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Thứ 7 - 16 

Lại nữa, Thiện Hiện! Người quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát ma ha tát, tức nhĩ thiệt thân ý xúc tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc, 

hoặc nhĩ tỷ thiệt  thân ý xúc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có nhãn xúc tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc thường 

hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc thường vô thường, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có nhãn xúc thường vô thường tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức nhãn xúc hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc lạc hoặc 

khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

nhãn xúc lạc khổ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc lạc khổ tăng ngữ và 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc nhãn xúc ngã vô ngã, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc ngã vô ngã, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc ngã vô 

ngã tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc ngã vô ngã tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức nhãn xúc hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc ngã vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc tịnh bất tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tịnh bất 

tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn 

xúc tịnh bất tịnh tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tịnh bất tịnh tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc không 

hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc không bất không, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có nhãn xúc không bất không tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không 

bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

nhãn xúc hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc hữu tướng vô tướng, hoặc nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc hữu tướng vô tướng, hoặc rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có nhãn xúc hữu tướng vô tướng tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc hữu nguyện vô nguyện, hoặc 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc hữu nguyện vô nguyện tăng 

ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc hữu nguyện 



hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc 

hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc tịch tĩnh 

hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xúc hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có nhãn xúc tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và nhỉ tỷ thiệt 

thân ý xúc tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc viễn ly 

hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc viễn ly bất viễn ly, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc viễn ly bất viễn ly, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc viễn ly bất viễn ly, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc viễn ly 

bất viễn ly tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc viễn 

ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc hữu vi 

hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc nhãn xúc hữu vi vô vi, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu vi vô vi, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc 

hữu vi vô vi tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc hữu vi hoặc 

vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc hữu vi 

hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc hữu lậu 

hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc nhãn xúc hữu lậu vô lậu, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu lậu vô 

lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn 



xúc hữu lậu vô lậu tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu lậu vô lậu tăng 

ngữ: Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

hoặc hữu lậu vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc sanh 

hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc nhãn xúc sanh diệt, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc sanh diệt, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc sanh diệt tăng 

ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc thiện 

hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc thiện phi thiện, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc thiện 

phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

nhãn xúc thiện phi thiện tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc thiện phi thiện 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc 

hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc hữu tội 

hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc nhãn xúc hữu tội vô tội, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu tội vô 

tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc 

hữu tội vô tội tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu tội vô tội tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc hữu 

tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha Tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc hữu phiền não vô phiền 

não, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất 



khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc hữu phiền não vô 

phiền não tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu phiền não tăng ngữ và nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xúc hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc hữu phiền não hoặc vô 

phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức  nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc thế gian 

hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xúc hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc thế gian xuất thế gian 

tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc thế gian hoặc 

xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc 

thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có nhãn xúc tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức nhãn xúc hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc thuộc 

sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc thuộc sanh tử thuộc Niết 

bàn, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc thuộc sanh tử thuộc Niết 

bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn 

xúc hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc ở trong 

hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xúc hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc ở trong ở ngoài ở 

giữa hai, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc ở trong ở 

ngoài ở giữa hai tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc ở trong ở ngoài ở giữa 

hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn 

xúc hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc hoặc khả đắc 

hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc khả đắc bất khả đắc tăng 

ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh 

ra các thọ, hoặc  nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc thường 

hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn, 

Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, hoặc nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc làm duyên sanh ra 



các thọ thường vô thường tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao có được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc thường hoặc vô 

thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ lạc khổ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, 

tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc ngã hoặc vô ngã 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã tăng ngữ 

và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao có được: Tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, 

tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tịnh hoặc bất tịnh 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh tăng ngữ 

và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh tăng ngữ. 



Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc không hoặc 

bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

không bất không tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ không bất không không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc không hoặc bất 

không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu tướng vô tướng, hoặc 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu tướng vô tướng, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ hữu tướng vô tướng tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu nguyện vô nguyện, hoặc 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu nguyện vô nguyện, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý 



xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra 

các thọ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc hữu nguyện hoặc vô 

nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc viễn ly 

hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly, hoặc nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc làm duyên sanh ra 

các thọ viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc viễn ly hoặc bất 

viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, 

tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc hữu vi hoặc vô vi 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ hữu vi vô vi, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 



vậy. Huống là có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu vi vô vi tăng ngữ 

và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu vi vô vi tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc hữu lậu hoặc 

vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu lậu vô lậu, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu lậu 

vô lậu tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu lậu 

vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc hữu 

lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, 

tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc sanh hoặc diệt 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ sanh diệt, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ sanh diệt, hãy rốt ráo bát khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ sanh diệt tăng ngữ và nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc thiện hoặc phi 

thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thiện phi thiện, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thiện phi thiện 



tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thiện phi thiện 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc thiện hoặc 

phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc 

hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu phiền não vô 

phiền não, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu tội vô 

tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu phiền não vô phiền não tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc thế gian 

hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian xuất thế gian, hoặc nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thế gian xuất thế gian tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tạp nhiễm thanh tịnh, hãy 



rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc làm duyên sanh ra các thọ tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thuộc 

sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thuộc sanh tử thuộc Niết 

bàn tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thuộc sanh 

tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc thuộc sanh tử hoặc 

thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ở trong ở 

ngoài ở giữa hai, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ở 

trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ở trong ở ngoài ở giữa hai 

tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ở trong ở ngoài 

ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ở 

trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc địa 



giới, hoặc thủy hỏa phong không thức giới, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới tăng ngữ và thủy hỏa phong không 

thức giới tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

địa giới tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc thường 

hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong 

không thức giới hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới thường vô thường, hoặc thủy hỏa 

phong không thức giới thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới thường vô thường tăng ngữ và thủy 

hỏa phong không thức giới thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới hoặc thường hoặc vô thường 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc lạc hoặc 

khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức 

giới hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc địa giới lạc khổ, hoặc thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới lạc 

khổ tăng ngữ và thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới hoặc lạc hoặc khổ tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc 

khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc ngã hoặc 

vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức 

giới hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc địa giới ngã vô ngã, hoặc thủy hỏa phong không thức giới 

ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

địa giới ngã vô ngã tăng ngữ và thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới 

hoặc ngã hoặc vô ngã là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức 

giới hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.   

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 27 - Hội Thứ Nhất 



Phẩm 

DẠY BẢO DẠY TRAO 

Thứ 7 - 17  

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong 

không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới tịnh bất tịnh, hoặc thủy hỏa phong không 

thức giới tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có địa giới tịnh bất tịnh tăng ngữ và thủy hỏa phong không thức 

giới tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa 

phong không thức giới hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới không bất không, hoặc thủy 

hỏa phong không thức giới không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới không bất không tăng ngữ và thủy 

hỏa phong không thức giới không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới hoặc không hoặc bất không 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa 

phong không thức giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới hữu tướng vô tướng, hoặc 

thủy hỏa phong không thức giới hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới hữu tướng vô tướng 

tăng ngữ và thủy hỏa phong không thức giới hữu tướng vô tướng tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không 

thức giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa 



phong không thức giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới hữu nguyện vô 

nguyện, hoặc thủy hỏa phong không thức giới hữu nguyện vô nguyện, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới hữu 

nguyện vô nguyện tăng ngữ và thủy hỏa phong không thức giới hữu nguyện 

vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

địa giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

thủy hỏa phong không thức giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa 

phong không thức giới hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc 

thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

tăng ngữ và thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong 

không thức giới hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc viễn 

ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong 

không thức giới hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới viễn ly bất viễn ly, hoặc thủy hỏa 

phong không thức giới viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và thủy 

hỏa phong không thức giới viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới hoặc viễn 

ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc hữu 

vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong 

không thức giới hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới hữu vi vô vi, hoặc thủy hỏa phong không 

thức giới hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có địa giới hữu vi vô vi tăng ngữ và thủy hỏa phong không thức 

giới hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 



được: Tức địa giới hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

thủy hỏa phong không thức giới hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc hữu 

lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong 

không thức giới hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới hữu lậu vô lậu, hoặc thủy hỏa phong 

không thức giới hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có địa giới hữu lậu vô lậu tăng ngữ và thủy hỏa phong 

không thức giới hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức địa giới hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc sanh 

hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không 

thức giới hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc địa giới sanh diệt, hoặc thủy hỏa phong không thức giới sanh 

diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới 

sanh diệt tăng ngữ và thủy hỏa phong không thức giới sanh diệt tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới hoặc sanh 

hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới 

hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc thiện 

hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong 

không thức giới hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới thiện phi thiện, hoặc thủy hỏa phong 

không thức giới thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có địa giới thiện phi thiện tăng ngữ và thủy hỏa phong 

không thức giới thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức địa giới hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới hoặc thiện hoặc phi thiện 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc hữu 

tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong 

không thức giới hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới hữu tội vô tội, hoặc thủy hỏa phong 



không thức giới hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có địa giới hữu tội vô tội tăng ngữ và thủy hỏa phong không 

thức giới hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức địa giới hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức thủy hỏa phong không thức giới hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy 

hỏa phong không thức giới hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới hữu phiền não 

vô phiền não, hoặc thủy hỏa phong không thức giới hữu phiền não vô phiền 

não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới 

hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và thủy hỏa phong không thức giới 

hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức địa giới hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới hoặc hữu phiền não 

hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc thế 

gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa 

phong không thức giới hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới thế gian xuất thế gian, 

hoặc thủy hỏa phong không thức giới thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới thế gian xuất thế 

gian tăng ngữ và thủy hỏa phong không thức giới thế gian xuất thế gian tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới hoặc 

thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong 

không thức giới hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa 

phong không thức giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc 

thủy hỏa phong không thức giới tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới tạp nhiễm thanh tịnh 

tăng ngữ và thủy hỏa phong không thức giới tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong 



không thức giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc thuộc 

sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy 

hỏa phong không thức giới hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thuộc sanh tử thuộc 

Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có địa 

giới thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và thủy hỏa phong không thức 

giới thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức địa giới hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới hoặc thuộc sanh 

tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

thủy hỏa phong không thức giới hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới ở 

trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc thủy hỏa phong không thức giới ở trong ở 

ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có địa giới ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và thủy hỏa phong không 

thức giới ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức địa giới hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức địa giới hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa 

phong không thức giới hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới khả đắc bất khả đắc, hoặc 

thủy hỏa phong không thức giới khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có địa giới khả đắc bất khả đắc tăng ngữ 

và thủy hỏa phong không thức giới khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới hoặc khả đắc hoặc bất 

khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới 

hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 



thượng duyên tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện 

thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có nhân duyên tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức nhân duyên tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc thường hoặc vô 

thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân 

duyên thường vô thường, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có nhân duyên thường vô thường tăng ngữ và đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thường vô thường tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhân duyên hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc thường hoặc vô thường 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, 

sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên lạc khổ, hoặc đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhân duyên lạc khổ tăng ngữ và 

đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên lạc khổ tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhân duyên hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên ngã vô ngã, 

hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên ngã vô ngã, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhân duyên 

ngã vô ngã tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 



duyên ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức nhân duyên hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc ngã hoặc 

vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên tịnh bất 

tịnh, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tịnh bất 

tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhân 

duyên tịnh bất tịnh tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nhân duyên hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc không hoặc bất không 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên 

không bất không, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 

duyên không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có nhân duyên không bất không tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, 

sở duyên duyên, tăng thượng duyên không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhân duyên hoặc không hoặc 

bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc hữu tướng hoặc vô 

tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân 

duyên hữu tướng vô tướng, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có nhân duyên hữu tướng vô tướng tăng ngữ và đẳng 

vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hữu tướng vô tướng tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhân duyên 

hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô 



gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc hữu tướng hoặc vô 

tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng 

vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc hữu nguyện hoặc 

vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

nhân duyên hữu nguyện vô nguyện, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhân duyên hữu nguyện vô nguyện 

tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hữu 

nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức nhân duyên hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc 

hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch 

tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân 

duyên tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có nhân duyên tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và đẳng 

vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhân 

duyên hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng 

vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc tịch tĩnh hoặc bất 

tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc viễn ly hoặc bất viễn 

ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên 

viễn ly bất viễn ly, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 

duyên viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có nhân duyên viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, 

sở duyên duyên, tăng thượng duyên viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhân duyên hoặc viễn ly hoặc 

bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên 



duyên, tăng thượng duyên hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên hữu vi vô 

vi, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hữu vi vô 

vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhân 

duyên hữu vi vô vi tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nhân duyên hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc hữu 

vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên hữu 

lậu vô lậu, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 

hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có nhân duyên hữu lậu vô lậu tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức nhân duyên hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên sanh diệt, 

hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên sanh diệt, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhân duyên sanh 

diệt tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 

sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

nhân duyên hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc sanh hoặc diệt tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc thiện hoặc phi thiện tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên thiện 

phi thiện, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 

thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có nhân duyên thiện phi thiện tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức nhân duyên hoặc thiện hoặc phi thiện tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên hữu tội 

vô tội, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hữu tội 

vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhân 

duyên hữu tội vô tội tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nhân duyên hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc hữu phiền não 

hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc nhân duyên hữu phiền não vô phiền não, hoặc đẳng vô gián duyên, sở 

duyên duyên, tăng thượng duyên hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhân duyên hữu phiền não 

vô phiền não tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 

duyên hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức nhân duyên hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền 

não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 

tăng thượng duyên hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng 



vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc thế gian hoặc xuất 

thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân 

duyên thế gian xuất thế gian, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có nhân duyên thế gian xuất thế gian tăng ngữ và 

đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thế gian xuất thế 

gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhân 

duyên hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc thế gian hoặc 

xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc tạp nhiễm hoặc thanh 

tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân 

duyên tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có nhân duyên tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và đẳng 

vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tạp nhiễm thanh tịnh 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhân 

duyên hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng 

vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc tạp nhiễm hoặc 

thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân duyên hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc thuộc sanh tử 

hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc nhân duyên thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc đẳng vô gián duyên, sở 

duyên duyên, tăng thượng duyên thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhân duyên thuộc sanh 

tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhân duyên hoặc thuộc sanh tử hoặc 

thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở 

duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân hoặc ở trong 

hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng 



vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc ở trong hoặc ở 

ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc nhân duyên ở trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc đẳng vô gián duyên, 

sở duyên duyên, tăng thượng duyên ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhân duyên ở trong ở 

ngoài ở giữa hai tăng ngữ và đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức nhân duyên hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc 

ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhân hoặc khả đắc 

hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên 

khả đắc bất khả đắc, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 

duyên khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có nhân duyên khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhân duyên hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, 

sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh 

ra pháp tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

Bạch Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh ra pháp tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp thường vô thường 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh 

ra pháp hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Duyên sanh ra pháp lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh ra pháp hoặc lạc hoặc khổ 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Duyên sanh ra pháp ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh ra pháp hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Duyên sanh ra pháp tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh ra pháp hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp không bất không 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh 

ra pháp hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp hữu tướng 

vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

duyên sanh ra pháp hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp hữu 



nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức duyên sanh ra pháp hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

duyên sanh ra hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp viễn ly bất viễn ly 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh 

ra hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Duyên sanh ra pháp hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh ra hoặc hữu vi 

hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Duyên sanh ra pháp hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp hữu lậu vô lậu tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh ra hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Duyên sanh ra pháp sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh ra hoặc sanh hoặc diệt 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Duyên sanh ra pháp thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp thiện phi thiện tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh ra hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Duyên sanh ra pháp hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp hữu tội vô tội tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh ra hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp 

hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức duyên sanh ra hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp thế gian 

xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức duyên sanh ra hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp tạp nhiễm 

thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

duyên sanh ra hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 



ư? Bạch Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp 

thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức duyên sanh ra pháp hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết 

bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp 

ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức duyên sanh ra pháp hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức duyên sanh ra pháp 

hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Duyên sanh ra pháp khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có duyên sanh ra pháp khả đắc bất khả 

đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên 

sanh ra pháp hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy.  

   

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 28 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

DẠY BẢO DẠY TRAO 

Thứ 7 - 18  

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức vô minh tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành thức danh-sắc lục-xứ xúc thọ ái 

thủ hữu sanh lão tử tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện 

Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh, hoặc hành cho đến lão tử, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có vô minh tăng ngữ và 

hành cho đến lão tử tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 



được: Tức vô minh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho 

đến lão tử hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh thường vô thường, hoặc hành cho đến lão 

tử thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có vô minh thường vô thường tăng ngữ và hành cho đến lão tử 

thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức vô minh hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức hành cho đến lão tử hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

vô minh lạc khổ, hoặc hành cho đến lão tử lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có vô minh lạc khổ tăng ngữ và hành 

cho đến lão tử lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức vô minh hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức hành 

cho đến lão tử hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử 

hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc vô minh ngã vô ngã, hoặc hành cho đến lão tử ngã vô ngã, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có vô minh ngã vô 

ngã tăng ngữ và hành cho đến lão tử ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử hoặc ngã hoặc vô ngã tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc vô minh tịnh bất tịnh, hoặc hành cho đến lão tử tịnh bất tịnh, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có vô minh tịnh bất 

tịnh tăng ngữ và hành cho đến lão tử tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng 



ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho 

đến lão tử hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh không bất không, hoặc hành cho đến lão tử 

không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có vô minh không bất không tăng ngữ và hành cho đến lão tử không bất 

không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức vô 

minh hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho 

đến lão tử hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến 

lão tử hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh hữu tướng vô tướng, hoặc hành cho đến 

lão tử hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có vô minh hữu tướng vô tướng tăng ngữ và hành cho đến lão 

tử hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức vô minh hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức hành cho đến lão tử hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho 

đến lão tử hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh hữu nguyện vô nguyện, hoặc hành 

cho đến lão tử hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có vô minh hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và hành 

cho đến lão tử hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức vô minh hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử hoặc hữu nguyện hoặc vô 

nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho 

đến lão tử hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành cho 

đến lão tử tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 



có vậy. Huống là có vô minh tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và hành cho đến 

lão tử tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức vô minh hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc viễn 

ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tét Ma ha tát, tức hành cho đến 

lão tử hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh viễn ly bất viễn ly, hoặc hành cho đến lão tử 

viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có vô minh viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và hành cho đến lão tử viễn ly bất 

viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức vô 

minh hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức hành 

cho đến lão tử hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc hữu 

vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử 

hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc vô minh hữu vi vô vi, hoặc hành cho đến lão tử hữu vi vô vi, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có vô minh hữu vi 

vô vi tăng ngữ và hành cho đến lão tử hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức vô minh hoặc hữu vi hoặc vô vi 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử hoặc hữu vi hoặc vô vi 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc hữu 

lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão 

tử hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc vô minh hữu lậu vô lậu, hoặc hành cho đến lão tử hữu lậu vô 

lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có vô minh 

hữu lậu vô lậu tăng ngữ và hành cho đến lão tử hữu lậu vô lậu tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức vô minh hoặc hữu 

lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc sanh 

hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

vô minh sanh diệt, hoặc hành cho đến lão tử sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả 



đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có vô minh sanh diệt tăng ngữ và 

hành cho đến lão tử sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức vô minh hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức hành cho đến lão tử hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc thiện 

hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử 

hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc vô minh thiện phi thiện, hoặc hành cho đến lão tử thiện phi thiện, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có vô minh 

thiện phi thiện tăng ngữ và hành cho đến lão tử thiện phi thiện tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức vô minh hoặc thiện 

hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành 

cho đến lão tử hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh hữu phiền não vô phiền 

não, hoặc hành cho đến lão tử hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có vô minh hữu phiền não vô 

phiền não tăng ngữ và hành cho đến lão tử hữu phiền não vô phiền não tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức vô minh hoặc 

hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho 

đến lão tử hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc thế 

gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho 

đến lão tử hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh thế gian xuất thế gian, hoặc hành cho 

đến lão tử thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có vô minh thế gian xuất thế gian tăng ngữ và hành cho 

đến lão tử thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức vô minh hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử hoặc thế gian hoặc xuất thế gian 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho 

đến lão tử hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc hành cho 

đến lão tử tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có vô minh tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và hành cho đến 

lão tử tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức vô minh hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

hành cho đến lão tử hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh thuộc sanh tử thuộc 

Niết bàn, hoặc hành cho đến lão tử thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có vô minh thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn tăng ngữ và hành cho đến lão tử thuộc sanh tử thuộc Niết bàn 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức vô minh 

hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

hành cho đến lão tử hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

hành cho đến lão tử hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh ở trong ở 

ngoài ở giữa hai, hoặc hành cho đến lão tử ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có vô minh ở trong 

ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và hành cho đến lão tử ở trong ở ngoài ở giữa 

hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức vô 

minh hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức hành cho đến lão tử hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức vô minh hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến 

lão tử hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh khả đắc bất khả đắc, hoặc hành cho đến lão 

tử khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 



Huống là có vô minh khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và hành cho đến lão tử 

khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức vô minh hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức hành cho đến lão tử hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy.  

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la 

mật đa tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ 

Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba la mật đa hoặc tịnh giới, an 

nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có bố thí Ba la mật đa. Tăng ngữ và tịnh giới, 

an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh 

giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc thường hoặc vô 

thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí 

Ba la mật đa thường vô thường, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát 

nhã Ba la mật đa thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có bố thí Ba la mật đa thường vô thường tăng ngữ và 

tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thường vô thường 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba 

la mật đa hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh 

giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc thường hoặc vô 

thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an 

nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba la mật đa lạc 

khổ, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lạc khổ, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bố thí Ba la 

mật đa lạc khổ tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la 

mật đa lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức bố thí Ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 



tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an 

nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba la mật đa ngã 

vô ngã, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa ngã 

vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bố 

thí Ba la mật đa ngã vô ngã tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, 

bát nhã Ba la mật đa ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật 

đa hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, 

an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba la mật đa 

tịnh bất tịnh, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa 

tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

bố thí Ba la mật đa tịnh bất tịnh tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh 

lự, bát nhã Ba la mật đa tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba 

la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh 

giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc không hoặc bất 

không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí 

Ba la mật đa không bất không, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát 

nhã Ba la mật đa không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có bố thí Ba la mật đa không bất không tăng ngữ và 

tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa không bất không 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba 

la mật đa hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh 

giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc không hoặc bất 

không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc hữu tướng 

hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

bố thí Ba la mật đa hữu tướng vô tướng, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bố thí Ba la mật đa hữu tướng vô tướng 

tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hữu 

tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức bố thí Ba la mật đa hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc 

hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc hữu nguyện 

hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc bố thí Ba la mật đa hữu nguyện vô nguyện, hoặc tịnh giới, an nhẫn, 

tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bố thí Ba la mật đa hữu 

nguyện vô nguyện tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã 

Ba la mật đa hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa hoặc hữu nguyện hoặc vô 

nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, 

bát nhã Ba la mật đa hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc tịch tĩnh hoặc 

bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

bố thí Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bố thí Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức bố thí Ba la mật đa hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật 

đa hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh 

giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc viễn ly hoặc bất 

viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí 

Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát 

nhã Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có bố thí Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và 

tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba 

la mật đa hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh 

giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc viễn ly hoặc bất 

viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, 

an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba la mật đa 

hữu vi vô vi, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa 

hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

bố thí Ba la mật đa hữu vi vô vi tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh 

lự, bát nhã Ba la mật đa hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba 

la mật đa hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, 

an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc hữu lậu hoặc vô lậu 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba la 

mật đa hữu lậu vô lậu, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba 

la mật đa hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có bố thí Ba la mật đa hữu lậu vô lậu tăng ngữ và tịnh giới, an 

nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh 

tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an 



nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba la mật đa 

sanh diệt, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa 

sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bố 

thí Ba la mật đa sanh diệt tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, 

bát nhã Ba la mật đa sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, 

an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc thiện hoặc phi thiện 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba la 

mật đa thiện phi thiện, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba 

la mật đa thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có bố thí Ba la mật đa thiện phi thiện tăng ngữ và tịnh giới, an 

nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh 

tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, 

an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba la mật đa 

hữu tội vô tội, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa 

hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có bố thí Ba la mật đa hữu tội vô tội tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa hoặc hữu tội hoặc vô tội 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã 

Ba la mật đa hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, 

tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc hữu phiền 

não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc bố thí Ba la mật đa hữu phiền não vô phiền não, hoặc tịnh giới, 



an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hữu phiền não vô phiền não, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bố thí Ba la 

mật đa hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an 

nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc hữu phiền não hoặc vô 

phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc thế gian hoặc 

xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

bố thí Ba la mật đa thế gian xuất thế gian, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bố thí Ba la mật đa thế gian xuất thế 

gian tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa 

thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức bố thí Ba la mật đa hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật 

đa hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc tạp nhiễm 

hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc bố thí Ba la mật đa tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh 

tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bố thí Ba la mật đa tạp nhiễm 

thanh tịnh tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật 

đa tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức bố thí Ba la mật đa hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la 

mật đa hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc thuộc 

sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba la mật đa thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc tịnh 



giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thuộc sanh tử thuộc 

Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bố 

thí Ba la mật đa thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, 

tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật 

đa hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc thuộc sanh tử 

hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba la mật đa ở trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc 

tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa ở trong ở ngoài ở 

giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bố 

thí Ba la mật đa ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và tịnh giới, an nhẫn, 

tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc ở trong hoặc ở 

ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bố thí Ba la mật đa 

hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh 

giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hoặc khả đắc hoặc bất 

khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí 

Ba la mật đa khả đắc bất khả đắc, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, 

bát nhã Ba la mật đa khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có bố thí Ba la mật đa khả đắc bất khả đắc tăng 

ngữ và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa khả đắc bất 

khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bố 

thí Ba la mật đa hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật hoặc khả đắc hoặc 

bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức nội không 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không, nội ngoại không, 

không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất 

cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự 



tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, 

vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không, 

hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nội không tăng ngữ và ngoại không cho 

đến vô tánh tự tánh không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức nội không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho 

đến vô tánh tự tánh không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không thường vô 

thường, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thường vô thường, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nội không 

thường vô thường tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không 

thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức nội không hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thường hoặc vô 

thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô 

tánh tự tánh không hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không lạc khổ, hoặc ngoại không cho đến vô 

tánh tự tánh không lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có nội không lạc khổ tăng ngữ và ngoại không cho đến vô 

tánh tự tánh không lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nội không hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho 

đến vô tánh tự tánh không hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không ngã vô ngã, hoặc ngoại không 

cho đến vô tánh tự tánh không ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có nội không ngã vô ngã tăng ngữ và ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc ngã hoặc vô ngã tăng 



ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho 

đến vô tánh tự tánh không hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không tịnh bất tịnh, hoặc ngoại không 

cho đến vô tánh tự tánh không tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có nội không tịnh bất tịnh tăng ngữ và ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc tịnh hoặc bất tịnh 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc không hoặc bất không tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không, không bất 

không, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, không bất không, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nội không, 

không bất không tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, 

không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức nội không hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc không hoặc bất 

không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không hữu 

tướng vô tướng, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu tướng 

vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

nội không hữu tướng vô tướng tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự 

tánh không hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức nội không hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

   



--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 29 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

DẠY BẢO DẠY TRAO 

Thứ 7 - 19  

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không hữu 

nguyện vô nguyện, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu 

nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có nội không hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và ngoại không cho 

đến vô tánh tự tánh không hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc hữu nguyện hoặc 

vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự 

tánh không hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nội 

không tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự 

tánh không tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức nội không hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không viễn ly bất 

viễn ly, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không viễn ly bất viễn ly, 



hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nội không 

viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không 

viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức nội không hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc viễn ly hoặc bất 

viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho 

đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không hữu vi vô vi, hoặc ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nội không hữu vi vô vi tăng ngữ và 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc hữu vi hoặc vô 

vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh 

không hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không 

cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không hữu lậu vô lậu, hoặc 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nội không hữu lậu vô lậu 

tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu lậu vô lậu tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến 

vô tánh tự tánh không hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho 

đến vô tánh tự tánh không hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không sanh diệt, hoặc ngoại không 

cho đến vô tánh tự tánh không sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có nội không sanh diệt tăng ngữ và ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc sanh hoặc diệt tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không 

cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không thiện phi thiện, hoặc 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nội không thiện phi thiện 

tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thiện phi thiện tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến 

vô tánh tự tánh không hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không 

cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không hữu tội vô tội, hoặc 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nội không hữu tội vô tội 

tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu tội vô tội tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô 

tánh tự tánh không hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu phiền não hoặc vô 

phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội 

không hữu phiền não vô phiền não, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự 

tánh không hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có nội không hữu phiền não vô phiền não tăng 

ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu phiền não vô phiền 

não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội 

không hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu phiền não hoặc vô 

phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc thế 

gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không thế gian 



xuất thế gian, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thế gian xuất 

thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nội 

không thế gian xuất thế gian tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự 

tánh không thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức nội không hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thế 

gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không tạp 

nhiễm thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không tạp 

nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có nội không tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và ngoại không cho đến vô 

tánh tự tánh không tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không 

hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc 

Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội 

không thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự 

tánh không thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có nội không thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng 

ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thuộc sanh tử thuộc Niết 

bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội 

không hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thuộc sanh tử hoặc 

thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc 

ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội 

không ở trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh 

không ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có nội không ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và ngoại 



không cho đến vô tánh tự tánh không ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa 

hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc 

khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không khả đắc 

bất khả đắc, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không khả đắc bất 

khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nội 

không khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh 

không khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nội không hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc khả đắc 

hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức chơn như 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng 

tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật 

tế, hư không giới, bất tư nghì giới tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như, hoặc pháp giới cho 

đến bất tư nghì giới, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có chơn như tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới 

cho đến bất tư nghì giới hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như thường vô thường, hoặc 

pháp giới cho đến bất tư nghì giới thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chơn như thường vô thường 

tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới thường vô thường tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến 

bất tư nghì hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc chơn như lạc khổ, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới 

lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

chơn như lạc khổ tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới lạc khổ tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì 

hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất 

tư nghì giới hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như ngã vô ngã, hoặc pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có chơn như ngã vô ngã tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì 

giới ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức chơn như hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp 

giới cho đến bất tư nghì hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến 

bất tư nghì hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như tịnh bất tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có chơn như tịnh bất tịnh tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức chơn như hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

pháp giới cho đến bất tư nghì hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới 

cho đến bất tư nghì hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như không bất không, hoặc pháp 

giới cho đến bất tư nghì giới không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chơn như không bất không tăng ngữ và 

pháp giới cho đến bất tư nghì giới không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc không hoặc bất 



không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới 

cho đến bất tư nghì hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như hữu tướng vô tướng, hoặc 

pháp giới cho đến bất tư nghì giới hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chơn như hữu tướng vô tướng 

tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới hữu tướng vô tướng tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất 

tư nghì hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới 

cho đến bất tư nghì hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như hữu nguyện vô nguyện, 

hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chơn như hữu nguyện 

vô nguyện tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới hữu nguyện vô 

nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

chơn như hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

pháp giới cho đến bất tư nghì hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới 

cho đến bất tư nghì hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc 

pháp giới cho đến bất tư nghì giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chơn như tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc 

tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho 

đến bất tư nghì hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới 



cho đến bất tư nghì hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như viễn ly bất viễn ly, hoặc pháp 

giới cho đến bất tư nghì giới viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chơn như viễn ly bất viễn ly tăng ngữ 

và pháp giới cho đến bất tư nghì giới viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc viễn ly hoặc bất 

viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc hữu 

vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến 

bất tư nghì hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như hữu vi vô vi, hoặc pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có chơn như hữu vi vô vi tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức chơn như hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

pháp giới cho đến bất tư nghì hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc hữu lậu 

hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất 

tư nghì hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như hữu lậu vô lậu, hoặc pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có chơn như hữu lậu vô lậu tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức chơn như hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc sanh 

hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư 

nghì hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc chơn như sanh diệt, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới sanh 

diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chơn 

như sanh diệt tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới sanh diệt tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư 

nghì hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc thiện 

hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến 

bất tư nghì hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như thiện phi thiện, hoặc pháp giới cho đến 

bất tư nghì giới thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có chơn như thiện phi thiện tăng ngữ và pháp giới cho đến 

bất tư nghì giới thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức chơn như hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì hoặc thiện hoặc phi thiện tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc hữu tội 

hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất 

tư nghì hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như hữu tội vô tội, hoặc pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có chơn như hữu tội vô tội tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức chơn như hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp 

giới cho đến bất tư nghì hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như hữu phiền 

não vô phiền não, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới hữu phiền não vô 

phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

chơn như hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc thế gian 

hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho 

đến bất tư nghì hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như thế gian xuất thế gian, hoặc 

pháp giới cho đến bất tư nghì giới thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chơn như thế gian xuất thế gian 



tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới thế gian xuất thế gian tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc 

thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho 

đến bất tư nghì hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới 

cho đến bất tư nghì hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc 

pháp giới cho đến bất tư nghì giới tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chơn như tạp nhiễm thanh tịnh 

tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới tạp nhiễm thanh tịnh tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc 

tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho 

đến bất tư nghì hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc thuộc 

sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp 

giới cho đến bất tư nghì hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thuộc sanh tử thuộc 

Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

chơn như thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết 

bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc ở trong 

hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp 

giới cho đến bất tư nghì hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như ở trong ở 

ngoài ở giữa hai, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới ở trong ở ngoài ở 

giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

chơn như ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa 



hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc khả đắc 

hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho 

đến bất tư nghì hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như khả đắc bất khả đắc, hoặc pháp 

giới cho đến bất tư nghì giới khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chơn như khả đắc bất khả đắc tăng ngữ 

và pháp giới cho đến bất tư nghì giới khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc khả đắc 

hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức pháp giới cho đến bất tư 

nghì hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 

căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ, 

hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ tăng ngữ và bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ thường vô 

thường, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thường vô thường, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ 

thường vô thường tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc thường hoặc vô 

thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho 

đến tám thánh đạo chi hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ lạc khổ, hoặc bốn chánh đoạn cho 



đến tám thánh đạo chi lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có bốn niệm trụ lạc khổ tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến 

tám thánh đạo chi lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ ngã vô ngã, hoặc bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ ngã vô ngã tăng ngữ và bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ tịnh bất tịnh, hoặc bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ tịnh bất tịnh tăng ngữ 

và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ không bất 

không, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không bất không, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ 

không bất không tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức bốn niệm trụ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc không hoặc bất 

không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ hữu 

tướng vô tướng, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hữu tướng 

vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

bốn niệm trụ hữu tướng vô tướng tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ 

hữu nguyện vô nguyện, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hữu 

nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có bốn niệm trụ hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc hữu nguyện 

hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến 

tám thánh đạo chi hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

bốn niệm trụ tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc 

tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ 



chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ viễn ly bất 

viễn ly, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi viễn ly bất viễn ly, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ 

viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức bốn niệm trụ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc viễn ly hoặc bất 

viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ hữu vi vô vi, hoặc bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ hữu vi vô vi tăng ngữ 

và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc hữu vi 

hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ hữu lậu vô lậu, 

hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ hữu lậu vô 

lậu tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hữu lậu vô lậu 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm 

trụ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho 

đến tám thánh đạo chi hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ sanh diệt, hoặc bốn chánh đoạn cho 

đến tám thánh đạo chi sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có bốn niệm trụ sanh diệt tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho 

đến tám thánh đạo chi sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát 



Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc sanh hoặc 

diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ thiện phi thiện, 

hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thiện phi thiện, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ thiện phi 

thiện tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thiện phi thiện 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm 

trụ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ hữu tội vô tội, 

hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hữu tội vô tội, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ hữu tội vô 

tội tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hữu tội vô tội 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm 

trụ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc hữu phiền não hoặc vô 

phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn 

niệm trụ hữu phiền não vô phiền não, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ hữu phiền não vô phiền não 

tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hữu phiền não vô 

phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

bốn niệm trụ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc hữu phiền não 

hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ thế 

gian xuất thế gian, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thế gian 

xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có bốn niệm trụ thế gian xuất thế gian tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến 

tám thánh đạo chi thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc thế gian hoặc xuất thế 

gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo 

chi hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.    

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 30 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

DẠY BẢO DẠY TRAO 

Thứ 7 - 20  

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ tạp 

nhiễm thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tạp nhiễm 

thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

bốn niệm trụ tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc 

tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc 

Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn 

niệm trụ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 



chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn 

tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thuộc sanh tử thuộc 

Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

bốn niệm trụ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc thuộc sanh tử 

hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, 

tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc ở trong hoặc ở ngoài 

hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc bốn niệm trụ ở trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc bốn chánh đoạn cho đến 

tám thánh đạo chi ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có bốn niệm trụ ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng 

ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi ở trong ở ngoài ở giữa hai 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm 

trụ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc ở trong hoặc ở ngoài 

hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc 

khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ khả 

đắc bất khả đắc, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi khả đắc bất 

khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn 

niệm trụ khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! 

Hoặc khổ thánh đế, hoặc tập diệt đạo thánh đế, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế tăng ngữ và tập diệt đạo 

thánh đế tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

khổ thánh đế tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt 

đạo thánh đế hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế thường vô thường, hoặc tập diệt 

đạo thánh đế thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có khổ thánh đế thường vô thường tăng ngữ và tập diệt đạo 

thánh đế thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức khổ thánh đế hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế 

hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc khổ thánh đế lạc khổ, hoặc tập diệt đạo thánh đế lạc khổ, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế lạc khổ 

tăng ngữ và tập diệt đạo thánh đế lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức khổ thánh đế hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh 

đế hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc khổ thánh đế ngã vô ngã, hoặc tập diệt đạo thánh đế ngã vô ngã, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế 

ngã vô ngã tăng ngữ và tập diệt đạo thánh đế ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ thánh đế hoặc ngã hoặc vô 

ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc ngã hoặc vô 

ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo 

thánh đế hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế tịnh bất tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế 

tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

khổ thánh đế tịnh bất tịnh tăng ngữ và tập diệt đạo thánh đế tịnh bất tịnh tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ thánh đế 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh 

đế hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo 

thánh đế hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế không bất không, hoặc tập diệt đạo 

thánh đế không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có khổ thánh đế không bất không tăng ngữ và tập diệt đạo 

thánh đế không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức khổ thánh đế hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt 

đạo thánh đế hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế hữu tướng vô tướng, hoặc tập 

diệt đạo thánh đế hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế hữu tướng vô tướng tăng ngữ và tập 

diệt đạo thánh đế hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức khổ thánh đế hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc hữu tướng hoặc vô 

tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập 

diệt đạo thánh đế hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế hữu nguyện vô nguyện, 

hoặc tập diệt đạo thánh đế hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế hữu nguyện vô nguyện 

tăng ngữ và tập diệt đạo thánh đế hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ thánh đế hoặc hữu nguyện 

hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc 

hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt 

đạo thánh đế hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc tập 

diệt đạo thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ 

và tập diệt đạo thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 



chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ thánh đế hoặc tịch tĩnh hoặc bất 

tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc tịch tĩnh 

hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt 

đạo thánh đế hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế viễn ly bất viễn ly, hoặc tập diệt 

đạo thánh đế viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có khổ thánh đế viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và tập diệt đạo 

thánh đế viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức khổ thánh đế hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo 

thánh đế hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế hữu vi vô vi, hoặc tập diệt đạo thánh đế 

hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

khổ thánh đế hữu vi vô vi tăng ngữ và tập diệt đạo thánh đế hữu vi vô vi 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ thánh 

đế hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo 

thánh đế hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo 

thánh đế hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế hữu lậu vô lậu, hoặc tập diệt đạo thánh đế 

hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có khổ thánh đế hữu lậu vô lậu tăng ngữ và tập diệt đạo thánh đế hữu lậu vô 

lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ 

thánh đế hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt 

đạo thánh đế hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh 

đế hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc khổ thánh đế sanh diệt, hoặc tập diệt đạo thánh đế sanh diệt, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế 



sanh diệt tăng ngữ và tập diệt đạo thánh đế sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ thánh đế hoặc sanh hoặc diệt 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc sanh hoặc diệt 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo 

thánh đế hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế thiện phi thiện, hoặc tập diệt đạo thánh đế 

thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có khổ thánh đế thiện phi thiện tăng ngữ và tập diệt đạo thánh đế thiện phi 

thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ 

thánh đế hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt 

đạo thánh đế hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo 

thánh đế hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế hữu tội vô tội, hoặc tập diệt đạo thánh đế 

hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có khổ thánh đế hữu tội vô tội tăng ngữ và tập diệt đạo thánh đế hữu tội vô 

tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ 

thánh đế hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt 

đạo thánh đế hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tập diệt đạo thánh đế hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế hữu phiền não 

vô phiền não, hoặc tập diệt đạo thánh đế hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế hữu 

phiền não vô phiền não tăng ngữ và tập diệt đạo thánh đế hữu phiền não vô 

phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

khổ thánh đế hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt 

đạo thánh đế hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 



Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế thế gian xuất thế gian, hoặc 

tập diệt đạo thánh đế thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế thế gian xuất thế gian tăng ngữ 

và tập diệt đạo thánh đế thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ thánh đế hoặc thế gian hoặc xuất 

thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc thế gian 

hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt 

đạo thánh đế hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc tập 

diệt đạo thánh đế tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ 

và tập diệt đạo thánh đế tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ thánh đế hoặc tạp nhiễm hoặc 

thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tập diệt đạo thánh đế hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn, hoặc tập diệt đạo thánh đế thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế 

thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và tập diệt đạo thánh đế thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức khổ thánh đế hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, 

tức tập diệt đạo thánh đế hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế ở trong ở 

ngoài ở giữa hai, hoặc tập diệt đạo thánh đế ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế ở 

trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và tập diệt đạo thánh đế ở trong ở ngoài ở 

giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

khổ thánh đế hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát 



Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa 

hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức khổ thánh đế hoặc 

khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt 

đạo thánh đế hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế khả đắc bất khả đắc, hoặc tập 

diệt đạo thánh đế khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có khổ thánh đế khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và tập 

diệt đạo thánh đế khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức khổ thánh đế hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế hoặc khả đắc hoặc bất khả 

đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

  

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh lự 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế 

Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn tĩnh lự tăng ngữ và tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh lự hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự thường vô thường, hoặc 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn tĩnh lự thường vô thường tăng ngữ 

và bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc thường hoặc vô 

thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh lự hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự thường vô thường, hoặc bốn vô lượng, bốn vô 



sắc định lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có bốn tĩnh lự lạc khổ tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc định lạc khổ 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự 

hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh lự hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự ngã vô ngã, hoặc bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có bốn tĩnh lự ngã vô ngã tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức bốn tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự tịnh bất tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có bốn tĩnh lự tịnh bất tịnh tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức bốn tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự không bất không, hoặc bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có bốn tĩnh lự không bất không tăng ngữ và 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc không hoặc bất 

không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự hữu tướng vô tướng, 

hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn tĩnh lự hữu tướng vô tướng 

tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc định hữu tướng vô tướng tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự hữu nguyện vô 

nguyện, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn tĩnh lự hữu 

nguyện vô nguyện tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc định hữu nguyện 

vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

bốn tĩnh lự hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự tịch tĩnh bất tịch tĩnh, 

hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn tĩnh lự tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc 

tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc viễn 

ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự viễn ly bất viễn ly, hoặc bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 



chẳng phải có vậy. Huống là có bốn tĩnh lự viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc viễn ly hoặc bất viễn 

ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc viễn 

ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc hữu 

vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự hữu vi vô vi, hoặc bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có bốn tĩnh lự hữu vi vô vi tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức bốn tĩnh lự hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc hữu 

lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự hữu lậu vô lậu, hoặc bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có bốn tĩnh lự hữu lậu vô lậu tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc sanh 

hoặc diệt  tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định hoặc sanh hoặc diệt  tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự sanh diệt, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

bốn tĩnh lự sanh diệt tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc định sanh diệt 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự 

hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc thiện 

hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn 



vô sắc định hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự thiện phi thiện, hoặc bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có bốn tĩnh lự thiện phi thiện tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc thiện hoặc phi thiện tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc hữu 

tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự hữu tội vô tội, hoặc bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có bốn tĩnh lự hữu tội vô tội tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức bốn tĩnh lự hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự hữu phiền 

não vô phiền não, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định hữu phiền não vô 

phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

bốn tĩnh lự hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc thế 

gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự thế gian xuất thế gian, 

hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn tĩnh lự thế gian xuất thế 

gian tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian xuất thế gian tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc 



thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự tạp nhiễm thanh tịnh, 

hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn tĩnh lự tạp nhiễm thanh tịnh 

tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc định tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc thuộc 

sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự thuộc sanh 

tử thuộc Niết bàn, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thuộc sanh tử thuộc 

Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

bốn tĩnh lự thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết 

bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự ở 

trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định ở trong ở ngoài 

ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

bốn tĩnh lự ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc ở trong 

hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn tĩnh hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự khả đắc bất khả đắc, 

hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có bốn tĩnh lự khả đắc bất khả đắc 

tăng ngữ và bốn vô lượng, bốn vô sắc định khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức tám giải 

thoát tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện 

Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín thứ 

đệ định, mười biến xứ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có tám giải thoát tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười 

biến xứ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

tám giải thoát tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát thường 

vô thường, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thường vô 

thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tám 

giải thoát thường vô thường tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 

mười biến xứ thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín 

thứ đệ định, mười biến xứ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát lạc khổ, hoặc tám thắng xứ, 

chín thứ đệ định, mười biến xứ lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có tám giải thoát lạc khổ tăng ngữ và tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 



phải có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

            Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, 

chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát ngã vô ngã, hoặc 

tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tám giải thoát ngã vô ngã tăng 

ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ ngã vô ngã tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.   

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 31 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

DẠY BẢO DẠY TRAO 

Thứ 7 - 21  

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín 

thứ đệ định, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát tịnh bất tịnh, hoặc tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tám giải thoát tịnh bất tịnh tăng 

ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịnh bất tịnh tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát không 



bất không, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không bất 

không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tám 

giải thoát không bất không tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười 

biến xứ không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức tám giải thoát hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc không 

hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát hữu 

tướng vô tướng, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu 

tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có tám giải thoát hữu tướng vô tướng tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc hữu tướng hoặc vô tướng 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến 

xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát hữu 

nguyện vô nguyện, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu 

nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có tám giải thoát hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và tám thắng xứ, 

chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc hữu nguyện 

hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tám 

giải thoát tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 



mười biến xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến 

xứ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát viễn ly 

bất viễn ly, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ viễn ly bất 

viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tám 

giải thoát viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 

mười biến xứ viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc hữu 

vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín 

thứ đệ định, mười biến xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát hữu vi vô vi, hoặc tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tám giải thoát hữu vi vô vi tăng 

ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu vi vô vi tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc 

hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc hữu 

lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín 

thứ đệ định, mười biến xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát hữu lậu vô lậu, hoặc tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tám giải thoát hữu lậu vô lậu 

tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu lậu vô lậu 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tám giải 

thoát hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín 

thứ đệ định, mười biến xứ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát sanh diệt, hoặc tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có tám giải thoát sanh diệt tăng ngữ và tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc sanh hoặc diệt 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến 

xứ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, 

chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát thiện phi thiện, 

hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thiện phi thiện, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tám giải thoát thiện 

phi thiện tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thiện phi 

thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tám 

giải thoát hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc hữu 

tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín 

thứ đệ định, mười biến xứ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát hữu tội vô tội, hoặc tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tám giải thoát hữu tội vô tội 

tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu tội vô tội tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát 

hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín 

thứ đệ định, mười biến xứ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền 

não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải 

thoát hữu phiền não vô phiền não, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 



mười biến xứ hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có tám giải thoát hữu phiền não vô phiền não 

tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu phiền não vô 

phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

tám giải thoát hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc hữu phiền não 

hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc thế 

gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát thế gian 

xuất thế gian, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian 

xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có tám giải thoát thế gian xuất thế gian tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ 

đệ định, mười biến xứ thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc thế gian hoặc xuất 

thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 

mười biến xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát tạp 

nhiễm thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tạp 

nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có tám giải thoát tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ 

đệ định, mười biến xứ tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc tạp nhiễm hoặc 

thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 

mười biến xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc 

Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám 

giải thoát thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 

mười biến xứ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 



chẳng phải có vậy. Huống là có tám giải thoát thuộc sanh tử thuộc Niết bàn 

tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức tám giải thoát hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc thuộc sanh 

tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài 

hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc tám giải thoát ở trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc tám thắng xứ, chín thứ 

đệ định, mười biến xứ ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tám giải thoát ở trong ở ngoài ở giữa 

hai tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ ở trong ở 

ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức tám giải thoát hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tám giải thoát hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát khả đắc 

bất khả đắc, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khả đắc bất 

khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tám 

giải thoát khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 

mười biến xứ khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức tám giải thoát hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát 

môn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải 

thoát môn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn, hoặc vô tướng vô nguyện giải 

thoát môn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

không giải thoát môn tăng ngữ và vô tướng vô nguyện giải thoát môn tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không giải thoát 



môn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô tướng 

vô nguyện giải thoát môn hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn thường vô 

thường, hoặc vô tướng vô nguyện giải thoát môn thường vô thường, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có không giải thoát 

môn thường vô thường tăng ngữ và vô tướng vô nguyện giải thoát môn 

thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức không giải thoát môn hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc thường hoặc vô 

thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô tướng vô nguyện 

giải thoát môn hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn lạc khổ, hoặc vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có không giải thoát môn lạc khổ tăng ngữ và vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức không giải thoát môn hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc lạc hoặc khổ 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn ngã vô ngã, hoặc vô 

tướng vô nguyện giải thoát môn ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có không giải thoát môn ngã vô ngã tăng ngữ 

và vô tướng vô nguyện giải thoát môn ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát 

môn hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 



Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn tịnh bất tịnh, hoặc 

vô tướng vô nguyện giải thoát môn tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có không giải thoát môn tịnh bất tịnh tăng 

ngữ và vô tướng vô nguyện giải thoát môn tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát 

môn hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô tướng 

vô nguyện giải thoát môn hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn không bất 

không, hoặc vô tướng vô nguyện giải thoát môn không bất không, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có không giải thoát 

môn không bất không tăng ngữ và vô tướng vô nguyện giải thoát môn không 

bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

không giải thoát môn hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc không hoặc bất không tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô 

tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn 

hữu tướng vô tướng, hoặc vô tướng vô nguyện giải thoát môn hữu tướng vô 

tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

không giải thoát môn hữu tướng vô tướng tăng ngữ và vô tướng vô nguyện 

giải thoát môn hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn hoặc hữu tướng hoặc vô 

tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn 

hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô 

tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn 

hữu nguyện vô nguyện, hoặc vô tướng vô nguyện giải thoát môn hữu 

nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có không giải thoát môn hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và vô 

tướng vô nguyện giải thoát môn hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ 



đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô 

tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc vô tướng vô nguyện giải thoát môn tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

không giải thoát môn tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và vô tướng vô nguyện 

giải thoát môn tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch 

tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn 

hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô tướng 

vô nguyện giải thoát môn hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn viễn ly bất 

viễn ly, hoặc vô tướng vô nguyện giải thoát môn viễn ly bất viễn ly, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có không giải thoát 

môn viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và vô tướng vô nguyện giải thoát môn viễn 

ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức không giải thoát môn hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc viễn ly hoặc bất viễn 

ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn hữu vi vô vi, hoặc 

vô tướng vô nguyện giải thoát môn hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có không giải thoát môn hữu vi vô vi tăng 

ngữ và vô tướng vô nguyện giải thoát môn hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn hoặc hữu 

vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát 

môn hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn hữu lậu vô lậu, hoặc 

vô tướng vô nguyện giải thoát môn hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có không giải thoát môn hữu lậu vô lậu 

tăng ngữ và vô tướng vô nguyện giải thoát môn hữu lậu vô lậu tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn 

hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn sanh diệt, hoặc vô 

tướng vô nguyện giải thoát môn sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có không giải thoát môn sanh diệt tăng ngữ và 

vô tướng vô nguyện giải thoát môn sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn hoặc sanh hoặc 

diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn 

hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn thiện phi thiện, 

hoặc vô tướng vô nguyện giải thoát môn thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có không giải thoát môn thiện phi 

thiện tăng ngữ và vô tướng vô nguyện giải thoát môn thiện phi thiện tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không giải thoát 

môn hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn hữu tội vô tội, hoặc 

vô tướng vô nguyện giải thoát môn hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 



tánh chẳng phải có vậy. Huống là có không giải thoát môn hữu tội vô tội 

tăng ngữ và vô tướng vô nguyện giải thoát môn hữu tội vô tội tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn 

hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô 

nguyện giải thoát môn hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, 

vô tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải 

thoát môn hữu phiền não vô phiền não, hoặc vô tướng vô nguyện giải thoát 

môn hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có không giải thoát môn hữu phiền não vô phiền não tăng 

ngữ và vô tướng vô nguyện giải thoát môn hữu phiền não vô phiền não tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không giải thoát 

môn hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

vô tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô 

tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn 

thế gian xuất thế gian, hoặc vô tướng vô nguyện giải thoát môn thế gian xuất 

thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

không giải thoát môn thế gian xuất thế gian tăng ngữ và vô tướng vô nguyện 

giải thoát môn thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn hoặc thế gian hoặc xuất thế 

gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn 

hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô 

tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn 

tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc vô tướng vô nguyện giải thoát môn tạp nhiễm 

thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

không giải thoát môn tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và vô tướng vô nguyện 

giải thoát môn tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 



có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn hoặc tạp nhiễm hoặc thanh 

tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn 

hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát, vô tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết 

bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không 

giải thoát môn thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc vô tướng vô nguyện giải 

thoát môn thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có không giải thoát môn thuộc sanh tử thuộc 

Niết bàn tăng ngữ và vô tướng vô nguyện giải thoát môn thuộc sanh tử thuộc 

Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

không giải thoát môn hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc thuộc sanh tử 

hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát, vô tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở 

giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

không giải thoát môn ở trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc vô tướng vô nguyện 

giải thoát môn ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có không giải thoát môn ở trong ở ngoài ở giữa 

hai tăng ngữ và vô tướng vô nguyện giải thoát môn ở trong ở ngoài ở giữa 

hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không 

giải thoát môn hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc ở trong hoặc ở ngoài 

hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức không giải thoát môn 

hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, vô 

tướng vô nguyện giải thoát môn hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn 

khả đắc bất khả đắc, hoặc vô tướng vô nguyện giải thoát môn khả đắc bất 

khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

không giải thoát môn khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và vô tướng vô nguyện 

giải thoát môn khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn hoặc khả đắc hoặc bất khả 



đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn 

hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni 

môn, hoặc tam ma địa môn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có đà la ni môn tăng ngữ và tam ma địa môn tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đà la ni môn tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma 

địa môn hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn thường vô thường, hoặc tam ma địa 

môn thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có đà la ni môn thường vô thường tăng ngữ và tam ma địa môn 

thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức đà la ni môn hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức tam ma địa môn hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la 

ni môn lạc khổ, hoặc tam ma địa môn lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đà la ni môn lạc khổ tăng ngữ và tam 

ma địa môn lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức đà la ni môn hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

tam ma địa môn hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc đà la ni môn ngã vô ngã, hoặc tam ma địa môn ngã vô ngã, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đà la ni môn ngã vô ngã 

tăng ngữ và tam ma địa môn ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức đà la ni môn hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc đà la ni môn tịnh bất tịnh, hoặc tam ma địa môn tịnh bất tịnh, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đà la ni môn tịnh bất 

tịnh tăng ngữ và tam ma địa môn tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đà la ni môn hoặc tịnh hoặc bất tịnh 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc tịnh hoặc bất tịnh 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa 

môn hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn không bất không, hoặc tam ma địa môn 

không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có đà la ni môn không bất không tăng ngữ và tam ma địa môn không bất 

không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đà 

la ni môn hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tam 

ma địa môn hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa 

môn hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn hữu tướng vô tướng, hoặc tam ma địa 

môn hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có đà la ni môn hữu tướng vô tướng tăng ngữ và tam ma địa môn 

hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức đà la ni môn hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma 

địa môn hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn hữu nguyện vô nguyện, hoặc tam 

ma địa môn hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có đà la ni môn hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và 

tam ma địa môn hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức đà la ni môn hoặc hữu nguyện hoặc vô 



nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc hữu nguyện 

hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa 

môn hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc tam ma địa 

môn tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có đà la ni môn tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và tam ma địa 

môn tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức đà la ni môn hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc viễn 

ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa 

môn hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn viễn ly bất viễn ly, hoặc tam ma địa môn 

viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có đà la ni môn viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và tam ma địa môn viễn ly bất 

viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đà 

la ni môn hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tam 

ma địa môn hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc hữu 

vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn 

hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc đà la ni môn hữu vi vô vi, hoặc tam ma địa môn hữu vi vô vi, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đà la ni môn hữu 

vi vô vi tăng ngữ và tam ma địa môn hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đà la ni môn hoặc hữu vi hoặc vô vi 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc hữu vi hoặc vô vi 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc hữu 

lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn 

hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc đà la ni môn hữu lậu vô lậu, hoặc tam ma địa môn hữu lậu vô lậu, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đà la ni môn 

hữu lậu vô lậu tăng ngữ và tam ma địa môn hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng 



ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đà la ni môn hoặc hữu lậu 

hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc hữu lậu 

hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc sanh 

hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

đà la ni môn sanh diệt, hoặc tam ma địa môn sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đà la ni môn sanh diệt tăng ngữ 

và tam ma địa môn sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức đà la ni môn hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức tam ma địa môn hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc thiện 

hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn 

hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc đà la ni môn thiện phi thiện, hoặc tam ma địa môn thiện phi 

thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đà la 

ni môn thiện phi thiện tăng ngữ và tam ma địa môn thiện phi thiện tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đà la ni môn hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc hữu 

tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn 

hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc đà la ni môn hữu tội vô tội, hoặc tam ma địa môn hữu tội vô tội, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đà la ni môn 

hữu tội vô tội tăng ngữ và tam ma địa môn hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đà la ni môn hoặc hữu tội hoặc 

vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc hữu tội hoặc vô 

tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.   

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 32 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 



DẠY BẢO DẠY TRAO 

Thứ 7 - 22 

 Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam 

ma địa môn hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn hữu phiền não vô phiền 

não, hoặc tam ma địa môn hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đà la ni môn hữu phiền não vô 

phiền não tăng ngữ và tam ma địa môn hữu phiền não vô phiền não tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đà la ni môn 

hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tam 

ma địa môn hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc thế 

gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa 

môn hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn thế gian xuất thế gian, hoặc tam ma địa 

môn thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có đà la ni môn thế gian xuất thế gian tăng ngữ và tam ma địa 

môn thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức đà la ni môn hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa 

môn hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc tam ma địa 

môn tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có đà la ni môn tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và tam ma địa 

môn tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức đà la ni môn hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 



tam ma địa môn hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn, hoặc tam ma địa môn thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đà la ni môn thuộc 

sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và tam ma địa môn thuộc sanh tử thuộc Niết 

bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đà la 

ni môn hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức tam ma địa môn hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tam ma địa môn hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn ở trong ở ngoài ở 

giữa hai, hoặc tam ma địa môn ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đà la ni môn ở trong ở ngoài 

ở giữa hai tăng ngữ và tam ma địa môn ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đà la ni môn hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma 

địa môn hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đà la ni môn hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa 

môn hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn khả đắc bất khả đắc, hoặc tam ma địa 

môn khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có đà la ni môn khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và tam ma địa môn 

khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức đà la ni môn hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức tam ma địa môn hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ 

địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện 

huệ địa, Pháp vân địa tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện 

Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa, hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp 

vân địa, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Cực 

hỷ địa tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa tăng ngữ. Tăng ngữ đây 



đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa 

cho đến Pháp vân địa hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa thường vô thường, hoặc Ly 

cấu địa cho đến Pháp vân địa thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Cực hỷ địa thường vô thường tăng ngữ 

và Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc thường hoặc 

vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa 

hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp 

vân địa hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc Cực hỷ địa lạc khổ, hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lạc 

khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Cực hỷ 

địa lạc khổ tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lạc khổ tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa 

hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa ngã vô ngã, hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp 

vân địa ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có Cực hỷ địa ngã vô ngã tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến Pháp 

vân địa ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức Cực hỷ địa hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa tịnh bất tịnh, hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp 

vân địa tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 



Huống là có Cực hỷ địa tịnh bất tịnh tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến Pháp 

vân địa tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức Cực hỷ địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc không 

hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa không bất không, hoặc Ly cấu địa 

cho đến Pháp vân địa không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có Cực hỷ địa không bất không tăng ngữ và Ly 

cấu địa cho đến Pháp vân địa không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc không hoặc bất 

không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa 

hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa 

cho đến Pháp vân địa hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa hữu tướng vô tướng, 

hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Cực hỷ địa hữu tướng vô 

tướng tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu tướng vô tướng tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc 

hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho 

đến Pháp vân địa hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa 

cho đến Pháp vân địa hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa hữu nguyện vô nguyện, 

hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Cực hỷ địa hữu nguyện 

vô nguyện tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu nguyện vô 

nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

Cực hỷ địa hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa 

cho đến Pháp vân địa hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa tịch tĩnh bất tịch tĩnh, 

hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Cực hỷ địa tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc 

tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho 

đến Pháp vân địa hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc viễn ly 

hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho 

đến Pháp vân địa hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa viễn ly bất viễn ly, hoặc Ly 

cấu địa cho đến Pháp vân địa viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Cực hỷ địa viễn ly bất viễn ly tăng ngữ 

và Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc viễn ly hoặc 

bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa 

hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc hữu vi 

hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa hữu vi vô vi, hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp 

vân địa hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có Cực hỷ địa hữu vi vô vi tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến Pháp 

vân địa hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức Cực hỷ địa hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc hữu 

lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa hữu lậu vô lậu, hoặc Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có Cực hỷ địa hữu lậu vô lậu tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến 



Pháp vân địa hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc hữu lậu hoặc vô lậu 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc sanh 

hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp 

vân địa hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa sanh diệt, hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa 

sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

Cực hỷ địa sanh diệt tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa sanh diệt 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa 

hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc thiện 

hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa thiện phi thiện, hoặc Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có Cực hỷ địa thiện phi thiện tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc thiện hoặc phi thiện 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc hữu 

tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa hữu tội vô tội, hoặc Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có Cực hỷ địa hữu tội vô tội tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly 

cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng 



ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa hữu 

phiền não vô phiền não, hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu phiền 

não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có Cực hỷ địa hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc hữu phiền não hoặc vô 

phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa 

hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc thế 

gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa 

cho đến Pháp vân địa hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa thế gian xuất thế gian, 

hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Cực hỷ địa thế gian xuất thế 

gian tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa thế gian xuất thế gian tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc 

thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho 

đến Pháp vân địa hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa 

cho đến Pháp vân địa hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa tạp nhiễm thanh tịnh, 

hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Cực hỷ địa tạp nhiễm thanh 

tịnh tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa tạp nhiễm thanh tịnh tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc 

tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho 

đến Pháp vân địa hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc thuộc 

sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly 

cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa thuộc 

sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có Cực hỷ địa thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến 



Pháp vân địa thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc 

Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa 

hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa ở 

trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa ở trong ở 

ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có Cực hỷ địa ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở 

giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa 

hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Cực hỷ địa hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa 

cho đến Pháp vân địa hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Cực hỷ địa khả đắc bất khả đắc, hoặc 

Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Cực hỷ địa khả đắc bất khả đắc 

tăng ngữ và Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến 

Pháp vân địa hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn, 

hoặc lục thần thông, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có ngũ nhãn tăng ngữ và lục thần thông tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức lục thần thông tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc thường 

hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông 

hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 



Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn thường vô thường, hoặc lục thần thông thường vô 

thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ 

nhãn thường vô thường tăng ngữ và lục thần thông thường vô thường tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc lạc hoặc 

khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc lạc hoặc 

khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn 

lạc khổ, hoặc lục thần thông lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có ngũ nhãn lạc khổ tăng ngữ và lục thần thông lạc 

khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ngũ 

nhãn hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc ngũ nhãn ngã vô ngã, hoặc lục thần thông ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ nhãn ngã vô ngã tăng 

ngữ và lục thần thông ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức lục thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc ngũ nhãn tịnh bất tịnh, hoặc lục thần thông tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ nhãn tịnh bất tịnh 

tăng ngữ và lục thần thông tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc không 

hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông 

hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn không bất không, hoặc lục thần thông không bất 



không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ 

nhãn không bất không tăng ngữ và lục thần thông không bất không tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần 

thông hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn hữu tướng vô tướng, hoặc lục thần thông 

hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có ngũ nhãn hữu tướng vô tướng tăng ngữ và lục thần thông hữu 

tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức ngũ nhãn hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức lục thần thông hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần 

thông hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn hữu nguyện vô nguyện, hoặc lục thần 

thông hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có ngũ nhãn hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và lục thần 

thông hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc tịch tĩnh 

hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông 

hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc lục thần thông 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có ngũ nhãn tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và lục thần thông tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức ngũ nhãn hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức lục thần thông hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc viễn ly 

hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông 

hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn viễn ly bất viễn ly, hoặc lục thần thông viễn ly bất 

viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ 

nhãn viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và lục thần thông viễn ly bất viễn ly tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc hữu vi 

hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc 

hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc ngũ nhãn hữu vi vô vi, hoặc lục thần thông hữu vi vô vi, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ nhãn hữu vi vô vi 

tăng ngữ và lục thần thông hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc hữu lậu 

hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc ngũ nhãn hữu lậu vô lậu, hoặc lục thần thông hữu lậu vô lậu, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ nhãn hữu lậu vô 

lậu tăng ngữ và lục thần thông hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc hữu lậu hoặc vô lậu 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc hữu lậu hoặc vô lậu 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc sanh 

hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc sanh 

hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ngũ 

nhãn sanh diệt, hoặc lục thần thông sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ nhãn sanh diệt tăng ngữ và lục thần 

thông sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức ngũ nhãn hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần 

thông hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc thiện 

hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc ngũ nhãn thiện phi thiện, hoặc lục thần thông thiện phi thiện, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ nhãn thiện phi 

thiện tăng ngữ và lục thần thông thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc thiện hoặc phi thiện 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc thiện hoặc phi thiện 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc hữu tội 

hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc ngũ nhãn hữu tội vô tội, hoặc lục thần thông hữu tội vô tội, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ nhãn hữu tội vô tội 

tăng ngữ và lục thần thông hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục 

thần thông hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn hữu phiền não vô phiền não, 

hoặc lục thần thông hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ nhãn hữu phiền não vô phiền não 

tăng ngữ và lục thần thông hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc hữu phiền não 

hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc thế gian 

hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông 

hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn thế gian xuất thế gian, hoặc lục thần thông 

thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có ngũ nhãn thế gian xuất thế gian tăng ngữ và lục thần thông thế 

gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức ngũ nhãn hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma 



ha tát, tức lục thần thông hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần 

thông hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc lục thần thông 

tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có ngũ nhãn tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và lục thần thông tạp 

nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức ngũ nhãn hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức lục thần thông hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc thuộc 

sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục 

thần thông hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn thuộc sanh tử thuộc Niết 

bàn, hoặc lục thần thông thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ nhãn thuộc sanh tử thuộc 

Niết bàn tăng ngữ và lục thần thông thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc thuộc 

sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông 

hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc ở trong 

hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục 

thần thông hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn ở trong ở ngoài ở giữa 

hai, hoặc lục thần thông ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ngũ nhãn ở trong ở ngoài ở giữa hai 

tăng ngữ và lục thần thông ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn hoặc ở trong hoặc ở 

ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ngũ nhãn hoặc khả đắc 

hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông 

hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc ngũ nhãn khả đắc bất khả đắc, hoặc lục thần thông khả đắc 



bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

ngũ nhãn khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và lục thần thông khả đắc bất khả 

đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ngũ 

nhãn hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức lục 

thần thông hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

mười tám pháp Phật bất cộng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ 

thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật mười lực, hoặc bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Phật mười lực tăng ngữ và bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Phật mười lực tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô 

thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật 

mười lực thường vô thường, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám 

pháp Phật bất cộng thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có Phật mười lực thường vô thường tăng ngữ và bốn 

vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng thường vô thường 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Phật mười 

lực hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô 

thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô 

ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật mười lực lạc khổ, hoặc 

bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng lạc khổ, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Phật mười lực 

lạc khổ tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất 

cộng lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 



Tức Phật mười lực hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn 

vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô 

ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật mười lực ngã vô 

ngã, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng ngã 

vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Phật 

mười lực ngã vô ngã tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám 

pháp Phật bất cộng ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức Phật mười lực hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất 

cộng hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật mười lực tịnh 

bất tịnh, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng 

tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

Phật mười lực tịnh bất tịnh tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười 

tám pháp Phật bất cộng tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức Phật mười lực hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất 

cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc không hoặc bất 

không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật 

mười lực không bất không, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám 

pháp Phật bất cộng không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có Phật mười lực không bất không tăng ngữ và bốn vô 

sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng không bất không tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Phật mười lực 

hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc không hoặc bất không 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô 

sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc hữu tướng hoặc 

vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật 

mười lực hữu tướng vô tướng, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười 

tám pháp Phật bất cộng hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có Phật mười lực hữu tướng vô tướng tăng ngữ 

và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hữu tướng 

vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

Phật mười lực hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.   

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 33 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

DẠY BẢO DẠY TRAO 

Thứ 7 - 23 

 Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn 

vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc hữu nguyện 

hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc Phật mười lực hữu nguyện vô nguyện, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, mười tám pháp Phật bất cộng hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Phật mười lực hữu nguyện 

vô nguyện tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật 

bất cộng hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức Phật mười lực hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp 

Phật bất cộng hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô 

sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịch tĩnh hoặc bất 



tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật 

mười lực tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười 

tám pháp Phật bất cộng tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có Phật mười lực tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng 

ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức Phật mười lực hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng 

hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc viễn ly hoặc bất 

viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật 

mười lực viễn ly bất viễn ly, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám 

pháp Phật bất cộng viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có Phật mười lực viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và bốn 

vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng viễn ly bất viễn ly 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Phật mười 

lực hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc viễn ly hoặc bất 

viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật mười lực hữu 

vi vô vi, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng 

hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

Phật mười lực hữu vi vô vi tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười 

tám pháp Phật bất cộng hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức Phật mười lực hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất 

cộng hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc hữu lậu hoặc vô lậu 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật mười lực 

hữu lậu vô lậu, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất 



cộng hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có Phật mười lực hữu lậu vô lậu tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô 

ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Phật mười lực hoặc hữu lậu 

hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

mười tám pháp Phật bất cộng hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn 

vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật mười lực sanh 

diệt, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng sanh 

diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Phật 

mười lực sanh diệt tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám 

pháp Phật bất cộng sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức Phật mười lực hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thiện hoặc phi thiện 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật mười lực 

thiện phi thiện, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất 

cộng thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có Phật mười lực thiện phi thiện tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô 

ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Phật mười lực hoặc thiện hoặc 

phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật mười lực hữu 

tội vô tội, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng 

hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có Phật mười lực hữu tội vô tội tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 



mười tám pháp Phật bất cộng hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Phật mười lực hoặc hữu tội hoặc vô 

tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười 

tám pháp Phật bất cộng hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc hữu phiền 

não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc Phật mười lực hữu phiền não vô phiền não, hoặc bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hữu phiền não vô phiền não, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Phật mười 

lực hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

mười tám pháp Phật bất cộng hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Phật mười lực hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc hữu phiền não hoặc vô 

phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc thế 

gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thế gian hoặc xuất 

thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật 

mười lực thế gian xuất thế gian, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười 

tám pháp Phật bất cộng thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Phật mười lực thế gian xuất thế gian 

tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng thế 

gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức Phật mười lực hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng 

hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tạp nhiễm hoặc 

thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

Phật mười lực tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

mười tám pháp Phật bất cộng tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Phật mười lực tạp nhiễm thanh tịnh 



tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng tạp 

nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức Phật mười lực hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng 

hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thuộc 

sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc Phật mười lực thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng thuộc sanh tử thuộc Niết 

bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Phật 

mười lực thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô 

ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Phật mười lực 

hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn 

vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thuộc sanh tử 

hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ở trong 

hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc Phật mười lực ở trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng ở trong ở ngoài ở giữa hai, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Phật mười 

lực ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

mười tám pháp Phật bất cộng ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Phật mười lực hoặc ở trong 

hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ở trong hoặc ở ngoài 

hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Phật mười lực hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc khả đắc hoặc bất khả 

đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc Phật mười 

lực khả đắc bất khả đắc, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp 

Phật bất cộng khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 



phải có vậy. Huống là có Phật mười lực khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và bốn 

vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng khả đắc bất khả đắc 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Phật mười 

lực hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô 

sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc khả đắc hoặc bất 

khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức đại từ tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ, hoặc 

đại bi đại hỷ đại xả, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có đại từ tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đại từ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức đại bi đại hỷ đại xả tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc thường 

hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại 

xả hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ thường vô thường, hoặc đại bi đại hỷ đại xả 

thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có đại từ thường vô thường tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả thường vô 

thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đại 

từ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại 

hỷ đại xả hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc lạc hoặc 

khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đại 

từ lạc khổ, hoặc đại bi đại hỷ đại xả lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có đại từ lạc khổ tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại 

xả lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

đại từ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả 

hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc ngã hoặc vô 

ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

đại từ ngã vô ngã, hoặc đại bi đại hỷ đại xả ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả 



đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đại từ ngã vô ngã tăng ngữ và 

đại bi đại hỷ đại xả ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức đại từ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc tịnh hoặc 

bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc đại từ tịnh bất tịnh, hoặc đại bi đại hỷ đại xả tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đại từ tịnh bất tịnh tăng 

ngữ và đại bi đại hỷ đại xả tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức đại từ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc không hoặc 

bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc đại từ không bất không, hoặc đại bi đại hỷ đại xả không bất 

không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đại từ 

không bất không tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả không bất không tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đại từ hoặc không 

hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc hữu tướng 

hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả 

hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ hữu tướng vô tướng, hoặc đại bi đại hỷ đại xả 

hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có đại từ hữu tướng vô tướng tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả hữu 

tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức đại từ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

đại bi đại hỷ đại xả hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc hữu nguyện 

hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại 

xả hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 



ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ hữu nguyện vô nguyện, hoặc đại bi đại hỷ đại 

xả hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có đại từ hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại 

xả hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức đại từ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc tịch tĩnh 

hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại 

xả hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc đại bi đại hỷ đại xả 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có đại từ tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức đại từ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc viễn ly 

hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại 

xả hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ viễn ly bất viễn ly, hoặc đại bi đại hỷ đại xả viễn 

ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có đại từ viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả viễn ly bất viễn 

ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đại từ 

hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ 

đại xả hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc hữu vi hoặc 

vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc hữu 

vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

đại từ hữu vi vô vi, hoặc đại bi đại hỷ đại xả hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đại từ hữu vi vô vi tăng ngữ và 

đại bi đại hỷ đại xả hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức đại từ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc hữu lậu 

hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả 

hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc đại từ hữu lậu vô lậu, hoặc đại bi đại hỷ đại xả hữu lậu vô lậu, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đại từ hữu 

lậu vô lậu tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đại từ hoặc hữu lậu hoặc 

vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc hữu lậu 

hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc sanh hoặc 

diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc sanh 

hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đại 

từ sanh diệt, hoặc đại bi đại hỷ đại xả sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đại từ sanh diệt tăng ngữ và đại bi đại 

hỷ đại xả sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức đại từ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi 

đại hỷ đại xả hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc thiện hoặc 

phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc đại từ thiện phi thiện, hoặc đại bi đại hỷ đại xả thiện phi thiện, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đại từ thiện phi thiện 

tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đại từ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc thiện hoặc phi thiện 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc hữu tội 

hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả 

hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc đại từ hữu tội vô tội, hoặc đại bi đại hỷ đại xả hữu tội vô tội, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đại từ hữu tội vô 

tội tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đại từ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc hữu phiền 

não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại 

hỷ đại xả hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ hữu phiền não vô phiền não, hoặc 

đại bi đại hỷ đại xả hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đại từ hữu phiền não vô phiền não tăng 

ngữ và đại bi đại hỷ đại xả hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đại từ hoặc hữu phiền não hoặc 

vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc thế gian 

hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại 

xả hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ thế gian xuất thế gian, hoặc đại bi đại hỷ đại xả 

thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có đại từ thế gian xuất thế gian tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả thế 

gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức đại từ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc tạp nhiễm 

hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại 

xả hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc đại bi đại hỷ đại xả 

tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có đại từ tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả tạp 

nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức đại từ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức đại bi đại hỷ đại xả hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc thuộc sanh 

tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại 

hỷ đại xả hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc 

đại bi đại hỷ đại xả thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đại từ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn 

tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng 



ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đại từ hoặc thuộc sanh tử 

hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả 

hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc ở trong 

hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại 

bi đại hỷ đại xả hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ ở trong ở ngoài ở giữa 

hai, hoặc đại bi đại hỷ đại xả ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có đại từ ở trong ở ngoài ở giữa hai 

tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đại từ hoặc ở trong hoặc ở 

ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại xả 

hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức đại từ hoặc khả đắc 

hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi đại hỷ đại 

xả hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ khả đắc bất khả đắc, hoặc đại bi đại hỷ đại xả 

khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có đại từ khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và đại bi đại hỷ đại xả khả 

đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức đại từ hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

đại bi đại hỷ đại xả hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ 

tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! 

Hoặc ba mươi hai đại sĩ tướng, hoặc tám mươi tùy hảo, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ba mươi hai đại sĩ tướng tăng 

ngữ và tám mươi tùy hảo tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 

nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám 

mươi tùy hảo tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi 

tùy hảo hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 



ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ thường vô thường, hoặc tám 

mươi tùy hảo thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có ba mươi hai đại sĩ thường vô thường tăng ngữ và tám 

mươi tùy hảo thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc thường hoặc vô thường tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo hoặc thường hoặc vô thường 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo 

hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc ba mươi hai đại sĩ lạc khổ, hoặc tám mươi tùy hảo lạc khổ, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ba mươi hai đại sĩ lạc 

khổ tăng ngữ và tám mươi tùy hảo lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc lạc hoặc khổ tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo 

hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ ngã vô ngã, hoặc tám mươi tùy hảo ngã vô 

ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ba mươi 

hai đại sĩ ngã vô ngã tăng ngữ và tám mươi tùy hảo ngã vô ngã tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ 

hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo 

hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy 

hảo hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ tịnh bất tịnh, hoặc tám mươi tùy hảo tịnh 

bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ba 

mươi hai đại sĩ tịnh bất tịnh tăng ngữ và tám mươi tùy hảo tịnh bất tịnh tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại 

sĩ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi 



tùy hảo hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ không bất không, hoặc tám mươi tùy 

hảo không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có ba mươi hai đại sĩ không bất không tăng ngữ và tám mươi tùy 

hảo không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám 

mươi tùy hảo hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ hữu tướng vô tướng, hoặc 

tám mươi tùy hảo hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có ba mươi hai đại sĩ hữu tướng vô tướng tăng 

ngữ và tám mươi tùy hảo hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc hữu tướng 

hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám 

mươi tùy hảo hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ hữu nguyện vô nguyện, 

hoặc tám mươi tùy hảo hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ba mươi hai đại sĩ hữu nguyện vô 

nguyện tăng ngữ và tám mươi tùy hảo hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ 

hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi 

tùy hảo hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám 

mươi tùy hảo hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc 

tám mươi tùy hảo tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có ba mươi hai đại sĩ tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng 

ngữ và tám mươi tùy hảo tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc tịch tĩnh hoặc 



bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi 

tùy hảo hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ viễn ly bất viễn ly, hoặc tám 

mươi tùy hảo viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có ba mươi hai đại sĩ viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và tám 

mươi tùy hảo viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy 

hảo hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ hữu vi vô vi, hoặc tám mươi tùy hảo hữu 

vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ba 

mươi hai đại sĩ hữu vi vô vi tăng ngữ và tám mươi tùy hảo hữu vi vô vi tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại 

sĩ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo 

hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy 

hảo hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ hữu lậu vô lậu, hoặc tám mươi tùy hảo 

hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có ba mươi hai đại sĩ hữu lậu vô lậu tăng ngữ và tám mươi tùy hảo hữu lậu 

vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba 

mươi hai đại sĩ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

tám mươi tùy hảo hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo 

hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc ba mươi hai đại sĩ sanh diệt, hoặc tám mươi tùy hảo sanh diệt, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ba mươi hai đại sĩ 

sanh diệt tăng ngữ và tám mươi tùy hảo sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 



chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc sanh hoặc diệt 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo hoặc sanh hoặc diệt tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy 

hảo hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ thiện phi thiện, hoặc tám mươi tùy hảo 

thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có ba mươi hai đại sĩ thiện phi thiện tăng ngữ và tám mươi tùy hảo thiện phi 

thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba 

mươi hai đại sĩ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức 

tám mươi tùy hảo hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy 

hảo hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ hữu tội vô tội, hoặc tám mươi tùy hảo hữu 

tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ba 

mươi hai đại sĩ hữu tội vô tội tăng ngữ và tám mươi tùy hảo hữu tội vô tội 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba mươi 

hai đại sĩ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi 

tùy hảo hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.    

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 34 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

DẠY BẢO DẠY TRAO 

Thứ 7 - 24 

 Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ 

hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, 

tức tám mươi tùy hảo hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ hữu phiền 

não vô phiền não, hoặc tám mươi tùy hảo hữu phiền não vô phiền não, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ba mươi hai đại 



sĩ hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và tám mươi tùy hảo hữu phiền não 

vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám 

mươi tùy hảo hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ thế gian xuất thế gian, 

hoặc tám mươi tùy hảo thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ba mươi hai đại sĩ thế gian xuất thế 

gian tăng ngữ và tám mươi tùy hảo thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc thế 

gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo 

hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám 

mươi tùy hảo hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc 

tám mươi tùy hảo tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có ba mươi hai đại sĩ tạp nhiễm thanh tịnh tăng 

ngữ và tám mươi tùy hảo tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc tạp nhiễm 

hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tám mươi tùy hảo hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ thuộc sanh 

tử thuộc Niết bàn, hoặc tám mươi tùy hảo thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ba mươi hai đại 

sĩ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và tám mươi tùy hảo thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết 

bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, 

tức tám mươi tùy hảo hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ ở 

trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc tám mươi tùy hảo ở trong ở ngoài ở giữa hai, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có ba mươi hai 

đại sĩ ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và tám mươi tùy hảo ở trong ở 

ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo hoặc ở trong hoặc ở ngoài 

hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức ba mươi hai đại sĩ hoặc 

khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám 

mươi tùy hảo hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai đại sĩ khả đắc bất khả đắc, hoặc 

tám mươi tùy hảo khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có ba mươi hai đại sĩ khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và 

tám mươi tùy hảo khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo hoặc khả đắc hoặc bất 

khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp 

vô vong thất, hoặc tánh hằng trụ xả, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có pháp vô vong thất tăng ngữ và tánh hằng trụ xả 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức pháp vô 

vong thất tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng 

trụ xả hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất thường vô thường, hoặc tánh hằng 

trụ xả thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có pháp vô vong thất thường vô thường tăng ngữ và tánh hằng trụ 

xả thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức pháp vô vong thất hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát 



Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc 

pháp vô vong thất lạc khổ, hoặc tánh hằng trụ xả lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có pháp vô vong thất lạc khổ tăng 

ngữ và tánh hằng trụ xả lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức pháp vô vong thất hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả 

hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc pháp vô vong thất ngã vô ngã, hoặc tánh hằng trụ xả ngã vô ngã, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có pháp vô 

vong thất ngã vô ngã tăng ngữ và tánh hằng trụ xả ngã vô ngã tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức pháp vô vong thất 

hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc pháp vô vong thất tịnh bất tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả tịnh bất 

tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có pháp vô 

vong thất tịnh bất tịnh tăng ngữ và tánh hằng trụ xả tịnh bất tịnh tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức pháp vô vong thất 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng 

trụ xả hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất không bất không, hoặc tánh hằng trụ 

xả không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có pháp vô vong thất không bất không tăng ngữ và tánh hằng trụ 

xả không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 



được: Tức pháp vô vong thất hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh 

hằng trụ xả hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất hữu tướng vô tướng, hoặc 

tánh hằng trụ xả hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có pháp vô vong thất hữu tướng vô tướng tăng ngữ và 

tánh hằng trụ xả hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức pháp vô vong thất hoặc hữu tướng hoặc vô tướng 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc hữu tướng hoặc vô 

tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh 

hằng trụ xả hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất hữu nguyện vô nguyện, 

hoặc tánh hằng trụ xả hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có pháp vô vong thất hữu nguyện vô 

nguyện tăng ngữ và tánh hằng trụ xả hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức pháp vô vong thất hoặc 

hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ 

xả hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh 

hằng trụ xả hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc 

tánh hằng trụ xả tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có pháp vô vong thất tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ 

và tánh hằng trụ xả tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức pháp vô vong thất hoặc tịch tĩnh hoặc bất 

tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc tịch tĩnh 

hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng 

trụ xả hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 



Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất viễn ly bất viễn ly, hoặc tánh hằng 

trụ xả viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có pháp vô vong thất viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và tánh hằng trụ 

xả viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức pháp vô vong thất hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả 

hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Hoặc pháp vô vong thất hữu vi vô vi, hoặc tánh hằng trụ xả hữu vi vô 

vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có pháp vô 

vong thất hữu vi vô vi tăng ngữ và tánh hằng trụ xả hữu vi vô vi tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức pháp vô vong thất 

hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả 

hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ 

xả hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất hữu lậu vô lậu, hoặc tánh hằng trụ xả hữu 

lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

pháp vô vong thất hữu lậu vô lậu tăng ngữ và tánh hằng trụ xả hữu lậu vô lậu 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức pháp vô 

vong thất hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh 

hằng trụ xả hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả 

hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Hoặc pháp vô vong thất sanh diệt, hoặc tánh hằng trụ xả sanh diệt, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có pháp vô vong thất 

sanh diệt tăng ngữ và tánh hằng trụ xả sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức pháp vô vong thất hoặc sanh hoặc diệt 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc sanh hoặc diệt tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ 



xả hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất thiện phi thiện, hoặc tánh hằng trụ xả 

thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có pháp vô vong thất thiện phi thiện tăng ngữ và tánh hằng trụ xả thiện phi 

thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức pháp 

vô vong thất hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh 

hằng trụ xả hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ 

xả hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất hữu tội vô tội, hoặc tánh hằng trụ xả hữu 

tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

pháp vô vong thất hữu tội vô tội tăng ngữ và tánh hằng trụ xả hữu tội vô tội 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức pháp vô 

vong thất hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh 

hằng trụ xả hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tánh hằng trụ xả hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất hữu phiền não 

vô phiền não, hoặc tánh hằng trụ xả hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có pháp vô vong thất hữu 

phiền não vô phiền não tăng ngữ và tánh hằng trụ xả hữu phiền não vô phiền 

não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức pháp 

vô vong thất hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh 

hằng trụ xả hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất thế gian xuất thế gian, hoặc 

tánh hằng trụ xả thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có pháp vô vong thất thế gian xuất thế gian tăng ngữ 

và tánh hằng trụ xả thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức pháp vô vong thất hoặc thế gian hoặc xuất 

thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc thế gian hoặc 

xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh 

hằng trụ xả hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc 

tánh hằng trụ xả tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có pháp vô vong thất tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ 

và tánh hằng trụ xả tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức pháp vô vong thất hoặc tạp nhiễm hoặc thanh 

tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc tạp nhiễm hoặc 

thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

tánh hằng trụ xả hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất thuộc sanh 

tử thuộc Niết bàn, hoặc tánh hằng trụ xả thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có pháp vô vong 

thất thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và tánh hằng trụ xả thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức pháp vô vong thất hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết 

bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, 

tức tánh hằng trụ xả hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất ở 

trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc tánh hằng trụ xả ở trong ở ngoài ở giữa hai, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có pháp vô 

vong thất ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và tánh hằng trụ xả ở trong ở 

ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức pháp vô vong thất hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc 

ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức pháp vô vong thất hoặc 

khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh 

hằng trụ xả hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp vô vong thất khả đắc bất khả đắc, hoặc tánh 

hằng trụ xả khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 



có vậy. Huống là có pháp vô vong thất khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và tánh 

hằng trụ xả khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức pháp vô vong thất hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! 

Hoặc nhất thiết trí, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhất thiết trí tăng ngữ và 

đạo tướng trí, nhất thiết trí tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nhất thiết trí tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí thường vô thường, hoặc 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhất thiết trí thường vô thường tăng 

ngữ và đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thường vô thường tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất thiết trí hoặc thường 

hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí lạc khổ, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 

lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhất 

thiết trí lạc khổ tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lạc khổ tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất thiết trí 

hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí ngã vô ngã, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết 



tướng trí ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có nhất thiết trí ngã vô ngã tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức nhất thiết trí hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí tịnh bất tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có nhất thiết trí tịnh bất tịnh tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nhất thiết trí hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí không bất không, hoặc 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhất thiết trí không bất không tăng 

ngữ và đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không bất không tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất thiết trí hoặc không 

hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí hữu tướng vô tướng, hoặc 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhất thiết trí hữu tướng vô 

tướng tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hữu tướng vô tướng 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất thiết 

trí hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí hữu nguyện vô 

nguyện, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hữu nguyện vô nguyện, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhất thiết trí hữu 

nguyện vô nguyện tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hữu nguyện 

vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

nhất thiết trí hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí tịch tĩnh bất tịch tĩnh, 

hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhất thiết trí tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất thiết 

trí hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc viễn 

ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí viễn ly bất viễn ly, hoặc đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhất thiết trí viễn ly bất viễn ly tăng 

ngữ và đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất thiết trí hoặc viễn ly 

hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc hữu 

vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí hữu vi vô vi, hoặc đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 



vậy. Huống là có nhất thiết trí hữu vi vô vi tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nhất thiết trí hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc hữu 

lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí hữu lậu vô lậu, hoặc đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có nhất thiết trí hữu lậu vô lậu tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nhất thiết trí hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc hữu lậu hoặc vô lậu 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc sanh 

hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí sanh diệt, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng 

trí sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

nhất thiết trí sanh diệt tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí sanh 

diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất 

thiết trí hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc thiện 

hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí thiện phi thiện, hoặc đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có nhất thiết trí thiện phi thiện tăng ngữ và đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức nhất thiết trí hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc thiện hoặc phi 

thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc hữu 

tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất 



thiết tướng trí hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí hữu tội vô tội, hoặc đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có nhất thiết trí hữu tội vô tội tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức nhất thiết trí hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc hữu tội hoặc vô tội 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí hữu 

phiền não vô phiền não, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hữu phiền 

não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có nhất thiết trí hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất thiết trí hoặc hữu phiền não hoặc 

vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng 

trí hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc thế 

gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí thế gian xuất thế gian, 

hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhất thiết trí thế gian xuất 

thế gian tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian xuất thế gian 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất thiết 

trí hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí tạp nhiễm thanh tịnh, 

hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhất thiết trí tạp nhiễm 

thanh tịnh tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tạp nhiễm thanh 



tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất 

thiết trí hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc thuộc 

sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí thuộc 

sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có nhất thiết trí thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất thiết trí hoặc thuộc sanh tử hoặc 

thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí ở 

trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí ở trong ở 

ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có nhất thiết trí ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức nhất thiết trí hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc 

ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 

hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nhất thiết trí hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhất thiết trí khả đắc bất khả đắc, hoặc 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhất thiết trí khả đắc bất khả đắc 

tăng ngữ và đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất thiết trí hoặc 

khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, 



nhất thiết tướng trí hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! 

Hoặc quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cho đến Pháp vân 

địa, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có quả Dự 

lưu tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu thường vô thường, hoặc 

quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có quả Dự lưu thường vô thường tăng 

ngữ và quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thường vô thường tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc thường 

hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la 

hán hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc lạc 

hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, 

A la hán hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu lạc khổ, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có quả 

Dự lưu lạc khổ tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lạc khổ tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu 

hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A 

la hán hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu ngã vô ngã, hoặc quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có quả Dự lưu ngã vô ngã tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất hoàn, 

A la hán ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 



được: Tức quả Dự lưu hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy.   

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 35 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

DẠY BẢO DẠY TRAO 

Thứ 7 - 25  

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu tịnh bất tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có quả Dự lưu tịnh bất tịnh tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu không bất không, hoặc quả 

Nhất lai, Bất hoàn, A la hán không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có quả Dự lưu không bất không tăng ngữ 

và quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc không hoặc bất 

không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, 

Bất hoàn, A la hán hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu hữu tướng vô tướng, hoặc 



quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có quả Dự lưu hữu tướng vô tướng 

tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hữu tướng vô tướng tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc hữu 

tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc hữu 

nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu hữu nguyện vô 

nguyện, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hữu nguyện vô nguyện, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có quả Dự lưu hữu 

nguyện vô nguyện tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hữu nguyện 

vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

quả Dự lưu hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, 

tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu tịch tĩnh bất tịch tĩnh, 

hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có quả Dự lưu tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu 

hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc viễn 

ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, 

Bất hoàn, A la hán hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu viễn ly bất viễn ly, hoặc quả 

Nhất lai, Bất hoàn, A la hán viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có quả Dự lưu viễn ly bất viễn ly tăng ngữ 

và quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc viễn ly hoặc 



bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc hữu 

vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu hữu vi vô vi, hoặc quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có quả Dự lưu hữu vi vô vi tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc hữu 

lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu hữu lậu vô lậu, hoặc quả Nhất lai, 

Bất hoàn, A la hán hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có quả Dự lưu hữu lậu vô lậu tăng ngữ và quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc hữu lậu hoặc vô 

lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc sanh 

hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, 

A la hán hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu sanh diệt, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

quả Dự lưu sanh diệt tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán sanh diệt 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu 

hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, 

A la hán hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc thiện 

hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu thiện phi thiện, hoặc quả Nhất lai, 

Bất hoàn, A la hán thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 



phải có vậy. Huống là có quả Dự lưu thiện phi thiện tăng ngữ và quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc thiện hoặc phi 

thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc hữu 

tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu hữu tội vô tội, hoặc quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có quả Dự lưu hữu tội vô tội tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc hữu 

phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả 

Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu hữu phiền 

não vô phiền não, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hữu phiền não vô 

phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

quả Dự lưu hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất hoàn, 

A la hán hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền 

não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc 

hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc thế 

gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu thế gian xuất thế gian, 

hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có quả Dự lưu thế gian xuất 

thế gian tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian xuất thế gian 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu 

hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc tạp 

nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu tạp nhiễm thanh tịnh, 

hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có quả Dự lưu tạp nhiễm thanh 

tịnh tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tạp nhiễm thanh tịnh tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu 

hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát vậy.  

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc thuộc 

sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả 

Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng 

ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu thuộc 

sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thuộc sanh tử 

thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có quả Dự lưu thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc thuộc sanh tử hoặc 

thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la 

hán hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức 

quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu ở 

trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán ở trong ở 

ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có quả Dự lưu ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở 

giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức quả Dự lưu hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, 

Bất hoàn, A la hán hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự lưu khả đắc bất khả đắc, hoặc 



quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có quả Dự lưu khả đắc bất khả đắc 

tăng ngữ và quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức quả Dự lưu hoặc khả 

đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề 

tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế 

Tôn! Ðộc giác Bồ đề, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có Ðộc giác Bồ đề tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Ðộc giác Bồ đề thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề thường vô thường tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Ðộc 

giác Bồ đề lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có Ðộc giác Bồ đề lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ 

tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Ðộc giác Bồ đề ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc ngã hoặc vô ngã 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Ðộc giác Bồ đề tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 



chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc tịnh hoặc bất tịnh 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Ðộc giác Bồ đề không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề không bất không tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Ðộc giác Bồ đề hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề hữu tướng vô tướng tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề 

hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Ðộc giác Bồ đề hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề hữu nguyện vô nguyện 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác 

Bồ đề hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Ðộc giác Bồ đề tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác 

Bồ đề hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Ðộc giác Bồ đề viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Ðộc giác Bồ đề hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 



vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc hữu vi hoặc vô 

vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Ðộc giác Bồ đề hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc hữu lậu hoặc 

vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Ðộc 

giác Bồ đề sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có Ðộc giác Bồ đề sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Ðộc giác Bồ đề thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 

có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc thiện hoặc phi 

thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! 

Ðộc giác Bồ đề hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 

vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc hữu tội hoặc vô 

tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Ðộc giác Bồ đề hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề hữu phiền 

não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Ðộc giác Bồ đề thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 

tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề thế gian xuất thế gian 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác 

Bồ đề hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Ðộc giác Bồ đề tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề tạp nhiễm thanh tịnh tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề 

hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Ðộc giác Bồ đề thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề thuộc sanh 

tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Ðộc giác Bồ đề ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề ở trong ở 

ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức Ðộc giác Bồ đề hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức Ðộc giác Bồ đề hoặc 

khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Ðộc giác Bồ đề khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có Ðộc giác Bồ đề khả đắc bất khả đắc tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Ðộc giác Bồ đề 

hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ 

tát Ma ha tát tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện 

thưa: Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, hãy rốt ráo bất khả đắc, 



vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ 

tát Ma ha tát tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thường vô thường, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha 

tát thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc thường hoặc vô thường tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát lạc khổ tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ 

tát Ma ha tát hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát ngã vô 

ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tất cả 

hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tịnh bất 

tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tất cả 

hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát không bất không, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha 

tát không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 



được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc không hoặc bất không tăng ngữ 

là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hữu tướng vô tướng, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát 

Ma ha tát hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc hữu tướng hoặc vô 

tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hữu nguyện vô nguyện, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh 

Bồ tát Ma ha tát hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc hữu nguyện 

hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát 

Ma ha tát tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc tịch tĩnh hoặc bất 

tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo 

bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha 

tát viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng 

ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, 

vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hữu vi 

vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tất cả 



hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế 

Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 

chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát sanh diệt tăng 

ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ 

tát Ma ha tát hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? 

Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất 

khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 

Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch 

Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả 

đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hữu 

tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 

tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma 

ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hữu phiền não vô 

phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ 



đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian xuất thế gian, hãy 

rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát 

Ma ha tát thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc thế gian hoặc xuất 

thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát 

Ma ha tát tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 

làm sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc tạp nhiễm hoặc 

thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thuộc sanh tử thuộc 

Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất 

cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát ở trong ở ngoài ở 

giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất 

cả hạnh Bồ tát Ma ha tát ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc ở 

trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát khả đắc bất khả đắc, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát 

Ma ha tát khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 



sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc khả đắc hoặc bất khả 

đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát khả đắc bất khả đắc, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có tất cả hạnh Bồ tát 

Ma ha tát khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc khả đắc hoặc bất khả 

đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ 

Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chư Phật Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tăng ngữ là Bồ tát 

Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường 

vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường vô thường tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lạc khổ, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc lạc hoặc khổ 

tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ngã vô ngã, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chư Phật Vô 



thượng Chánh đẳng Bồ đề ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 

có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc ngã 

hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tịnh bất tịnh, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chư Phật Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không 

bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ 

đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hữu 

tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hữu tướng vô tướng tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải 

Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề 

hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. 

Huống là có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hữu nguyện vô nguyện 

tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là 

Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ 



tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát 

Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề viễn ly 

bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có 

chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng 

ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát 

vậy.   
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha 

tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hữu vi vô vi, 

hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chư Phật Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 

phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc 

hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hữu lậu vô 

lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chư Phật 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ 

đề hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 



Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát 

ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sanh diệt, hãy rốt 

ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 

sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc sanh hoặc 

diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thiện phi 

thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chư 

Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây 

đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma 

ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hữu tội vô 

tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có chư Phật 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 

chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ 

đề hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hữu phiền 

não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc hữu phiền não hoặc 

vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế 

gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian xuất thế gian tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng 



Chánh đẳng Bồ đề hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tạp 

nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống 

là có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng 

phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thuộc sanh 

tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc thuộc sanh tử hoặc 

thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ 

chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 

phải có vậy. Huống là có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ở trong ở 

ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 

được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc ở trong hoặc ở ngoài 

hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy. 

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ 

tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khả 

đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là 

có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. 

Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha 

tát vậy.  



Bạch Thế Tôn, Sắc thảy pháp và tăng ngữ, sắc thảy thường vô thường 

thảy pháp và tăng ngữ đã bất khả đắc. Mà nói sắc thảy pháp tăng ngữ và sắc 

thảy thường vô thường thảy pháp tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, ấy là không 

có lẽ vậy. 

Phật bảo: Thiện Hiện! Hay thay! Hay thay! Như vậy! Như vậy! Như 

Ngươi đã nói. Thiện Hiện! Sắc thảy pháp và sắc thảy thường vô thường thảy 

pháp vì bất khả đắc, nên sắc thảy pháp tăng ngữ và sắc thảy thường vô 

thường thảy pháp tăng ngữ cũng bất khả đắc. Vì pháp và tăng ngữ bất khả 

đắc, nên Bồ tát Ma ha tát cũng bất khả đắc. Vì Bồ tát Ma ha tát bất khả đắc, 

nên sở hành Bát nhã Ba la mật đa cũng bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

cứ như thế mà học. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi trước đã nói tôi chẳng thấy có pháp đáng gọi 

Bồ tát Ma ha tát ấy. Như vậy như vậy! Như lời Ngươi đã nói. 

Thiện Hiện! Các pháp chẳng thấy các pháp, các pháp chẳng thấy pháp 

giới; pháp giới chẳng thấy các pháp, pháp giới chẳng thấy pháp giới. 

Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy sắc giới, sắc giới chẳng thấy pháp giới. 

Pháp giới chẳng thấy thọ tưởng hành thức giới, thọ tưởng hành thức giới 

chẳng thấy pháp giới. 

Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy nhãn xứ giới, nhãn xứ giới chẳng thấy 

pháp giới. Pháp giới chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xứ giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy sắc xứ giới, sắc xứ giới 

chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ 

giới, thanh hương vị xúc pháp xứ giới chẳng thấy pháp giới. 

Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; 

nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng 

thấy nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, thanh giới, nhĩ thức giới; nhĩ giới, 

thanh giới, nhĩ thức giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy tỷ giới, 

hương giới, tỷ thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới chẳng thấy pháp 

giới. Pháp giới chẳng thấy thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thiệt giới, vị 

giới, thiệt thức giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy thân giới, 

xúc giới, thân thức; thân giới, xúc giới, thân thức giới chẳng thấy pháp giới. 

Pháp giới chẳng thấy ý giới, pháp giới, ý thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức 

giới chẳng thấy pháp giới. 



Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy địa giới, địa giới chẳng thấy pháp giới. 

Pháp giới chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong 

không thức giới chẳng thấy pháp giới. 

Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy khổ thánh đế giới, khổ thánh đế giới 

chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy tập diệt đạo thánh đế giới, tập 

diệt đạo thánh đế giới chẳng thấy pháp giới. 

Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy vô minh giới, vô minh giới chẳng thấy 

pháp giới. Pháp giới chẳng thấy hành thức danh-sắc lục-xứ xúc thọ ái thủ 

hữu sanh lão tử sầu thán khổ ưu não giới, hành cho đến lão tử sầu thán khổ 

ưu não giới chẳng thấy pháp giới. 

Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy Dục giới, Dục giới chẳng thấy pháp 

giới. Pháp giới chẳng thấy Sắc, Vô sắc giới; Sắc, Vô sắc giới chẳng thấy 

pháp giới. 

Thiện Hiện! Hữu vi giới chẳng thấy vô vi giới, vô vi giới chẳng thấy hữu 

vi giới. Vì sao thế? Thiện Hiện! Vì chẳng rời hữu vi mà thi thiết vô vi và 

chẳng phải rời vô vi mà thi thiết hữu vi được! 

Thiện Hiện! Như vậy Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

đối tất cả pháp đều vô sở kiến. Khi mà đối tất cả pháp vô sở kiến, tâm kia 

mới bất kinh bất khủng bất bố, vì đối tất cả pháp tâm chẳng chìm đắm, cũng 

chẳng ưu hối. Sở vì sao? 

Là Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng thấy sắc, 

chẳng thấy thọ tưởng hành thức; chẳng thấy nhãn xứ, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ; chẳng thấy sắc xứ, chẳng thấy sắc xứ, chẳng thấy thanh hương vị 

xúc pháp xứ; chẳng thấy nhãn giới, sắc giới, nhãn giới; chẳng thấy nhĩ giới, 

thanh giới, nhĩ thức giới; chẳng thấy tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; chẳng 

thấy thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; chẳng thấy thân giới, xúc giới, thân 

thức giới; chẳng thấy ý giới, pháp giới, ý thức giới. Chẳng thấy địa giới, 

chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng thấy khổ thánh đế, chẳng 

thấy tập diệt đạo thánh đế. Chẳng thấy vô minh; chẳng thấy hành, thức, danh 

sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não. Chẳng 

thấy Dục giới, chẳng thấy Sắc giới, Vô sắc giới. Chẳng thấy hữu vi, chẳng 

thấy vô vi. Chẳng thấy tham sân si, chẳng thấy diệt tham sân si. Chẳng thấy 

ngã; chẳng thấy hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặc già 

la, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến tác giả, khởi giả, khiến khởi giả, thọ giả, 

khiến thọ giả, tri giả kiến. Chẳng thấy Thanh văn, chẳng thấy pháp Thanh 



văn. Chẳng thấy Ðộc giác, chẳng thấy pháp Ðộc giác. Chẳng thấy Bồ tát, 

chẳng thấy pháp Bồ tát. Chẳng thấy Phật, chẳng thấy pháp Phật và chẳng 

thấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. 

Thiện Hiện! Như vậy Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp đều vô sở kiến. Khi 

mà đối tất cả vô sở kiến, tâm kia mới bất kinh bất khủng bất bố. Ðối tất cả 

pháp tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng ưu hối! 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì nên Bồ tát Ma 

ha tát này đối với tất cả pháp tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng ưu hối? Phật 

bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này khắp đối tất cả pháp tâm, tâm sở bất 

đắc, bất kiến. Do nhân duyên đây nên Bồ tát Ma ha tát này đối tất cả pháp 

tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng ưu hối. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát này 

đối tất cả pháp, tâm kia bất kinh bất khủng bất bố? Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ 

tát Ma ha tát này khắp đối tất cả ý giới, ý thức giới bất đắc, bất kiến. Như 

vậy Bồ tát Ma ha tát đói tất cả pháp, tâm kia bất kinh bất khủng bất bố. 

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát đối với tất cả pháp đều vô sở đắc, nên 

hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối 

tất cả chỗ bất đắc Bát nhã Ba la mật đa, bất đắc danh Bát nhã Ba la mật đa; 

bất đắc Bồ tát, bất đắc danh Bồ tát, bất đắc tâm Bồ tát. 

Thiện Hiện! Nên như vậy mà dạy bảo dạy trao cho các Bồ tát Ma ha tát, 

khiến cho đối với Bát nhã Ba la mật đa tu học rốt ráo! 

---o0o--- 

HỘI THỨ NHẤT 

Phẩm  

KHUYẾN HỌC 

Thứ 8 

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát 

muốn mãn bố thí Ba la mật đa, phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha 

tát muốn mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, phải 

học Bát nhã Ba la mật đa. 



Bồ tát Ma ha tát muốn biết khắp sắc, phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ 

tát Ma ha tát muốn biết khắp thọ tưởng hành thức, phải học Bát nhã Ba la 

mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn biết khắp nhãn xứ, phải học Bát nhã Ba la 

mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn biết khắp nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, phải học Bát 

nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn biết khắp sắc xứ, phải học Bát nhã 

Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn biết khắp thanh hương vị xúc pháp xứ, 

phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn biết khắp nhãn giới, 

sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, 

phải học Bát nhã Ba la mật đa. 

Bồ tát Ma ha tát muốn biết khắp nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 

xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, phải học Bát nhã Ba la mật. Bồ tát 

Ma ha tát muốn biết khắp tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ, phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát 

muốn biết khắp thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ, phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn 

biết khắp thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ, phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn biết 

khắp ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ, phải học Bát nhã Ba la mật đa. 

Bồ tát Ma ha tát muốn biết khắp địa giới, phải học Bát nhã Ba la mật. Bồ 

tát Ma ha tát muốn biết khắp thủy hỏa phong không thức giới, phải học Bát 

nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn biết khắp khổ thánh đế, phải học 

Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn biết khắp tập diệt đạo thánh đế, 

phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn biết khắp vô minh, 

phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn biết khắp hành, thức, 

danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, 

phải học Bát nhã Ba la mật đa.  

Bồ tát Ma ha tát muốn dứt hẳn tham sân si, phải học Bát nhã Ba la mật 

đa. Bồ tát Ma ha tát muốn dứt tát đa da kiến, giới cấm thủ, nghi, dục, tham 

sân nhuế, phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn dứt hẳn sắc 

tham, vô sắc tham, vô minh, mạn, điệu cử, phải học Bát nhã Ba la mật đa. 

Bồ tát Ma ha tát muốn dứt hẳn triền kiết, tùy miên, phải học Bát nhã Ba la 

mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn dứt hẳn bốn thực, phải học Bát nhã Ba la mật 

đa. Bồ tát Ma ha tát muốn dứt hẳn bốn dòng bạo lưu ách thủ, phải học Bát 

nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn dứt hẳn bốn trói thân, bốn điên đảo, 

phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn dứt hẳn ba lậu, ba bất 

thiện căn, phải học Bát nhã Ba la mật đa. 



Bồ tát Ma ha tát muốn xa lìa mười bất thiện nghiệp đạo, phải học Bát nhã 

Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn tập hành mười thiện nghiệp đạo, phải 

học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn tu bốn tĩnh lự, bốn vô 

lượng, bốn định vô sắc, phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát 

muốn tu bốn niệm trụ, phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn 

tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám 

thánh đạo chi, phải học Bát nhã Ba la mật đa. 

Bồ tát Ma ha tát muốn được Phật mười lực, phải học Bát nhã Ba la mật 

đa. Bồ tát Ma ha tát muốn được bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại 

bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí, phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn 

được sáu thần thông tự tại, phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát 

muốn được bốn tĩnh lự, bốn định vô sắc, định diệt tận thứ lớp vượt lên thuận 

nghịch tự tại, phải học Bát nhã Ba la mật đa. 

Bồ tát Ma ha tát muốn nơi tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa 

đều được tự tại, phải học Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn được 

tam ma địa Ðủ giác chi, tam ma điạ Sư tử du hý, tam ma địa Sư tử phấn tấn, 

tam ma địa Sư tử tần thân, tam ma địa Sư tử xuy khư, tam ma địa Kiện hành, 

tam ma địa Bảo ấn, tam ma địa Diệu nguyệt, tam ma địa Nguyệt tràng 

tướng, tam ma địa Nhất thiết pháp ấn, tam ma địa Quán đỉnh ấn, tam ma địa 

Pháp giới quyết định, tam ma địa Quyết định tràng tướng, tam ma địa Kim 

cương dụ, tam ma địa Nhập nhất thiết pháp ấn, tam ma địa An trụ định 

vương, tam ma địa Vương ấn, tam ma địa Tinh tiến lực, tam ma địa Ðẳng 

dũng, tam ma địa Nhập nhất thiết ngôn từ quyết định, tam ma địa Nhập nhất 

thiết ngôn từ quyết định, tam ma địa Nhập nhất thiết danh tự quyết định, tam 

ma địa Quán phương, tam ma địa Ðà la ni ấn, tam ma địa Vô vong thất, tam 

ma địa Chư pháp đẳng thú hải ấn, tam ma địa Biến phú hư không, tam ma 

địa Tam luân thanh tịnh, tam ma địa Thú hướng bất tối chuyển thần thông, 

tam ma địa Khí trung dũng xuất, tam ma địa Tối thắng tràng tướng, tam ma 

địa Thiêu chư phiền não, tam ma địa Hàng phục bốn ma, tam ma địa Ðại trí 

huệ cự và tam ma địa Xuất sanh mười lực. Bồ tát Ma ha tát muốn được như 

thế thảy vô lượng trăm ngàn pháp môn tam ma địa, phải học Bát nhã Ba la 

mật đa. 

Bồ tát Ma ha tát muốn mãn tâm sở nguyện của tất cả hữu tình, phải học 

Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát muốn mãn thù thắng thiện căn như 

thế, do nhờ thiện căn đây hẳn chẳng đọa ác thú, chẳng sanh nhà bần tiện, 



chẳng đọa Thanh văn và bực Ðộc giác, với Bồ tát Ðỉnh quyết chẳng lai đọa, 

phải học Bát nhã Ba la mật đa.  

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Vì sao gọi là Bồ tát Ðỉnh đọa? 

Thiện Hiện đáp: Nếu các Bồ tát không có phương tiện khéo léo mà hành sáu 

Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo trụ ba môn giải thoát, là đọa 

nơi Thanh văn hoặc bực Ðộ giác, chẳng vào được Bồ tát Chánh tánh Ly 

sanh. Như vậy gọi là Bồ tát Ðỉnh đọa. Tức Ðỉnh đọa này cũng gọi là Sanh 

đấy. 

Tức thì Xá Lợi Tử lại hỏi nữa: Vì duyên gì Bồ tát Ðỉnh đọa gọi Sanh? 

Thiện Hiện đáp: Sanh nghĩa là pháp ái. Nếu các Bồ tát thuận đạo pháp ái gọi 

là Sanh. Xá Lợi Tử hỏi: Bồ tát thuận đạo pháp ái nghĩa là gì? Thiện Hiện 

đáp: Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, với sắc trụ 

không mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ không mà khởi 

tưởng đắm. Với sắc trụ vô tướng mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành 

thức trụ vô thường mà khởi tưởng đắm. Với sắc trụ vô nguyện mà khởi 

tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ vô tướng mà khởi tưởng đắm. Với 

sắc trụ vô nguyện mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức vô trụ vô 

nguyện mà khởi tưởng đắm. Với sắc trụ vô thường mà khởi tưởng đắm, với 

thọ tưởng hành thức trụ vô thường mà khởi tưởng đắm. Với sắc trụ khổ mà 

khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ khổ mà khởi tưởng đắm. Với 

sắc trụ vô ngã mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ vô ngã mà 

khởi tưởng đắm. Với sắc trụ bất tịnh mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành 

thức trụ bất tịnh mà khởi tưởng đắm. Với sắc trụ tịch tĩnh mà khởi tưởng 

đắm, với thọ tưởng hành thức trụ tịch tĩnh mà khởi tưởng đắm. Với sắc trụ 

viễn ly mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ viễn ly mà khởi 

tưởng đắm. Ðấy gọi là Bồ tát thuận đạo pháp ái. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát tác khởi nghĩ này: Ðây sắc 

phải dứt, đây thọ tưởng hành thức phải dứt. Do đấy nên sắc cần dứt, do đấy 

nên thọ tưởng hành thức cần dứt. Ðây khổ phải biết khắp, do đấy nên khổ 

cần biết khắp. Ðây tập phải dứt hẳn, do đấy nên tập cần dứt hẳn. Ðây diệt 

phải tác chứng, do đấy nên diệt phải tác chứng. Ðây đạo phải tu tập, do đấy 

nên đạo phải tu tập. Ðây tạp nhiễm, đây thanh tịnh. Ðây nên gần gũi, đây 

chẳng nên gần gũi. Ðây nên hành, đây chẳng nên hành. Ðây đạo, đây phi 

đạo. Ðây nên học, đây chẳng nên học. 

Ðây là bố thí Ba la mật, đây chẳng phải bố thí Ba la mật đa. Ðây là tịnh 

giới Ba la mật đa, đây chẳng phải tịnh giới Ba la mật đa. Ðây la an nhẫn Ba 



la mật đa, đây chẳng phải an nhẫn Ba la mật đa. Ðây là tinh tiến Ba la mật 

đa, đây chẳng phải tinh tiến Ba la mật đa. Ðây là tĩnh lự Ba la mật đa, đây 

chẳng phải tĩnh lự Ba la mật đa. Ðây là bát nhã Ba la mật đa, đây chẳng phải 

bát nhã Ba la mật đa. Ðây là phương tiện khéo léo, đây chẳng phải phương 

tiện khéo léo. Ðây là Bồ tát sanh, đây là Bồ tát ly sanh. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa an trụ 

như thế mà sanh tưởng đắm, đấy là Bồ tát thuận đạo pháp ái. Pháp ái như thế 

gọi danh là Sanh. Như ăn đồ cách đêm năng đêm sanh bệnh hoạn.  

Lúc đó, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Bồ tát Ma ha tát vào Chánh tánh 

Ly sanh là nghĩa ra sao? 

Thiện Hiện đáp: Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

chẳng thấy nội không, chẳng đợi nội không mà quán ngoại không. Chẳng 

thấy ngoại không, chẳng đợi ngoại không mà quán nội không; chẳng đợi 

ngoại không mà quán nội ngoại không. Chẳng thấy nội ngoại không, chẳng 

đợi nội ngoại không mà quán ngoại không; chẳng đợi nội ngoại không mà 

quán không không. Chẳng thấy không không, chẳng đợi không không mà 

quán đại không. Chẳng thấy đại không, chẳng đợi đại không mà quán thắng 

nghĩa không. Chẳng thấy thắng nghĩa không, chẳng đợi thắng nghĩa không 

mà quán hữu vi không. Chẳng thấy hữu vi không, chẳng đợi hữu vi không 

mà quán thắng nghĩa không; chẳng đợi hữu vi không mà quán vô vi không. 

Chẳng thấy vô vi không, chẳng đợi vô vi không mà quán tất cảnh không. 

Chẳng thấy tất cảnh không, chẳng đợi tất cảnh không mà quán vô vi không; 

chẳng đợi tất cảnh không mà quán vô tế không. Chẳng thấy vô tế không, 

chẳng đợi vô tế không mà quán tất cảnh không; chẳng đợi vô tế không mà 

quán tán không. Chẳng thấy tán không, chẳng đợi tán không mà quán vô tế 

không; chẳng đợi tán không mà quán vô biến dị không. Chẳng thấy vô biến 

dị không, chẳng đợi vô biến dị không mà quán tán không; chẳng đợi vô biến 

dị không mà quán bổn tánh không. Chẳng thấy bổn tánh không, chẳng đợi 

bổn tánh không mà quán vô biến dị không; chẳng đợi bổn tánh không mà 

quán tự tướng không. Chẳng thấy tự tướng không, chẳng đợi tự tướng không 

mà quán bổn tánh không; chẳng đợi tự tướng không mà quán cộng tướng 

không. Chẳng thấy cộng tướng không, chẳng đợi cộng tướng không mà quán 

tự tướng không; chẳng đợi cộng tướng không mà quán nhất thiết không; 

chẳng đợi cộng tướng không mà quán nhất thiết pháp không. Chẳng thấy 

nhất thiết pháp không, chẳng đợi nhất thiết pháp không mà quán cộng tướng 

không; chẳng đợi nhất thiết pháp không mà quán bất khả đắc không. Chẳng 

thấy bất khả đắc không, chẳng đợi bất khả đắc không mà quán nhất thiết 



pháp không; chẳng đợi bất khả đắc không mà quán vô tánh không. Chẳng 

thấy vô tánh không, chẳng đợi vô tánh không mà quán bất khả đắc không; 

chẳng đợi vô tánh không mà quán tự tánh không. Chẳng thấy tự tánh không, 

chẳng đợi tự tánh không mà quán vô tánh không; chẳng đợi tự tánh không 

mà quán vô tánh tự tánh không. Chẳng thấy vô tánh tự tánh không, chẳng 

đợi vô tánh tự tánh không mà quán tự tánh không. 

Xá Lợi Tử! Khi hành Bát nhã Ba la mật đa, nếu Bồ tát Ma ha tát tác khởi 

quán này, gọi là vào Bồ tát Chánh tánh Ly sanh. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha 

tát nên học như vậy: Sắc nên biết chẳng nên chấp, thọ tưởng hành thức nên 

biết chẳng nên chấp; danh sắc nên biết chẳng nên chấp, danh thọ tưởng hành 

thức nên biết chẳng nên chấp. Nhãn xứ nên biết chẳng nên chấp, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ nên biết chẳng nên chấp; danh nhãn xứ nên biết chẳng nên chấp, 

danh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên biết chẳng nên chấp. Sắc xứ nên biết chẳng 

nên chấp, thanh hương vị xúc pháp xứ nên biết chẳng nên chấp; danh sắc xứ 

nên biết chẳng nên chấp, danh thanh hương vị xúc pháp xứ nên biết chẳng 

nên chấp. 

Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới nên biết chẳng nên chấp; danh nhãn 

giới, sắc giới, nhãn thức giới nên biết chẳng nên chấp. Nhĩ giới, thanh giới, 

nhĩ thức giới nên biết chẳng nên chấp; danh nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 

giới nên biết chẳng nên chấp. Tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới nên biết 

chẳng nên chấp; danh tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới nên biết chẳng nên 

chấp. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới nên biết chẳng nên chấp; danh thiệt 

giới, vị giới, thiệt thức giới nên biết chẳng nên chấp. Thân giới, xúc giới, 

thân thức giới nên biết chẳng nên chấp; danh thân giới, xúc giới, thân thức 

giới nên biết chẳng nên chấp. Ý giới, pháp giới, ý thức giới nên biết chẳng 

nên chấp; danh ý giới, pháp giới, ý thức giới nên biết chẳng nên chấp. 

Ðịa giới nên biết chẳng nên chấp, thủy hỏa phong không thức giới nên 

biết chẳng nên chấp; danh địa giới nên biết chẳng nên chấp, danh thủy hỏa 

phong không thức giới nên biết chẳng nên chấp. 

Khô thánh đế nên biết chẳng nên chấp, tập diệt đạo thánh đế nên biết 

chẳng nên chấp; danh khổ thánh đế nên biết chẳng nên chấp, danh tập diệt 

đạo thánh đế nên biết chẳng nên chấp. 

Vô minh nên biết chẳng nên chấp, hành thức danh-sắc lục-xứ thọ ái thủ 

hữu sanh lão tử sầu thán khổ ưu não nên biết chẳng nên chấp; danh vô minh 



nên biết chẳng nên chấp, danh hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não nên 

biết chẳng nên chấp. 

Bốn tĩnh lự nên biết chẳng nên chấp, bốn vô lượng, bốn vô sắc định nên 

biết chẳng nên chấp; danh bốn tĩnh lự nên biết chẳng nên chấp, danh bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định nên biết chẳng nên chấp. 

Năm nhãn nên biết chẳng nên chấp, sáu thần thông nên biết chẳng nên 

chấp; danh năm nhãn nên biết chẳng nên chấp, danh sáu thần thông nên biết 

chẳng nên chấp. 

Bố thí Ba la mật đa nên biết chẳng nên chấp, tịnh giới an nhẫn tinh tiến 

tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa nên biết chẳng nên chấp; danh bố thí Ba la mật 

đa nên biết chẳng nên chấp, danh tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã 

Ba la mật đa nên biết chẳng nên chấp. 

Bốn niệm trụ nên biết chẳng nên chấp; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 

năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi nên biết chẳng nên 

chấp. Danh bốn niệm trụ nên biết chẳng nên chấp, danh bốn chánh đoạn cho 

đến tám thánh đạo chi nên biết chẳng nên chấp. 

Phật mười lực nên biết chẳng nên chấp; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí nên biết chẳng nên chấp. Danh Phật mười lực 

nên biết chẳng nên chấp, danh bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí nên 

biết chẳng nên chấp.  

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha 

tát nên học như vầy: Bồ đề tâm nên biết chẳng nên chấp, danh Bồ đề tâm 

nên biết chẳng nên chấp. Vô đẳng đẳng tâm nên biết chẳng nên chấp, danh 

vô đẳng đẳng tâm nên biết chẳng nên chấp. Quảng đại tâm nên biết chẳng 

nên chấp, danh quảng đại tâm nên biết chẳng nên chấp. Vì sao thế? Là tâm 

này phi tâm, vì bản tánh tịnh vậy. 

Lúc ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Tâm này vì sao bản tánh thanh 

tịnh? Thiện Hiện đáp: Bản tánh tâm này chẳng tương ưng với tham, mà 

chẳng phải tương ưng. Chẳng tương ưng với sân, mà chẳng phải chẳng 

tương ưng. Chẳng tương ưng với si, mà chẳng phải chẳng tương ưng. Chẳng 

tương ưng với triền kiết, tùy miên, mà chẳng phải chẳng tương ưng. Chẳng 

tương ưng các kiến, thú, lậu, bộc lưu ách thủ thảy, mà chẳng phải chẳng 



tương ưng. Chẳng tương ưng các tâm Thanh văn, Ðộc giác thảy, mà chẳng 

phải chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Tâm này bản tánh thanh tịnh như thế! 

Xá Lợi Tử! Tâm này là hữu tâm phi tâm tánh chăng? Thiện Hiện đáp: 

Chẳng phải. Hỏi: Trong phi tâm tánh hữu tánh vô tánh là khá được chăng? 

Xá Lợi tử nói: Chẳng phải vậy, thưa Ngài! Thiện Hiện đáp: Trong phi tâm 

tánh hữu tánh vô tánh đã chẳng khá được, làm sao nói được tâm này là hữu 

tâm phi tâm tánh chăng! 

Xá Lợi Tử hỏi: Những gì gọi là tâm phi tâm tánh? Thiện Hiện đáp: Ðối 

tất cả pháp không biến khác, không phân biệt, đấy gọi tâm phi tâm tánh. Xá 

Lợi Tử hỏi rằng: Như tâm không biến khác, không phân biệt; sắc cũng 

không biến khác, không phân biệt ư? Thiện Hiện đáp rằng: Như thế. Hỏi: 

Như tâm không biến khác, không phân biệt; thọ tưởng hành thức cũng 

không biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không 

biến khác, không phân biệt; nhãn xứ cũng không biến khác, không phân biệt 

ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ cũng không biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. 

Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; sắc xứ cũng không biến 

khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không biến khác, 

không phân biệt; thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không biến khác, không 

phân biệt ư? Ðáp: Như thế. 

Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; nhãn giới, sắc giới, 

nhãn thức giới cũng không biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. 

Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 

thức giới cũng không biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như 

tâm không biến khác, không phân biệt; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới cũng 

không biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế.  

Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; thiệt giới, vị giới, thiệt 

thức giới cũng không biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như 

tâm không biến khác, không phân biệt; thân giới, xúc giới, thân thức giới 

cũng không biến khác, không phân biệt ư? Hỏi: Như tâm không biến khác, 

không phân biệt; ý giới, pháp giới, ý thức giới cũng không biến khác, không 

phân biệt ư? Ðáp: Như thế.  

Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; địa giới cũng không 

biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không biến 



khác, không phân biệt; thủy hỏa phong không thức giới cũng không biến 

khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế.  

Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; khổ thánh đế cũng 

không biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không 

biến khác, không phân biệt; tập diệt đạo thánh đế cũng không biến khác, 

không phân biệt ư? Ðáp: Như thế.  

Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; vô minh cũng không 

biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không biến 

khác, không phân biệt; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, lảo tử sầu thán khổ ưu não cũng không biến khác, không phân biệt ư? 

Ðáp: Như thế.  

Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; bốn tĩnh lự cũng không 

biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không biến 

khác, không phân biệt; bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng không biến khác, 

không phân biệt ư? Ðáp: Như thế.  

Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; năm nhãn cũng không 

biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không biến 

khác, không phân biệt; sáu thần thông cũng không biến khác, không phân 

biệt ư? Ðáp: Như thế. 

Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; bố thí Ba la mật đa 

cũng không biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như tâm 

không biến khác, không phân biệt; tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã 

Ba la mật đa cũng không biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. 

Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; bốn niệm trụ cũng 

không biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không 

biến khác, không phân biệt; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 

lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng không biến khác, không phân 

biệt ư? Ðáp: Như thế. 

Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; Phật mười lực cũng 

không biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không 

biến khác, không phân biệt; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại 

hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ 

đề cũng không biến khác, không phân biệt ư? Ðáp: Như thế. 



Khi ấy, Xá Lợi Tử khen Thiện Hiện rằng: Hay thay! Hay thay! Thật như 

lời đã nói. Ngài là chơn Phật tử, từ tâm Phật sanh, từ miệng Phật sanh, từ 

pháp Phật sanh và từ pháp hóa sanh, nhận phần Phật pháp, chẳng nhận phần 

của cải; đối trong các pháp, thân tự làm chứng, huệ nhãn hiện thấy mới năng 

khởi nói. Ðức Thế Tôn nói Ngài với trong chúng Thanh văn an trụ định Vô 

tránh rất là đệ nhất, như lời Phật đã nói, chơn thật chẳng hư. 

Thiện Hiện! Ðối Bát nhã Ba la mật đa, Bồ tát Ma ha tát nên như vậy mà 

học. Ðối Bát nhã Ba la mật đa, nếu Bồ tát Ma ha tát năng học được như vậy, 

phải biết đã trụ bậc Bất thối chuyển, chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa. 

Thiện Hiện! Kẻ muốn học bậc Thanh Văn, nên cần siêng năng nghe tập, 

đọc tụng, thọ trì nơi Bát nhã Ba la mật đa, đúng như lý suy nghĩ, khiến cho 

rốt ráo. Kẻ muốn học bậc Ðộc giác, nên cần siêng năng nghe tập, đọc tụng, 

thọ trì nơi Bát nhã Ba la mật đa, đúng như lý suy nghĩ, khiến cho rốt ráo. Kẻ 

muốn học bậc Bồ tát, nên cần siêng năng nghe tập, đọc tụng, thọ trì nơi Bát 

nhã Ba la mật đa, đúng như lý suy nghĩ, khiến cho rốt ráo. Và kẻ muốn học 

bậc Như Lai, nên cần siêng năng nghe tập, đọc tụng, thọ trì nơi Bát nhã Ba 

la mật đa, đúng như lý suy nghĩ, khiến cho rốt ráo. Vì sao thế? Vì trong Bát 

nhã Ba la mật đa như vầy, rộng thuyết khai thị pháp Tam thừa vậy. Nếu Bồ 

tát Ma ha tát học Bát nhã Ba la mật đa, thời là học khắp Tam thừa, cũng ở 

trong pháp Tam thừa đều được khéo léo. 

---o0o---  

HỘI THỨ NHẤT 

Phẩm 

VÔ TRỤ 

Thứ 9 - 1  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Ðối Bồ tát Ma ha 

tát và với Bát nhã Ba la mật đa, tôi đều bất đắc bất kiến, làm sao khiến tôi 

đem pháp tương ưng Bát nhã Ba la mật đa dạy bảo dạy trao các Bồ tát Ma ha 

tát! Bạch Thế Tôn! Tôi đối các pháp bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, 

nếu đem pháp này dạy bảo dạy trao các Bồ tát Ma ha tát, hoặc sẽ có ăn năn. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối các pháp bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm 

sao nói được: Ðây là Bồ tát Ma ha tát, đây là Bát nhã Ba la mật đa! Bạch 

Thế Tôn! Danh Bồ tát Ma ha tát này và danh Bát nhã Ba la mật đa đều vô sở 

trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là hai danh nghĩa này vì đã vô 

sở hữu, vậy nên hai danh này đềy vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Bạch 



Thế Tôn! Tôi đối sắc thọ tưởng hành thức bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc 

tan, làm sao nói được đây là sắc, cho đến đây là thức? Bạch Thế Tôn! Danh 

sắc thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh 

nghĩa sắc thảy vì đã vô sở hữu, vậy nên danh sắc thảy đều vô sở trụ, cũng 

chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bất đắc bất kiến, hoặc 

nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là nhãn xứ, cho đến ý xứ? Bạch Thế 

Tôn! Danh nhãn xứ thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì 

sao thế? Là danh nghĩa nhãn xứ thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh nhãn xứ 

thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối sắc thanh hương vị xúc pháp xứ bất đắc bất kiến, 

hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là sắc xứ, cho đến đây là pháp 

xứ? Bạch Thế Tôn! Danh sắc xứ thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải 

chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa sắc xứ thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên 

danh sắc xứ thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, 

làm sao nói được đây là nhãn giới, cho đến đây là nhãn xúc làm duyên sanh 

ra các thọ? Bạch Thế Tôn! Danh nhãn giới thảy đây đều vô sở trụ, cũng 

chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa nhãn giới thảy, vì đã vô sở 

hữu, vậy nên danh nhãn giới thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ 

xúc làm duyên sanh ra các thọ bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao 

nói được đây là nhĩ giới, cho đến đây là nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ? 

Bạch Thế Tôn! Danh nhĩ giới thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng 

trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa nhĩ giới thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh 

nhĩ giới thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói 

được đây là tỷ giới, cho đến đây là tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ? Bạch 

Thế Tôn! Danh tỷ giới thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì 

sao thế? Là danh nghĩa tỷ giới thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh tỷ giới 

thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt 

xúc làm duyên sanh ra các thọ bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao 



nói được đây là thiệt giới, cho đến đây là thiệt xúc làm duyên sanh ra các 

thọ? Bạch Thế Tôn! Danh thiệt giới thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải 

chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa thiệt giới thảy, vì đã vô sở hữu, vậy 

nên danh thiệt giới thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 

thân xúc làm duyên sanh ra các thọ bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, 

làm sao nói được đây là thân giới, cho đến đây là thân xúc làm duyên sanh 

ra các thọ? Bạch Thế Tôn! Danh thân giới thảy đây đều vô sở trụ, cũng 

chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa thân giới thảy, vì đã vô sở 

hữu, vậy nên danh thân giới thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói 

được đây là ý giới, cho đến đây là ý xúc làm duyên sanh ra các thọ? Bạch 

Thế Tôn! Danh ý giới thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì 

sao thế? Là danh nghĩa ý giới thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh ý giới thảy 

đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối địa thủy hỏa phong không thức giới bất đắc bất 

kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là địa giới, cho đến đây là 

thức giới? Bạch Thế Tôn! Danh địa giới thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng 

phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa địa giới thảy, vì đã vô sở hữu, vậy 

nên danh địa giới thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối khổ tập diệt đạo thánh đế bất đắc bất kiến, hoặc 

nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là khổ thánh đế, cho đến đây là đạo 

thánh đế? Bạch Thế Tôn! Danh khổ thánh đế thảy đây đều vô sở trụ, cũng 

chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa khổ thánh đế thảy, vì đã vô 

sở hữu, vậy nên danh khổ thánh đế thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải 

chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 

ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não bất đắc bất kiến, hoặc nhóm 

hoặc tan, làm sao nói được đây là vô minh, cho đến đây là lão tử sầu thán 

khổ ưu não? Bạch Thế Tôn! Danh vô minh thảy đây đều vô sở trụ, cũng 

chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa vô minh thảy, vì đã vô sở 

hữu, vậy nên danh vô minh thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối vô minh diệt, cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não diệt 

bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là vô minh diệt, 



cho đến đây là lão tử sầu thán khổ ưu não diệt? Bạch Thế Tôn! Danh vô 

minh diệt thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là 

danh nghĩa vô minh diệt thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh vô minh diệt 

thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ.  

Bạch Thế Tôn! Tôi đối tham, sân, si, triền kiết, tùy miên, kiến thủ, bất 

thiện căn thảy bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là 

tham thảy, cho đến đây là bất thiện thảy? Bạch Thế Tôn! Danh tham thảy 

đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa 

tham thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh tham thảy đều vô sở trụ, cũng 

chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định bất 

đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là bốn tĩnh lự, cho 

đến đây là bốn vô sắc định? Bạch Thế Tôn! Danh bốn tĩnh lự thảy đây đều 

vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa bốn tĩnh lự 

thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh bốn tĩnh lự thảy đều vô sở trụ, cũng 

chẳng phải chẳng trụ. 

---o0o--- 

QUYỂN THỨ 37 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm VÔ TRỤ 

Thứ 9 - 2 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối năm nhãn, sáu thần thông bất đắc bất kiến, hoặc 

nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là năm nhãn, đây là sáu thần thông? 

Bạch Thế Tôn! Danh năm nhãn thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải 

chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa năm nhãn thảy, vì đã vô sở hữu, vậy 

nên danh năm nhãn thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối ngã, hữu tình cho đến tri giả, kiến giả bất đắc bất 

kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là ngã, hữu tình, cho đến 

đây là tri giả, kiến giả? Bạch Thế Tôn! Danh ngã thảy đây đều vô sở trụ, 

cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa ngã thảy, vì đã vô sở 

hữu, vậy nên danh ngã thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối Phật tùy niệm, Pháp tùy niệm, Tăng tùy niệm, 

giới tùy niệm, xả tùy niệm, thiên tùy niệm, tức tùy niệm, yểm tùy niệm, tử 



tùy niệm, thân tùy niệm bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói 

được đây là Phật tùy niệm, cho đến đây là thân tùy niệm? Bạch Thế Tôn! 

Danh Phật tùy niệm thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì 

sao thế? Là danh nghĩa Phật tùy niệm thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh 

Phật tùy niệm thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng 

bất tịnh, tưởng chết, tưởng tất cả thế gian chẳng đáng vui, tưởng nhàm ăn, 

tưởng đoạn, tưởng ly, tưởng diệt bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm 

sao nói được đây là tưởng vô thường, cho đến đây là tưởng diệt? Bạch Thế 

Tôn! Danh tưởng vô thường thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng 

trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa tưởng vô thường thảy, vì đã vô sở hữu, vậy 

nên danh tưởng vô thường thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối không, vô tướng, vô nguyện bất đắc bất kiến, 

hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là không, cho đến đây là vô 

nguyện? Bạch Thế Tôn! Danh không thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng 

phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa không thảy, vì đã vô sở hữu, vậy 

nên danh không thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã 

Ba la mật đa bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là 

bố thí Ba la mật đa, cho đến đây là bát nhã Ba la mật đa? Bạch Thế Tôn! 

Danh bố thí Ba la mật đa thảy đều vô sở hữu, vậy nên danh bố thí Ba la mật 

đa thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 

căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi bất đắc bất kiến, hoặc 

nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là bốn niệm trụ, cho đến đây là tám 

thánh đạo chi? Bạch Thế Tôn! Danh bốn niệm trụ thảy, vì đã vô sở hữu, vậy 

nên danh bốn niệm trụ thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tối đối Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại 

từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết tri, đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao 

nói được đây là nhất thiết tướng trí? Bạch Thế Tôn! Danh Phật mười lực 

thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh 

nghĩa Phật mười lực thảy, vì đã vô sở hữ, vậy nên danh Phật mười lực thảy 

đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 



Bạch Thế Tôn! Tôi đối như huyễn, như hình tượng, như tiếng vang, như 

bóng sáng, như không hoa, như ánh nắng, như thành quách tầm hương, như 

việc biến hóa, năm thủ uẩn thảy bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm 

sao nói được đây là như huyễn thảy, năm thủ uẩn thảy đều vô sở trụ, cũng 

chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa như huyễn thảy, năm thủ 

uẩn thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh như huyễn thảy, năm thủ uẩn thảy 

đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối tịch tĩnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô 

tịnh, dứt các hý luận, chơn như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, bình đẳng tánh, 

ly sanh tánh bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là 

tịch tĩnh, cho đến đây là ly sanh tánh? Bạch Thế Tôn! Danh tịch tĩnh thảy 

đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa tịch 

tĩnh thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh tịch tĩnh thảy đếu vô sở trụ, cũng 

chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, 

hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc không hoặc bất không, 

hoặc vô tướng hoặc hữu tướng, hoặc vô nguyện hoặc hữu nguyện, hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh, hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly, hoặc tạp nhiễm hoặc 

thanh tịnh, hoặc sanh hoặc diệt, hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc hữu lậu hoặc 

vộ lậu, hoặc thiện hoặc phi thiện, hoặc hữu tội hoặc vô tội, hoặc thế gian 

hoặc xuất thế gian, hoặc pháp thuộc sanh tử hoặc pháp thuộc Niết bàn bất 

đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là thường, cho đến 

đây là pháp thuộc Niết bàn? Bạch Thế Tôn! Danh thường thảy đây đều vô sở 

trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa thường thảy, vì đã 

vô sở hữu, vậy nên danh thường thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng 

trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tối đối hoặc quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, hoặc thiện 

hoặc bất thiện, hoặc vô ký, hoặc buộc cõi Dục hoặc buộc cõi Sắc hoặc buộc 

cõi Vô Sắc, hoặc học hoặc vô học, hoặc phi học phi vô học, hoặc thấy đạo 

dứt được; hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai bất đắc bất kiến, hoặc 

nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là quá khứ cho đến đây là pháp ở giữa 

hai? Bạch Thế Tôn! Danh quá khứ thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải 

chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa quá khứ thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên 

danh quá khứ thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối thế giới các Phật mười phương hằng hà sa thảy, 

tất cả Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác và các Bồ tát, Thanh văn tăng thảy bất 



đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là thế giới mười 

phương, cho đến đây là Thanh văn tăng thảy? Bạch Thế Tôn! Danh thế giới 

mười phương thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? 

Là danh nghĩa thế giới mười phương thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh thế 

giới mười phương thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 

Bạch Thế Tôn! Tôi đối các pháp đã nói như trên, bất đắc bất kiến, hoặc 

nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là Bồ tát Ma ha tát, đây là Bát nhã Ba 

la mật đa? Bạch Thế Tôn! Tôi đối Bồ tát Ma ha tát và Bát nhã Ba la mật đa 

đã bất đắc bất kiến, làm sao khiến tôi đem pháp tương ưng Bát nhã Ba la mật 

đa, dạy bảo dạy trao các Bồ tát Ma ha tát! Vậy nên nếu đem pháp đây dạy 

bảo dạy trao các Bồ tát Ma ha tát, quyết sẽ có hối!  

Bạch Thế Tôn! Các pháp nhân duyên hòa hiệp thi thiết giả danh Bồ tát 

Ma ha tát và Bát nhã Ba la mật đa. Hai giả danh đây với nơi năm uẩn bất khả 

thuyết, với mười hai chỗ, mười tám giới, sáu giới, bốn thánh đế, mười hai 

nhân duyên bất khả thuyết; với tham, sân si, tất cả triền, kiết, tùy miên, kiến 

thủ, bất thiện căn thảy bất khả thuyết; với năm nhãn, sáu thần thông bất khả 

thuyết; với ngã, hữu tình, cho đến tri giả, kiến giả bất khả thuyết; với mười 

tùy niệm, mười tưởng bất khả thuyết; với không, vô tướng, vô nguyện, sáu 

Ba la mật đa bất khả thuyết; với bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi bất 

khả thuyết; với Phật mười lực, cho đến nhất thiết tướng trí bất khả thuyết; 

với như huyễn, cho đến như việc biến hóa, năm thủ uẩn thảy bất khả thuyết; 

với tịch tĩnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, dứt các hý luận, 

chơn như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, bình đẳng tánh bất khả thuyết; với 

thường vô thường, cho đến pháp thuộc sanh tử thuộc Niết bàn bất khả 

thuyết; với quá khứ, vị lai, hiện tại, cho đến ở trong, ở ngoài, pháp ở giữa hai 

bất khả thuyết; với thế giới mười phương hằng ha sa thảy, hoặc Phật, hoặc 

Bồ tát, hoặc Thanh văn tăng thảy bất khả thuyết. Vì sao thế? Vì các pháp đã 

nói như trên nhóm, tan đều bất khả đắc, bất khả kiến vậy! 

Bạch Thế Tôn! Như trên đã nói danh năm uẩn không chỗ nói được, như 

vậy danh Bồ tát Ma ha tát và Bát nhã Ba la mật đa cũng không chỗ nói được. 

Như danh giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến không chỗ nói được; 

như vậy danh Bồ tát Ma ha tát và Bát nhã Ba la mật đa cũng không chỗ nói 

được. Như danh Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Ðộc giác, Như Lai và 

các pháp kia không chỗ nói được; như vậy danh Bồ tát Ma ha tát và Bát nhã 

Ba la mật đa cũng không chỗ nói được. Bạch Thế Tôn! Như tất cả hoặc hữu 

danh hoặc vô danh đều không chỗ nói được, như vậy danh Bồ tát Ma ha tát 

và Bát nhã Ba la mật đa cũng không chỗ nói được. Sở vì sao? Là các danh 



như vậy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là các danh 

nghĩa đây, vì đã vô sở hữu, vậy nên cách danh đều vô sở trụ, cũng chẳng 

phải chẳng trụ. Bạch Thế Tôn! Vì tôi y nghĩa đây, vậy nên đối các pháp bất 

đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây danh Bồ tát Ma ha 

tát, đây danh Bát nhã Ba la mật đa? Bạch Thế Tôn! Tôi đối hai đây hoặc 

nghĩa hoặc danh đã bất đắc bất kiến, làm sao khiến tôi đem pháp tương ưng 

Bát nhã Ba la mật đa dạy bảo dạy trao các Bồ tát Ma ha tát? Vậy nên, nếu 

đem pháp đây dạy bảo dạy trao các Bồ tát Ma ha tát, quyết sẽ có hối! Bạch 

Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi nghe đem tướng trạng như thế thuyết Bát 

nhã Ba la mật đa, tâm chẳng chìm đắm cũng chẳng ưu hối; tâm kia bất kinh 

bất khủng bất bố, phải biết Bồ tát Ma ha tát này, quyết định đã được an trụ 

bực bất thối, đem phương tiện vô sở trụ mà an trụ!  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát 

nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng nên trụ sắc, chẳng nên trụ thọ 

tưởng hành thức. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Sắc, sắc tánh không, thọ tưởng 

hành thức, thọ tưởng hành thức tánh không. Bạch Thế Tôn! Sắc đây chẳng 

phải sắc không, sắc không đây chẳng phải sắc. Vì sắc chẳng rời không, 

không chẳng rời sắc; sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành 

thức cũng lại như vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng nên trụ sắc, chẳng nên trụ thọ tưởng hành 

thức. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ nhãn xứ, chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì sao thế? Bạch Thế 

Tôn! Nhãn xứ, nhãn xứ tánh không; cho đến ý xứ, ý xứ tánh không. Bạch 

Thế Tôn! Nhãn xứ đây chẳng phải nhãn xứ không, nhãn xứ không đây chẳng 

phải nhãn xứ. Vì nhãn xứ chẳng rời không, không chẳng rời nhãn xứ; nhãn 

xứ tức là không, không tức là nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng lại như 

vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma 

ha tát chẳng nên trụ nhãn xứ, cho đến chẳng nên trụ ý xứ. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ sắc xứ, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao thế? Bạch 

Thế Tôn! Sắc xứ, sắc xứ tánh không; cho đến pháp xứ; pháp xứ tánh không. 

Bạch Thế Tôn! Sắc xứ đây chẳng phải sắc xứ không, sắc xứ không đây 

chẳng phải sắc xứ. Vì sắc xứ chẳng rời không, không chẳng rời sắc xứ; sắc 

xứ tức là không, không tức là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lại 

như vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát 

Ma ha tát chẳng nên trụ sắc xứ, cho đến chẳng nên trụ pháp xứ. 



Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Nhãn giới, nhãn giới tánh không, 

cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, nhãn xúc làm duyên sanh ra 

các thọ tánh không. Bạch Thế Tôn! Nhãn giới đây chẳng phải nhãn giới 

không, nhãn giới đây chẳng phải nhãn giới. Vì nhãn giới chẳng rời không, 

không chẳng rời nhãn giới; nhãn giới tức là không, không tức là nhãn giới. 

Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Vậy 

nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát 

chẳng nên trụ nhãn giới, cho đến chẳng nên trụ nhãn xúc làm duyên sanh ra 

các thọ. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ nhĩ giới, chẳng nên trụ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc 

làm duyên sanhr a các thọ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Nhĩ giới, nhĩ giới 

tánh không, cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ tánh không. Bạch Thế Tôn! Nhĩ giới đây chẳng phải nhĩ giới 

không, nhĩ giới không đây chẳng phải nhĩ giới. Vì nhĩ giới chẳng rời không, 

không chẳng rời nhĩ giới; nhĩ giới tức là không, không tức là nhĩ giới. Thanh 

giới, cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Vậy nên, 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ nhĩ giới, cho đến chẳng nên trụ nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Tỷ giới, tỷ giới tánh không, cho đến tỷ 

xúc làm duyên sanh ra các thọ, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. 

Bạch Thế Tôn! Tỷ giới đây chẳng phải tỷ giới không, tỷ giới không đây 

chẳng phải tỷ giới. Vì tỷ giới chẳng rời không, không chẳng rời tỷ giới; tỷ 

giới tức là không, không tức là tỷ giới. Hương giới, cho đến tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng nên trụ tỷ giới, cho đến 

chẳng nên trụ tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ. 

    Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát 

chẳng nên trụ thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Thiệt giới, thiệt giới tánh 

không, cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ tánh không. Bạch Thế Tôn! Thiệt giới đây chẳng phải thiệt 

giới không, thiệt giới không đây chẳng phải thiệt giới không, thiệt giới 



không đây chẳng phải thiệt giới. Vì thiệt giới chẳng rời không, không chẳng 

rời thiệt giới; thiệt giới tức là không, không tức là thiệt giới. Vị giới cho đến 

thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Vậy nên, Bạch Thế 

Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng nên trụ thiệt 

giới, cho đến chẳng nên trụ thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Thân giới, thân giới tánh không, 

cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, thân xúc làm duyên sanh ra các 

thọ tánh không. Bạch Thế Tôn! Thân giới đây chẳng phải thân giới không, 

thân giới không đây chẳng phải thân giới. Vì thân giới chẳng rời không, 

không chẳng rời thân giới; thân giới tức là không, không tức là thân giới. 

Xúc giới, cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các tọ cũng lại như vậy. Bạch 

Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng nên trụ 

thân giới, cho đến chẳng nên trụ thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ ý giới, pháp giới, ý thức iới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Ý giới, ý giới tánh không, cho đến ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Bạch 

Thế Tôn! Ý giới đây chẳng phải ý giới không, ý giới không đây chẳng phải ý 

giới. Vì ý giới chẳng rời không, không chẳng rời ý giới; ý giới tức là không, 

không tức là ý giới. Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng 

lại như vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ 

tát Ma ha tát chẳng nên trụ ý giới, cho đến chẳng nên trụ ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ địa giới, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao thế? 

Bạch Thế Tôn! Ðịa giới, địa giới tánh không; thủy hỏa phong không thức 

giới, thủy hỏa phong không thức giới tánh không. Bạch Thế Tôn! Ðịa giới 

đây chẳng phải địa giới không, địa giới không đây chẳng phải địa giới. Vì 

địa giới chẳng rời không, không chẳng rời địa giới; địa giới tức là không, 

không tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới cũng lại như vậy. 

Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát 

chẳng nên trụ địa giới, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ khổ thánh đế, chẳng nên trụ tập diệt đạo thánh đế. Vì sao thế? Bạch 



Thế Tôn! Khổ thánh đế, khổ thánh đế tánh không; tập diệt đạo thánh đế, tập 

diệt đạo thánh đế tánh không. Bạch Thế Tôn! Khổ thánh đế đây chẳng phải 

khổ thánh đế không, khổ thánh đế không đây chẳng phải khổ thánh đế. Vì 

khổ thánh đế chẳng rời không, không chẳng rời khổ thánh đế; khổ thánh đế 

tức là không, không tức là khổ thánh đế. Tập diệt đạo thánh đế cũng lại như 

vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma 

ha tát chẳng nên trụ khổ thánh đế, chẳng nên trụ tập diệt đạo thánh đế. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ vô minh; chẳng nên trụ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 

hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Vô minh, 

vô minh tánh không; cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, lão tử sầu thán khổ 

ưu não tánh không. Bạch Thế Tôn! Vô minh đây chẳng phải vô minh không; 

vô minh không đây chẳng phải vô minh. Vì vô minh chẳng rời không, không 

chẳng rời vô minh; vô minh tức là không, không tức là vô minh. Hành cho 

đến lão tử sầu thán khổ ưu não cũng lại như vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! 

Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng nên trụ vô minh, 

cho đến chẳng nên trụ lão tử sầu thán khổ ưu não. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ bốn tĩnh lự; chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Vì sao thế? 

Bạch Thế Tôn! Bốn tĩnh lự, bốn tĩnh lự tánh không; bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định, bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh không. Bạch Thế Tôn! Bốn 

tĩnh lự đây chẳng phải bốn tĩnh lự không, bốn tĩnh lự không đây chẳng phải 

bốn tĩnh lự. Vì bốn tĩnh lự chẳng rời không, không chẳng rời bốn tĩnh lự; 

bốn tĩnh lự tức là không, không tức là bốn tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định cũng lại như vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã ba la mật 

đa, các Bồ tát ma ha tát chẳng nên trụ bốn tĩnh lự, chẳng nên trụ bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ năm nhãn, chẳng nên trụ sáu thần thông. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! 

Năm nhãn, năm nhãn tánh không; sáu thần thông, sáu thần thông tánh 

không. Bạch Thế Tôn! Năm nhãn đây chẳng phải năm nhãn không; năm 

nhãn không đây chẳng phải năm nhãn. Vì năm nhãn chẳng rời không, không 

chẳng rời năm nhãn; năm nhãn tức là không, không tức là năm nhã. Sáu thần 

thông cũng lại như vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng nên trụ năm nhãn, chẳng nên trụ sáu thần 

thông. 



Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ bố thí Ba la mật đa; chẳng nên trụ tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự 

bát nhã Ba la mật đa. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Bố thí Ba la mật, bố thí Ba 

la mật đa tánh không; cho đến bát nhã Ba la mật đa, bát nhã Ba la mật đa 

tánh không. Bạch Thế Tôn! Bố thí Ba la mật đa đây chẳng phải bố thí Ba la 

mật đa không, bố thí Ba la mật đa không đây chẳng phải bố thí Ba la mật đa. 

Vì bố thí Ba la mật đa chẳng rời không, không chẳng rời bố thí Ba la mật đa; 

bố thí Ba la mật đa tức là không, không tức là bố thí Ba la mật đa. Tịnh giới 

cho đến bát nhã Ba la mật đa cũng lại như vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng nên trụ bố thí Ba la 

mật đa, cho đến chẳng nên trụ bát nhã Ba la mật đa. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ bốn niệm trụ; chẳng nên trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 

năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! 

Bốn niệm trụ, bốn niệm trụ tánh không, cho đến tám thánh đạo chi, tám 

thánh đạo chi tánh không. Bạch Thế Tôn! Bốn niệm trụ đây chẳng phải bốn 

niệm trụ không, bốn niệm trụ không đây chẳng phải bốn niệm trụ. Vì bốn 

niệm trụ chẳng rời không, không chẳng rời bốn niệm trụ; bốn niệm trụ tức là 

không, không tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, cho đến tám thánh đạo 

chi cũng lại như vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng nên trụ bốn niệm trụ, cho đến chẳng nên trụ 

tám thánh đạo chi! 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ Phật mười lực; chẳng nên trụ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, 

đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Phật mười lực, Phật mười 

lực tánh không; cho đến nhất thiết tướng trí, nhất thiết tướng trí tánh không. 

Bạch Thế Tôn! Phật mười lực đây chẳng phải Phật mười lực không; Phật 

mười lực không đây chẳng phải Phật mười lực. Vì Phật mười lực chẳng rời 

không, không chẳng rời Phật mười lực; Phật mười lực tức là không, không 

tức là Phật mười lực. Bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí cũng lại như 

vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma 

ha tát chẳng nên trụ Phật mười lực, cho đến chẳng nên trụ nhất thiết tướng 

trí. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ các chữ, chẳng nên trụ các chữ dẫn ra, hoặc dẫn ra một lời, hoặc dẫn 

ra hai lời, hoặc dẫn ra nhiều lời. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Các chữ, các 



chữ tánh không; các chữ dẫn ra, các chữ dẫn ra tánh không; các chữ dẫn ra, 

các chữ dẫn ra tánh không. Bạch Thế Tôn! Các chữ đây chẳng phải các chữ 

không, các chữ không đây chẳng phải các chữ. Vì các chữ chẳng rời không, 

không chẳng rời các chữ; các chữ tức là không, không tức là các chữ. Các 

chữ dẫn ra cũng lại như vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng nên trụ các chữ, chẳng nên trụ các chữ 

dẫn ra. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ các pháp hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên trụ các pháp hoặc 

lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tĩnh 

hoặc bất tịch tĩnh, hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! 

Các pháp thường vô thường, các pháp thường vô thường tánh không, cho 

đến các pháp viễn ly bất viễn ly, các pháp viễn ly bất viễn ly tánh không. 

Bạch Thế Tôn! Các pháp thường vô thường đây chẳng phải các pháp thường 

vô thường không, các pháp thường vô thường không đây chẳng phải các 

pháp thường vô thường. Vì các pháp thường vô thường chẳng rời không, 

không chẳng rời các pháp thường vô thường, vì các pháp thường vô thường 

tức là không, không tức là các pháp thường vô thường. Các pháp lạc khổ cho 

đến các pháp viễn ly bất viễn ly cũng lại như vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! 

Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng nên trụ các pháp 

thường vô thường, cho đến chẳng nên trụ các pháp viễn ly bất viễn ly. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ chơn như; chẳng nên trụ pháp giới, pháp tánh, thật tế, bình đẳnh 

tánh, ly sanh tánh. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Chơn như, chơn như tánh 

không; cho đến ly sanh tánh, ly sanh tánh tánh không. Bạch Thế Tôn! Chơn 

như đây chẳng phải chơn như không, chơn như không đây chẳng phải chơn 

như. Vì chơn như chẳng rời không, không chẳng rời chơn như; chơn như tức 

là không, không tức là chơn như. Pháp giới cho đến ly sanh tánh cũng lại 

như vậy. Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát 

Ma ha tát chẳng nên trụ chơn như, cho đến chẳng nên trụ ly sanh tánh. 

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát chẳng 

nên trụ tất cả đà la ni môn, chẳng nên trụ tất cả tam ma địa môn. Vì sao thế? 

Bạch Thế Tôn! Tất cả đà la ni môn, tất cả đa la ni môn tánh không; tất cả 

tam ma địa môn, tất cả tam ma địa môn tánh không. Bạch Thế Tôn! Tất cả 

đà la ni môn đây, chẳng phải tất cả đà la ni môn không; tất cả đà la ni môn 

không đây chẳng phải tất cả đà la ni môn. Vì tất cả đà la ni môn chẳng rời 

không, không chẳng rời tất cả đà la ni môn; tất cả đà la ni môn tức là không, 



không tức là tất cả đà la ni môn. Tất cả tam ma địa môn cũng lại như vậy. 

Vậy nên, Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát 

chẳng nên trụ tất cả đà la ni môn, chẳng nên trụ tất cả tam ma địa môn.  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma 

ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, mà không có phương tiện khéo léo, 

là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ sắc, trụ thọ tưởng 

hành thức. Do vì trụ này nên đối sắc tác lên gia hạnh, đối thọ tưởng hành 

thức tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba 

la mật đa, chẳng năng tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn 

Bát nhã Ba la mật đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ nhãn xứ, trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Do vì trụ này này nên 

đối nhãn xứ tác lên gia hạnh, cho đến đối ý xứ tác lên gia hạnh. Do vì gia 

hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng 

năng thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ sắc xứ, trụ thanh hương vị xúc pháp xứ. Do vì trụ này 

nên đối sắc xứ tác lên gia hạnh, cho đến đối pháp xứ tác lên gia hạnh. Do vì 

gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng 

năng thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ nhãn giới, trụ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ. Do vì trụ này nên đối nhãn giới tác lên gia 

hạnh, cho đến đối nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do 

vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và 

chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ nhĩ giới, trụ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc 



làm duyên sanh ra các thọ. Do vì trụ này nên đối nhĩ giới tác lên gia hạnh, 

cho đến đối nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia 

hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng 

năng thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ tỷ giới, trụ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ. Do vì trụ này nên đối tỷ giới tác lên gia hạnh, cho đến 

đối tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên 

chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng năng thành 

xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ thiệt giới, trụ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt 

xúc làm duyên sanh ra các thọ. Do vì trụ này nên đối thiệt giới tác lên gia 

hạnh, cho đến đối thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì 

gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng 

năng thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ thân giới, trụ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân 

xúc làm duyên sanh ra các thọ. Do vì trụ này nên đối thân giới tác lên gia 

hạnh, cho đến đối thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì 

gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng 

năng thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ ý giới, trụ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ. Do vì trụ này nên đối ý giới tác lên gia hạnh, cho đến 

đối ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên 

chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu hành Bát nhã Ba 



la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng năng thành 

xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ địa giới, trụ thủy hỏa phong không thức giới. Do vì trụ 

này nên đối địa giới tác lên gia hạnh, cho đến đối thức giới tác lên gia hạnh. 

Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng 

tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và 

chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ khổ thánh đế, trụ tập diệt đạo thánh đế. Do vì trụ này 

nên đối khổ thánh đế tác lên gia hạnh, cho đến đối tập diệt đạo thánh đế tác 

lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, 

chẳng năng tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba 

la mật đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ vô minh, trụ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thánh khổ ưu não. Do vì trụ này nên đối vô minh 

tác lên gia hạnh, cho đến đối lão tử sầu thán khổ ưu não tác lên gia hạnh. Do 

vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và 

chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ bốn tĩnh lự, trụ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Do vì trụ 

này nên đối bốn tĩnh lự tác lên gia hạnh; đối bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật 

đa, chẳng năng tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã 

Ba la mật đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ năm nhãn, trụ sáu thần thông. Do vì trụ này nên đối năm 

nhãn tác lên gia hạnh; đối sáu thần thông tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh 



nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng năng 

thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ bố thí Ba la mật đa; trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh 

lự, bát nhã Ba la mật đa. Do vì trụ này nên đối bố thí Ba la mật đa tác lên gia 

hạnh, cho đến đối bát nhã Ba la mật đa tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên 

chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng năng thành 

xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ bốn niệm trụ; trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 

căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Do vì trụ này nên đối 

bốn niệm trụ tác lên gia hạnh, cho đến đối tám thánh đạo chi tác lên gia 

hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng 

năng tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật 

đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ Phật mười lực; trụ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, 

đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí. Do vì trụ này nên đối Phật mười lực tác lên gia hạnh, 

cho đến đối nhất thiết tướng trí tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng 

năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng năng thành xong 

nhất thiết tướng trí được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ các chữ, trụ các chữ dẫn ra, hoặc dẫn ra một lời, hoặc 

dẫn ra hai lời, hoặc dẫn ra nhiều lời. Do vì trụ này nên đối các chữ tác lên 

gia hạnh; đối các chữ dẫn ra tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng 

nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

chẳng năng viên mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng năng thành xong nhất 

thiết tướng trí được! 



Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ các pháp hoặc thường hoặc vô thường, trụ các pháp 

hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch 

tĩnh hoặc bất tịch tĩnh, hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly. Do vì trụ này nên đối 

các pháp thường vô thường tác lên gia hạnh, cho đến đối các pháp viễn ly 

bất viễn ly tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát 

nhã Ba la mật đa, chẳng năng tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên 

mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí 

được! 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy 

rối, nên tâm bèn trụ tất cả đà la ni môn, trụ tất cả tam ma địa môn. Do vì trụ 

này nên đối tất cả đà la ni môn tác lên gia hạnh, cho đến đối tất cả tam ma 

địa môn tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát nhã 

Ba la mật đa, chẳng năng tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng viên 

mãn Bát nhã Ba la mật đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí 

được! 

Bạch Thế Tôn! Sắc chẳng nên nhiếp thọ; thọ tưởng hành thức chẳng nên 

nhiếp thọ. Sắc đã chẳng nên nhiếp thọ, bèn chẳng phải sắc; thọ tưởng hành 

thức đã chẳng nên nhiếp thọ, bèn chẳng phải thọ tưởng hành thức. Sở vì sao? 

Vì bản tánh không vậy. Cho đến tất cả đà la ni môn chẳng nên nhiếp thọ, tất 

cả tam ma địa môn chẳng nên nhiếp thọ, tất cả tam ma địa môn chẳng nên 

nhiếp thọ. Ðà la ni môn đã chẳng nên nhiếp thọ, bèn chẳng phải đà la ni 

môn; tam ma địa môn đã chẳng nên nhiếp thọ, bèn chẳng phải tam ma địa 

môn. Sở vì sao? Vì bản tánh không vậy. Kìa chỗ nhiếp thọ tu hành viên mãn 

là Bát nhã Ba la mật đa, cũng chẳng nên nhiếp thọ. Như vậy Bát nhã Ba la 

mật đa đã chẳng nên nhiếp thọ, bèn chẳng phải Bát nhã Ba la mật đa. Sở vì 

sao? Vì bản tánh không vậy. Như vậy, khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, Bồ 

tát Ma ha tát nên đem bản tánh không mà quán tất cả pháp. Khi tác lên quán 

này, đối tất cả pháp tâm không có chỗ hành xứ. Ðấy gọi là Bồ tát Ma ha tát 

không chỗ nhiếp thọ Tam ma địa. Tam ma địa này mầu nhiệm thù thắng 

rộng lớn vô lượng, năng nhóm vô biên vô ngại tác dụng, chẳng cộng tất cả 

Thanh văn và Ðộc giác. Kìa chỗ thành xong là nhất thiết tướng trí, cũng 

chẳng nên nhiếp thọ. Như vậy, nhất thiết tướng trí đã chẳng nên nhiếp thọ, 

bèn chẳng phải nhất thiết trí. Sở vì sao? Vì nội không vậy, ngoại không vậy, 

nội ngoại không vậy, không không vậy, đại không vậy, thắng nghĩa không 

vậy, hữu vi không vậy, vô vi không vậy, tất cảnh không vậy, vô tế không 



vậy, tán không vậy, vô biến dị không vậy, bản tánh không vậy, tự tướng 

không vậy, cộng tướng không vậy, nhất thiết pháp không vậy, tự tánh không 

vậy, vô tánh tự tánh không vậy. Vì sao thế? 

Bạch Thế Tôn! Nhất thiết tướng trí này chẳng phải lấy tướng mà tu đắc. 

Sở vì sao? Vì các kẻ lấy tướng đều là pheièn não! Tướng là những gì? Chỗ 

gọi tướng sắc, tướng thọ tưởng hành thức; cho đến tướng tất cả đà la ni môn, 

tất cả tam ma địa môn. Ðối với các tướng này mà kẻ nào đắm lấy, gọi là 

phiền não. Nếu kẻ nào lấy tướng mà tu đắc nhất thiết tướng trí, thời Thắng 

Quân Phạm Chí đối Nhất thiết trí trí chẳng nên tín giải! Những gì gọi là 

tướng tín giải của kia? Nghĩa là đối với Bát nhã Ba la mật đa thâm sanh tịnh 

tín. Do nhờ sức thắng giải, mới suy nghĩ quan sát Nhất thiết trí trí. Chẳng 

đem tướng phương tiện, cũng chẳng đem phi tướng phương tiện, vì tướng 

cũng phi tướng đều chẳng khá lấy vậy. Thắng Quân Phạm Chí này, tuy nhờ 

sức tín giải mà qui đầu về Phật pháp, gọi là kẻ tùy tín hành, mà năng đem 

bản tánh không ngộ vào Nhất thiết trí trí. Ðã ngộ vào rồi, chẳng lấy tướng 

sắc, chẳng lấy tướng thọ tưởng hành thức; cho đến chẳng lấy tướng tất cả đà 

la ni môn, chẳng lấy tướng tất cả tam ma địa môn. Vì sao thế? Vì tất cả pháp 

tự tướng đều không, năng thủ sở hữu đều bất khả đắc vậy. 

Như vậy, Phạm Chí chẳng đem nội đắc hiện quán mà quán Nhất thiết trí 

trí, chẳng đem ngoại đắc hiện quán mà quán Nhất thiết trí trí, chẳng đem nội 

ngoại đắc hiện quán mà quán Nhấ tthiết trí trí, chẳng đem vô trí đắc hiện 

quán mà quán Nhất thiết trí trí, chẳng đem các đắc khác hiện quán Nhất thiết 

trí trí và cũng chẳng đem bất đắc hiện quán mà quán Nhất thiết trí trí. Sở vì 

sao? Vì Thắng Quân Phạm Chí này chẳng thấy Nhất thiết trí trí là sở quán, 

chẳng thấy Bát nhã là năng quán, chẳng thấy kẻ quán và chỗ quán nương ở. 

Thắng Quân Phạm Chí này chẳng phải đối nội sắc quán Nhất thiết trí trí, 

chẳng phải đối nội thọ tưởng hành thức quán Nhất thiết trí trí; chẳng phải đối 

ngoại sắc quán Nhất thiết trí trí; chẳng phải đối ngoại thọ tưởng hành thức 

quán Nhất thiết trí trí; chẳng phải đối nội ngoại sắc quán Nhất thiết trí trí, 

chẳng phải đối nội ngoại thọ tưởng hành thức quán Nhất thiết trí trí. Cũng 

chẳng phải rời sắc quán Nhất thiết trí trí, cũng chẳng phải rời thọ tưởng hành 

thức quán Nhất thiết trí trí. Cho đến chẳng phải đối nội tất cả đà la ni môn 

quán Nhất thiết trí trí, chẳng phải đối nội tất cả tam ma địa môn quán Nhất 

thiết trí trí; chẳng phải đối ngoại tất cả đà la ni môn quán Nhất thiết trí trí, 

chẳng phải đối ngoại tất cả tam ma địa môn quán Nhất thiết trí trí; chẳng 

phải đối nội ngoại tất cả đà la ni môn quán Nhất thiết trí trí, chẳng phải đối 

nội ngoại tất cả tam ma địa môn quán Nhất thiết trí trí. Cũng chẳng phải rời 



tất cả đà la ni môn quán Nhất thiết trí trí, cũng chẳng phải rời tất cả tam ma 

địa môn quán Nhất thiết trí trí. Vì sao thế? Vì hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc nội 

ngoại, hoặc rời nội ngoại đều bất khả đắc vậy. 

Thắng Quân Phạm Chí này đem các ly tướng môn như vậy thảy đối với 

Nhất thiết trí trí thâm sanh tín giải. Do nhờ tín giải này, đối tất cả pháp đều 

không đắm lấy, vì thật tướng các pháp bất khả đắc vậy. Như vậy, Phạm Chí 

đem ly tướng môn đối Nhất thiết trí trí được tín giải rồi, mới đối tất cả pháp 

chẳng lấy tướng, cũng chẳng suy nghĩ các pháp vô tướng, vì pháp tướng 

cùng vô tướng đều bất khả đắc vậy. Như vậy, Phạm Chí nhờ sức thắng giải 

đối tất cả pháp chẳng lấy chẳng bỏ vậy. Khi ấy, Phạm Chí kia tự tín thắng 

giải, cho đến Niết bàn cũng chẳng đắm lấy. Sở vì sao? Vì bản tánh tất cả 

pháp đều không, chẳng khá lấy vậy. 

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa cũng lại như vậy. 

Với tất cả pháp không nên đắm lấy, mới có thể từ bờ bên này đến bờ bên kia 

được. Nếu đối các pháp có chút đắm lấy, thời với bờ bên kia chẳng làm sao 

đến được! Vậy nên Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng 

lấy tất cả các sắc, chẳng lấy tất cả thọ tưởng hành thức, vì tất cả pháp không 

chỗ lấy vậy. Cho đến chẳng lấy tất cả đà la ni môn, chẳng lấy tất cả tam ma 

địa môn, cũng vì tất cả pháp không chỗ lấy vậy. Bồ tát Ma ha tát này dù đối 

tất cả sắc, tất cả thọ tưởng hành thức; cho đến tất cả đà la ni môn, tất cả tam 

ma địa môn hoặc tổng hoặc biệt, đều không chỗ lấy. Nhưng vì bản nguyện 

chỗ tu bốn niệm trụ, cho đến tám thánh đạo chi chưa viên mãn vậy và vì bản 

nguyện chỗ chứng Phật mười lực, cho đến nhất thiết tướng trí chưa thành 

xong vậy, cho nên với khi ở thời gian giữa quyết chẳng bỏ chẳng lấy tất cả 

tướng mà vào Niết bàn. Bồ tát Ma ha tát này tuy năng viên mãn bốn niệm 

trụ, cho đến tám thánh đạo chi và năng thành xong Phật mười lực, cho đến 

nhất thiết tướng trí. Nhưng chẳng thấy bốn niệm trụ, cho đến tám thánh đạo 

chi và chẳng thấy Phật mười lực, cho đến nhất thiết tướng trí. Vì sao thế? Là 

bốn niệm trụ tức chẳng phải bốn niệm trụ, cho đến tám thánh đạo chi tức 

chẳng phải tám thánh đạo chi; và Phật mười lực tức chẳng phải Phật mười 

lực, cho đến nhất thiết tướng trí tức chẳng phải nhất thiết tướng trí. Vì tất cả 

các pháp chẳng phải pháp, chẳng phải chẳng pháp vậy. Bồ tát Ma ha tát này 

khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối với tất cả pháp tu không chỗ lấy, mà 

năng hoàn thành được tất cả sự nghiệp.  

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 38 - Hội Thứ Nhất 



Phẩm 

BÁT NHÃ HÀNH TƯỚNG 

Thứ 10 - 1 

  

Lại nữa, Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, nên tác lên quán này: “Pháp gì là Bát nhã Ba la mật đa? Cớ sao gọi 

Bát nhã Ba la mật đa? Ai tu Bát nhã Ba la mật đa? Bát nhã Ba la mật đa đây 

dùng làm việc gì đây? Như vậy Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, thẳm xét quán sát kỹ, nếu pháp vô sở hữu bất khả đắc, đấy là Bát 

nhã Ba la mật đa, với trong vô sở hữu bất khả đắc, chỗ nào gạn trách! 

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Trong đây pháp nào là vô sở hữu 

bất khả đắc ư? Thiện Hiện đáp: Nghĩa là pháp bát nhã Ba la mật đa vô sở 

hữu bất khả đắc; pháp tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật 

đa vô sở hữu bất khả đắc. Sở vì sao? Bởi vì: Nội không, ngoại không, nội 

ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô 

vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không vô biến dị không, bổn tánh 

không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả 

đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vậy. 

Xá Lợi Tử! Pháp sắc vô sở hữu bất khả đắc, pháp thọ tưởng hành thức vô 

sở hữu bất khả đắc. Xá Lợi Tử! Pháp nhãn xứ vô sở hữu bất khả đắc, pháp 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp sắc xứ vô sở hữu bất khả 

đắc, pháp thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc. 

Xá Lợi Tử! Pháp nhãn giới vô sở hữu bất khả đắc; pháp sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả 

đắc. Pháp nhĩ giới vô sở hữu bất khả đắc; pháp thanh giới, nhĩ thức giới và 

nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp tỷ 

giới vô sở hữu bất khả đắc; pháp hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp thiệt giới vô sở hữu 

bất khả đắc; pháp vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp thân giới vô sở hữu bất khả đắc; 

pháp xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 

thọ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp ý giới vô sở hữu bất khả đắc; pháp pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả 

đắc. 



Xá Lợi Tử! Pháp địa giới vô sở hữu bất khả đắc; pháp thủy hỏa phong 

không thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Xá Lợi Tử! Pháp khổ thánh đế vô sở 

hữu bất khả đắc; pháp tập diệt đạo thánh đế vô sở hữu bất khả đắc. Xá Lợi 

Tử! Pháp vô minh vô sở hữu bất khả đắc; pháp hành, thức, danh sắc, lục xứ, 

xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu bất khả 

đắc. 

Xá Lợi Tử! Pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, 

đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, 

vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, 

cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, 

tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô sở hữu bất khả đắc. 

Xá Lợi Tử! Pháp bốn tĩnh lự vô sở hữu bất khả đắc; pháp bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định vô sở hữu bất khả đắc. Xá Lợi Tử! Pháp năm nhãn vô sở 

hữu bất khả đắc; pháp sáu thần thông vô sở hữu bất khả đắc. Xá Lợi Tử! 

Pháp bốn niệm trụ vô sở hữu bất khả đắc; pháp bốn chánh đoạn, bốn thần 

túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, vô sở hữu bất 

khả đắc. Xá Lợi Tử! Pháp Phật mười lực vô sở hữu bất khả đắc; pháp bốn vô 

sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu bất khả đắc. 

Xá Lợi Tử! Pháp chơn như vô sở hữu bất khả đắc; pháp pháp giới, pháp 

tánh, pháp trụ, pháp định, thật tế, bình đẳng tánh, ly sanh tánh vô sở hữu bất 

khả đắc. Xá Lợi Tử! Pháp Dự lưu vô sở hữu bất khả đắc; pháp Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán, Ðộc giác vô sở hữu bất khả đắc. Xá Lợi Tử! Pháp Bồ tát vô 

sở hữu bất khả đắc; pháp Như Lai vô sở hữu bất khả đắc. 

            Xá Lợi Tử! Tóm tắt nói gọn: Hoặc thường hoặc vô thường, hoặc 

lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc không 

hoặc bất không, hoặc vô tướng hoặc hữu tướng, hoặc vô nguyện hoặc hữu 

nguyện, hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh, hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly, hoặc 

tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, hoặc sanh hoặc diệt, hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc 

hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc thiện hoặc phi thiện, hoặc hữu tội hoặc vô tội, 

hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn, 

hoặc quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký, 

hoặc buộc cõi Dục, hoặc buộc cõi Sắc, hoặc buộc cõi Vô Sắc, hoặc học hoặc 

vô học, hoặc chẳng phải học chẳng phải không học, hoặc thấy đạo bị dứt, 

hoặc tu đạo bị dứt, hoặc chẳng dứt được, hoặc ở trong hoặc ở ngoài và hoặc 

ở giữa hai, các pháp như thế thảy đều vô sở hữu bất khả đắc. Sở vì sao? Bởi 

vì: Nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, 



thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, 

tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng 

không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh 

không và vô tánh tự tánh không vậy. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, cứ 

như vậy mà thẩm xét quan sát kỹ tất cả pháp đều vô sở hữu bất khả đắc, tâm 

chẳng chìm đắm, cũng chẳng ưu hối; tâm kia bất kinh bất khủng bất bố, phải 

biết Bồ tát Ma ha tát này, năng đối nơi Bát nhã Ba la mật đa thường chẳng 

bỏ rời. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Vì duyên cớ nào mà biết Bồ tát 

Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa, năng đối nơi Bát nhã Ba la mật đa 

thường chẳng bỏ rời? Thiện Hiện đáp: Bởi Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết bát nhã Ba la mật đa rời tự tánh bát nhã 

Ba la mật đa. Như thật biết tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la 

mật đa rời tự tánh tĩnh lự cho đến bố thí Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Do cớ đây 

nên biết các Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa, năng đối nơi 

Bát nhã Ba la mật đa thường chẳng bỏ rời. 

Xá Lợi Tử! Nhờ Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

như thật biết sắc rời tự tánh sắc; như thật biết thọ tưởng hành thức rời tự 

tánh thọ tưởng hành thức. Như thật biết nhãn xứ rời tự tánh nhãn xứ; như 

thật biết nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rời tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Như thật biết 

sắc xứ rời tự tánh sắc xứ; như thật biết thanh hương vị xúc pháp xứ rời tự 

tánh thanh hương vị xúc pháp xứ. Như thật biết nhãn giới rời tự tánh nhãn 

giới; như thật biết sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ rời tự tánh sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ. Như thật biết nhĩ giới rời tự tánh nhĩ giới; như thật biết thanh giới, nhĩ 

thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ rời tự tánh thanh 

giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Như thật biết tỷ giới rời tự 

tánh tỷ giới; như thật biết hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ rời tự tánh hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ. Như thật biết thiệt giới rời tự tánh thiệt giới; như thật biết vị giới, 

thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ rời tự tánh vị 

giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. Như thật biết thân giới rời 

tự tánh thân giới; như thật biết xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc 

làm duyên sanh ra các thọ tự tánh xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh 

ra các thọ. Như thật biết ý thức giới rời tự tánh ý giới; như thật biết pháp 



giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ rời tự tánh pháp 

giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. 

Như thật biết địa giới rời tự tánh địa giới; như thật biết thủy hỏa phong 

không thức giới rời tự tánh thủy hỏa phong không thức giới. Như thật biết 

khổ thánh đế rời tự tánh khổ thánh đế; như thật biết tập diệt đạo thánh đế rời 

tự tánh tập diệt đạo thánh đế. Như thật biết vô minh rời tự tánh vô minh; như 

thật biết hành, thức, danh sắc, lục xứ, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 

khổ ưu não rời tự tánh hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não. 

Như thật biết nội không rời tự tánh nội không; như thật biết ngoại không, 

nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, 

vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn 

tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất 

khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không rời tự 

tánh ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. 

Như thật biết bốn tĩnh lự rời tự tánh bốn tĩnh lự; như thật biết bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định rời tự tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Như thật 

biết năm nhãn rời tự tánh năm nhãn; như thật biết sáu thần thông rời tự tánh 

sáu thần thông. Như thật biết bốn niệm trụ rời tự tánh bốn niệm trụ; như thật 

biết bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám 

thánh đạo chi rời tự tánh bốn cháng đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Như 

thật biết Phật mười lực rời tự tánh Phật mười lực; như thật biết bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 

nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Như thật biết chơn như rời tự 

tánh chơn như; như thật biết pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, thật 

tế, bình đẳng tánh, ly sanh tánh rời tự tánh pháp giới cho đến ly sanh tánh. 

Như thật biết Dự lưu rời tự tánh Dự lưu; như thật biết Nhất lai, Bất hoàn, A 

la hán, Ðộc giác rời tự tánh Nhất lai cho đến Ðộc giác. Như thật biết Bồ tát 

rời tự tánh Bồ tát; như thật biết Như Lai rời tự tánh Như Lai. 

Như thật biết pháp thường vô thường rời tự tánh pháp thường vô thường. 

Như thật biết lạc khổ, ngã vô ngã, tịnh bất tịnh, không bất không, vô tướng 

hữu tướng, vô nguyện hữu nguyện, tịch tĩnh bất tịch tĩnh, viễn ly bất viễn ly, 

tạp nhiễm thanh tịnh, sanh diệt, hữu vi vô vi, hữu lậu vô lậu, thiện phi thiện, 

hữu tội vô tội, thế gian xuất thế gian, pháp thuộc sanh tử thuộc Niết bàn rời 

tự tánh lạc khổ cho đến pháp thuộc sanh tử thuộc Niết bàn. 



Như thật biết pháp quá khứ, vị lai, hiện tại rời tự tánh pháp quá khứ, vị 

lai, hiện tại. Như thật biết thiện bất thiện, vô ký, buộc cõi Dục, buộc cõi Sắc, 

buộc cõi Vô Sắc, học vô học, chẳng phải học, chẳng phải vô học, thấy dứt 

được, tu dứt được, dứt chẳng được, pháp ở trong ở ngoài ở giữa hai rời tự 

tánh thiện bất thiện, vô ký cho đến pháp ở trong ở ngoài ở giữa hai. 

Xá Lợi Tử! Do cớ đây nên biết Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la 

mật đa, năng đối nơi Bát nhã Ba la mật đa thường chẳng bỏ rời! 

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì là tự tánh Bát nhã Ba la 

mật đa? Pháp gì là tự tánh tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la 

mật đa? Cho đến pháp gì là tự tánh pháp ở trong ở ngoài ở giữa hai? Thiện 

Hiện đáp: Vô tánh là tự tánh Bát nhã Ba la mật đa. Vô tánh là tự tánh tĩnh lự, 

tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa. Cho đến vô tánh là pháp tự 

tánh ở trong ở ngoài ở giữa hai. Xá Lợi Tử! Do cớ đây nên biết bát nhã Ba la 

mật đa rời tự tánh bát nhã Ba la mật đa. Tĩnh lự tinh tiến an nhẫn tịnh giới 

bố thí Ba la mật đa rời tự tánh tĩnh lự cho đến bố thí Ba la mật đa. Cho đến 

pháp ở trong ở ngoài ở giữa hai rời tự tánh pháp ở trong ở ngoài ở giữa hai. 

Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa, rời tướng bát nhã Ba la mật đa. Tĩnh lự 

tinh tiến an nhẫn tịnh giới bố thí Ba la mật đa. Cho đến pháp ở trong ở ngoài 

ở giữa hai. Xá Lợi Tử! Tự tánh cũng rời tự tánh, tướng cũng rời tướng; tự 

tánh cũng rời tướng, tướng cũng rời tự tánh; tự tánh tướng cũng rời tướng tự 

tánh, tướng tự tánh cũng rời tự tánh tướng. 

Lúc đó, Xá Lợi Tử bảo Thiện Hiện: Nếu Bồ tát Ma ha tát với trong đây 

mà học, thời năng thành xong được nhất thiết tướng trí! Thiện Hiện báo lời: 

Như vậy, như vậy. Thật như lời đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát với trong đây 

mà học, thời năng thành xong được nhất thiết tướng trí! Vì sao thế? Xá Lợi 

Tử! Là Bồ tát Ma ha tát này biết tất cả pháp không có sanh, không có thành 

xong vậy. 

Xá Lợi Tử nói: Vì nhân duyên gì mà tất cả pháp không sanh, không thành 

xong? Thiện Hiện nói: Vì sắc không, nên sắc sanh thành xong bất khả đắc; 

thọ tưởng hành thức không, nên thọ tưởng hành thức sanh thành xong bất 

khả đắc. Vì nhãn xứ không, nên nhãn xứ sanh thành xong bất khả đắc; vì nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xứ không, nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ sanh thành xong bất khả 

đắc. Vì sắc xứ không, nên sắc xứ sanh thành xong bất khả đắc; vì thanh 

hương vị xúc pháp xứ không, nên thanh hương vị xúc pháp xứ sanh thành 

xong bất khả đắc. Vì nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên nhãn giới cho đến nhãn xúc làm 



duyên sanh ra các thọ sanh thành xong bất khả đắc. Vì nhĩ giới, thanh giới, 

nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên nhĩ 

giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ sanh thành xong bất khả đắc. 

Vì tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ không, nên tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ sanh thành 

xong bất khả đắc. Vì thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc 

làm duyên sanh ra các thọ không, nên thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ sanh thành xong bất khả đắc. Vì thân giới, xúc giới, thân 

thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên thân 

giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ sanh thành xong bất khả 

đắc. Vì ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ không, nên ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ sanh thành 

xong bất khả đắc. 

Vì địa giới không, nên địa giới sanh thành xong bất khả đắc; vì thủy hỏa 

phong không thức giới không, nên thủy hỏa phong không thức giới sanh 

thành xong bất khả đắc. Vì khổ thánh đế không, nên khổ thánh đế sanh thành 

xong bất khả đắc; vì tập diệt đạo thánh đế không, nên tập diệt đạo thánh đế 

sanh thành bất khả đắc. Vì vô minh không, nên vô minh sanh thành xong bất 

khả đắc; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 

sầu thán khổ ưu não không, nên hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não 

sanh thành xong bất khả đắc. 

Vì nội không không, nên nội không sanh thành xong bất khả đắc; vì 

ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, 

hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến 

dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết 

pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự 

tánh không không, nên ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không sanh 

thành xong bất khả đắc. 

Vì bốn tĩnh lự không, nên bốn tĩnh lự sanh thành xong bất khả đắc. Vì 

bốn vô lượng, bốn vô sắc địng không, nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

sanh thành xong bất khả đắc. Vì năm nhãn không, nên năm nhãn sanh thành 

xong bất khả đắc. Vì sáu thần thông không, nên sáu thần thông không sanh 

thành xong bất khả đắc. 

Vì bố thí Ba la mật đa không, nên bố thí Ba la mật sanh thành xong bất 

khả đắc. Vì tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không, 

nên tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa sanh thành xong bất khả đắc. Vì 



bốn niệm trụ không, nên bốn niệm trụ sanh thành xong bất khả đắc. Vì bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh 

đạo chi không, nên bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi sanh thành 

xong bất khả đắc. Vì Phật mười lực không, nên Phật mười lực sanh thành 

xong bất khả đắc. Vì bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, 

đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí không, nên bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí sanh thành 

xong bất khả đắc. Vì chơn như không, nên chơn như sanh thành xong bất 

khả đắc. Vì pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, thật tế, bình đẳng 

tánh, ly sanh tánh không, nên pháp giới cho đến ly sanh tánh sanh thành 

xong bất khả đắc. Vì Dự lưu không, nên Dự lưu sanh thành xong bất khả 

đắc. Vì Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Ðộc giác không, nên Nhất lai cho đến 

Ðộc giác không, nên Nhất lai cho đến Ðộc giác không sanh thành xong bất 

khả đắc. Vì Như Lai không, nên Như Lai sanh thành xong bất khả đắc. 

Vì pháp thường vô thường không, nên pháp thường vô thường sanh thành 

xong bất khả đắc. Vì pháp lạc khổ, ngã vô ngã, tịnh bất tịnh, không bất 

không, vô tướng hữu tướng, vô nguyện hữu nguyện, tịch tĩnh bất tịch tĩnh, 

viễn ly bất viễn ly, tạp nhiễm thanh tịnh, sanh diệt, hữu vi vô vi, hữu lậu vô 

lậu, thiện bất thiện, hữu tội vô tội, thế gian xuất thế gian, thuộc sanh tử thuộc 

Niết bàn không, nên pháp lạc khổ cho đến thuộc sanh tử thuộc Niết bàn sanh 

thành xong bất khả đắc. 

Vì pháp quá khứ vị lai hiện tại không, nên pháp quá khứ vị lai hiện tại 

sanh thành xong bất khả đắc. Vì pháp thiện bất thiện, vô ký, buộc cõi Dục, 

buộc cõi Sắc, buộc cõi Vô Sắc, học vô học, chẳng phải học, chẳng phải 

không học, thấy dứt được, tu dứt được, chẳng phải dứt được, ở trong ở ngoài 

ở giữa hai không, nên pháp thiện bất thiện vô ký cho đến ở trong ở ngoài ở 

giữa hai sanh thành xong bất khả đắc. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát bèn như thế mà học Bát nhã Ba la mật 

đa, là bèn gần nhất thiết tướng trí. Bồ tát Ma ha tát này như như gần nhất 

thiết tướng trí. Như vậy, như vậy, được thân thanh tịnh, được ngữ thanh tịnh, 

được ý thanh tịnh và được tướng thanh tịnh. Bồ tát Ma ha tát này như như 

được thân thanh tịnh, được ngữ thanh tịnh, được ý thanh tịnh và được tướng 

thanh tịnh. Như vậy như vậy, chẳng sanh tâm tham câu hành, chẳng sanh 

tâm sân câu hành, chẳng sanh tâm si câu hành, chẳng sanh tâm mạn câu 

hành, chẳng sanh tâm siễm cuống câu hành, chẳng sanh tâm xan tham câu 

hành và chẳng sanh tâm tất cả kiến thủ câu hành. Bồ tát Ma ha tát này, do vì 

chẳng sanh tâm tham câu hành cho đến chẳng sanh tâm tất cả kiến thủ câu 



hành, nên rốt ráo chẳng đọa trong thai nữ nhân, thường thọ hóa sanh, cũng 

hẳn chẳng sanh vào các hiểm ác thú. Trừ phi vì muốn làm nhân duyên lợi lạc 

hữu tình: Từ một nước Phật đến một nước Phật để cúng dường, cung kính, 

tôn trọng, tán thán các Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh Phật 

độ cho đến chứng được A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, thường chẳng rời 

Phật. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được công đức thù thắng như 

trên, là phải học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng nên bỏ rời. 

  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, hoặc 

hành sắc hoặc hành tướng sắc, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành thọ tưởng hành thức, hoặc hành tướng thọ tưởng hành thức, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sắc thường vô thường, hoặc hành 

tướng sắc thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành thọ tưởng hành thức thường vô thường, hoặc hành tướng thọ tưởng 

hành thức thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành sắc lạc khổ, hoặc hành tướng sắc lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba 

la mật đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức lạc khổ, hoặc hành tướng thọ 

tưởng hành thức lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành 

sắc ngã vô ngã, hoặc hành tướng sắc ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức ngã vô ngã, hoặc hành tướng 

thọ tưởng hành thức ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành sắc tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng sắc tịnh bất tịnh, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức tịnh bất tịnh, 

hoặc hành tướng thọ tưởng hành thức tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành sắc không bất không, hoặc hành tướng sắc không 

bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thọ tưởng hành 

thức không bất không, hoặc hành tướng thọ tưởng hành thức không bất 

không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sắc vô tướng hữu 

tướng, hoặc hành tướng sắc vô tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng, hoặc 

hành tướng thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sắc vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng 

sắc vô nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành thọ tưởng hành thức vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng thọ 

tưởng hành thức vô nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 



đa. Hoặc hành sắc tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành tướng sắc tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thọ tưởng hành 

thức tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành tướng thọ tưởng hành thức tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sắc viễn ly 

bất viễn ly, hoặc hành tướng sắc viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành thọ tưởng hành thức viễn ly bất viễn ly, hoặc hành 

tướng thọ tưởng hành thức viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba 

la mật đa.  

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, hoặc hành nhãn xứ, hoặc hành tướng nhãn 

xứ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, 

hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Hoặc hành nhãn xứ thường vô thường, hoặc hành tướng nhãn xứ thường 

vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ thường vô thường, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường 

vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn xứ lạc 

khổ, hoặc hành tướng nhãn xứ lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn 

xứ ngã vô ngã, hoặc hành tướng nhãn xứ ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã, hoặc hành 

tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Hoặc hành nhãn xứ tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng nhãn xứ tịnh bất tịnh, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh 

bất tịnh, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh bất tịnh, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn xứ không bất không, hoặc hành 

tướng nhãn xứ không bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bất không, hoặc hành tướng nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ không bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành nhãn xứ vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng nhãn xứ vô tướng 

hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô 

tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn xứ 

vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng nhãn xứ vô nguyện hữu nguyện, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô 

nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nguyện hữu 

nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn xứ tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh, hoặc hành tướng nhãn xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bất tịch 



tĩnh, hoặc hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn xứ viễn ly bất viễn ly, hoặc 

hành tướng nhãn xứ viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Hoặc hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành sắc xứ, hoặc hành tướng sắc xứ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc hành tướng thanh 

hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sắc 

xứ thường vô thường, hoặc hành tướng sắc xứ thường vô thường, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ thường 

vô thường, hoặc hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô thường, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sắc xứ lạc khổ, hoặc hành 

tướng sắc xứ lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành 

thanh hương vị xúc pháp xứ lạc khổ, hoặc hành tướng thanh hương vị xúc 

pháp xứ lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sắc xứ 

ngã vô ngã, hoặc hành tướng sắc xứ ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba 

la mật đa. Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã, hoặc hành 

tướng thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba 

la mật đa. Hoặc hành sắc xứ tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng sắc xứ tịnh bất 

tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thanh hương vị xúc 

pháp xứ tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh bất 

tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sắc xứ không bất 

không, hoặc hành tướng sắc xứ không bất không, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ không bất không, hoặc 

hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ không bất không, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sắc xứ vô tướng hữu tướng, hoặc hành 

tướng sắc xứ vô tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng hữu tướng, hoặc hành 

tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sắc xứ vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành 

tướng sắc xứ vô nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành 

tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sắc xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành 

tướng sắc xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành 

tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sắc xứ viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng 

sắc xứ viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành 

thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng thanh 



hương vị xúc pháp xứ viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 

đa. 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và 

nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ; hoặc hành tướng nhãn giới 

cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường; hoặc hành tướng nhãn giới cho 

đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 

xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ; hoặc hành tướng nhãn giới 

cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ, chẳng phải hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã; hoặc hành tướng nhãn giới 

cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 

xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh; hoặc hành tướng nhãn 

giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và 

nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không; hoặc hành 

tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất 

không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, 

nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng 

hữu tướng; hoặc hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra 

các thọ vô tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện; hoặc hành tướng nhãn giới cho đến 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 

xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh; hoặc hành 

tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhãn giới, sắc 

giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly 

bất viễn ly; hoặc hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra 

các thọ viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

 Hoặc hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ; hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên 

sanh các thọ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ giới, 



thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thường vô thường; hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên 

sanh các thọ thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ lạc khổ; hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh 

các thọ lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ giới, 

thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã 

vô ngã; hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ 

ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ giới, 

thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh 

bất tịnh; hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ 

tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ giới, 

thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

không bất không; hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh 

các thọ không bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành 

nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ vô tướng hữu tướng; hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm 

duyên sanh các thọ vô tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Hoặc hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện; hoặc hành tướng nhĩ giới cho 

đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ vô nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 

xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh; hoặc hành 

tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 

thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly; 

hoặc hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ viễn ly bất 

viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ; hoặc hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các 

thọ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ 

thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường; 

hoặc hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ thường vô 

thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tỷ giới, hương 

giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ; hoặc 

hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ lạc khổ, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới 

và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã; hoặc hành tướng tỷ 

giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát 



nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ 

xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh; hoặc hành tướng tỷ giới cho đến 

tỷ xúc làm duyên sanh các thọ tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ không bất không; hoặc hành tướng tỷ giới cho đến tỷ 

xúc làm duyên sanh các thọ không bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng; hoặc hành tướng tỷ giới cho đến 

tỷ xúc làm duyên sanh các thọ vô tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện; hoặc hành tướng tỷ giới 

cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ vô nguyện hữu nguyện, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ 

xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh; hoặc hành 

tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tỷ giới, hương giới, tỷ 

thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly; 

hoặc hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh các thọ viễn ly bất 

viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa.  

Hoặc hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ; hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm 

duyên sanh các thọ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thiệt 

giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thường vô thường; hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh các thọ thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ lạc khổ; hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh các thọ lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thiệt 

giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

ngã vô ngã; hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các 

thọ ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thiệt giới, 

vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh 

bất tịnh; hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các thọ 

tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thiệt giới, vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không 

bất không; hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các 

thọ không bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thiệt 

giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

vô tướng hữu tướng; hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên 



sanh các thọ vô tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện; hoặc hành tướng thiệt giới cho đến 

thiệt xúc làm duyên sanh các thọ vô nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt 

xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh; hoặc hành 

tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các thọ tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thiệt giới, vị giới, 

thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất 

viễn ly; hoặc hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các thọ 

viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ; hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh các thọ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thân 

giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thường vô thường; hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh các thọ thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Hoặc hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ lạc khổ; hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc 

làm duyên sanh các thọ lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ ngã vô ngã; hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh các thọ ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ ngã vô ngã; hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh các thọ ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ tịnh bất tịnh; hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc 

làm duyên sanh các thọ tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ không bất không; hoặc hành tướng thân giới cho đến 

thân xúc làm duyên sanh các thọ không bất không, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân 

xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng; hoặc hành tướng thân 

giới cho đến thân xúc làm duyên sanh các thọ vô tướng hữu tướng, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thân giới, xúc giới, thân thức 

giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện; 

hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh các thọ vô 

nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thân 



giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 

thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh; hoặc hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Hoặc hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly; hoặc hành tướng thân giới cho đến 

thân xúc làm duyên sanh các thọ viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát 

nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ; hoặc hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức 

giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường; hoặc hành 

tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ thường vô thường, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và 

ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ; hoặc hành tướng ý giới cho 

đến ý xúc làm duyên sanh các thọ lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ ngã vô ngã; hoặc hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên 

sanh các thọ ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành ý 

giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh 

bất tịnh; hoặc hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ tịnh 

bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, 

ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không; hoặc 

hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ không bất không, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý thức 

giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng; hoặc 

hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ vô tướng hữu 

tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành ý giới, pháp giới, ý 

thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện; 

hoặc hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ vô nguyện 

hữu nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành ý giới, pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh; hoặc hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành ý giới, pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn 

ly; hoặc hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ viễn ly bất 

viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, hoặc hành địa giới, hoặc hành tướng địa 



giới, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thủy hỏa phong 

không thức giới, hoặc hành tướng thủy hỏa phong không thức giới, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành địa giới thường vô thường, hoặc 

hành tướng địa giới thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường, hoặc hành 

tướng thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành địa giới lạc khổ, hoặc hành tướng địa giới 

lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thủy hỏa phong 

không thức giới lạc khổ, hoặc hành tướng thủy hỏa phong không thức giới 

lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành địa giới ngã vô 

ngã, hoặc hành tướng địa giới ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã, hoặc hành 

tướng thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành địa giới tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng địa giới tịnh 

bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thủy hỏa phong 

không thức giới tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng thủy hỏa phong không thức 

giới tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành địa giới 

không bất không, hoặc hành tướng địa giới không bất không, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không thức giới 

không bất không, hoặc hành tướng thủy hỏa phong không thức giới không 

bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành địa giới vô 

tướng hữu tướng, hoặc hành tướng địa giới vô tướng hữu tướng, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không thức giới vô 

tướng hữu tướng, hoặc hành tướng thủy hỏa phong không thức giới vô tướng 

hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành địa giới vô 

nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng địa giới vô nguyện hữu nguyện, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không thức giới 

vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng thủy hỏa phong không thức giới vô 

nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành địa 

giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành tướng địa giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không 

thức giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành tướng thủy hỏa phong không thức 

giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành 

địa giới viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng địa giới viễn ly bất viễn ly, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành thủy hỏa phong không 

thức giới viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng thủy hỏa phong không thức 

giới viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa.  

--- o0o --- 



QUYỂN THỨ 39 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

BÁT NHÃ HÀNH TƯỚNG 

Thứ 10 - 2 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, hoặc hành khổ thánh đế, hoặc hành tướng 

khổ thánh đế, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tập diệt đạo 

thánh đế, hoặc hành tướng tập diệt đạo thánh đế, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành khổ thánh đế thường vô thường, hoặc hành tướng 

khổ thánh đế thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành tập diệt đạo thánh đế thường vô thường, hoặc hành tướng tập diệt 

đạo thánh đế thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành khổ thánh đế lạc khổ, hoặc hành tướng khổ thánh đế lạc khổ, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tập diệt đạo thánh đế lạc khổ, 

hoặc hành tướng tập diệt đạo thánh đế lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba 

la mật đa. Hoặc hành khổ thánh đế ngã vô ngã, hoặc hành tướng khổ thánh 

đế ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tập diệt 

đạo thánh đế ngã vô ngã, hoặc hành tướng tập diệt đạo thánh đế ngã vô ngã, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành khổ thánh đế tịnh bất tịnh, 

hoặc hành tướng khổ thánh đế tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành tập diệt đạo thánh đế tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng tập 

diệt đạo thánh đế tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành khổ thánh đế không bất không, hoặc hành tướng khổ thánh đế không 

bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tập diệt đạo 

thánh đế không bất không, hoặc hành tướng tập diệt đạo thánh đế không bất 

không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành khổ thánh đế vô 

tướng hữu tướng, hoặc hành tướng khổ thánh đế vô tướng hữu tướng, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tập diệt đạo thánh đế vô tướng 

hữu tướng, hoặc hành tướng tập diệt đạo thánh đế vô tướng hữu tướng, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành khổ thánh đế vô nguyện 

hữu nguyện, hoặc hành tướng khổ thánh đế vô nguyện hữu nguyện, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tập diệt đạo thánh đế vô nguyện 

hữu nguyện, hoặc hành tướng tập diệt đạo thánh đế vô nguyện hữu nguyện, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành khổ thánh đế tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh, hoặc hành tướng khổ thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tập diệt đạo thánh đế tịch tĩnh bất tịch 



tĩnh, hoặc hành tướng tập diệt đạo thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành khổ thánh đế viễn ly bất viễn ly, hoặc 

hành tướng khổ thánh đế viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành tập diệt đạo thánh đế viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng 

tập diệt đạo thánh đế viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 

đa. 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, hoặc hành vô minh, hoặc hành tướng vô 

minh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành hành, thúc, danh 

sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não; hoặc 

hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, chẳng phải hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Hoặc hành vô minh thường vô thường, hoặc hành tướng 

vô minh thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 

khổ ưu não thường vô thường; hoặc hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán 

khổ ưu não thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành vô minh lạc khổ, hoặc hành tướng vô minh lạc khổ, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não lạc khổ; hoặc hành tướng hành 

cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành vô minh ngã vô ngã, hoặc hành tướng vô minh ngã vô 

ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành hành, thức, danh sắc, 

lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não ngã vô ngã; 

hoặc hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não ngã vô ngã, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành vô minh tịnh bất tịnh, hoặc hành 

tướng vô minh tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 

khổ ưu não tịnh bất tịnh; hoặc hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ 

ưu não tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành vô 

minh không bất không, hoặc hành tướng vô minh không bất không, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, 

xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không bất không; 

hoặc hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không bất không, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành vô minh vô tướng hữu 

tướng, hoặc hành tướng vô minh vô tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Hoặc hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 

hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô tướng hữu tướng; hoặc hành tướng 

hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô tướng hữu tướng, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành vô minh vô nguyện hữu nguyện, hoặc 



hành tướng vô minh vô nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 

lão tử sầu thán khổ ưu não vô nguyện hữu nguyện; hoặc hành tướng hành 

cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành vô minh tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành 

tướng vô minh tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 

sầu thán khổ ưu não tịch tĩnh bất tịch tĩnh; hoặc hành tướng hành cho đến 

lão tử sầu thán khổ ưu não tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành vô minh viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng vô 

minh viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não viễn ly bất viễn ly; hoặc hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ 

ưu não viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, hoặc hành bốn tĩnh lự, hoặc hành tướng bốn 

tĩnh lự, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định; hoặc hành tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn tĩnh lự thường vô thường, hoặc 

hành tướng bốn tĩnh lự thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường vô thường; hoặc 

hành tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường vô thường, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn tĩnh lự lạc khổ, hoặc hành tướng 

bốn tĩnh lự lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định lạc khổ; hoặc hành tướng bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn tĩnh 

lự ngã vô ngã, hoặc hành tướng bốn tĩnh lự ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã; 

hoặc hành tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn tĩnh lự tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng 

bốn tĩnh lự tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh bất tịnh; hoặc hành tướng bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành bốn tĩnh lự không bất không, hoặc hành tướng bốn tĩnh lự không bất 

không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định không bất không; hoặc hành tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định không bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành 

bốn tĩnh lự vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng bốn tĩnh lự vô tướng hữu 

tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô lượng, bốn 



vô sắc định vô tướng hữu tướng; hoặc hành tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định vô tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành 

bốn tĩnh lự vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng bốn tĩnh lự vô nguyện 

hữu nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định vô nguyện hữu nguyện; hoặc hành tướng bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định vô nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba 

la mật đa. Hoặc hành bốn tĩnh lự tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành tướng bốn 

tĩnh lự tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh; hoặc hành tướng 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn tĩnh lự viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng 

bốn tĩnh lự viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định viễn ly bất viễn ly; hoặc hành tướng bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa.  

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, hoặc hành bốn niệm trụ, hoặc hành tướng 

bốn niệm trụ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn chánh 

đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; 

hoặc hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn niệm trụ thường vô thường, hoặc 

hành tướng bốn niệm trụ thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 

đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thường vô thường; hoặc hành tướng bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thường vô thường, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn niệm trụ lạc khổ, hoặc hành tướng bốn 

niệm trụ lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh 

đạo chi lạc khổ; hoặc hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn niệm trụ ngã 

vô ngã, hoặc hành tướng bốn niệm trụ ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 

bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi ngã vô ngã; hoặc hành tướng bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành bốn niệm trụ tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng bốn 

niệm trụ tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh 

đạo chi tịnh bất tịnh; hoặc hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn 



niệm trụ không bất không, hoặc hành tướng bốn niệm trụ không bất không, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn chánh đoạn, bốn thần 

túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không bất 

không; hoặc hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không 

bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn niệm trụ 

vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng bốn niệm trụ vô tướng hữu tướng, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn chánh đoạn, bốn thần 

túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô tướng hữu 

tướng; hoặc hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô tướng 

hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn niệm trụ 

vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng bốn niệm trụ vô nguyện hữu 

nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn chánh đoạn, 

bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô 

nguyện hữu nguyện; hoặc hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi vô nguyện hữu nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành bốn niệm trụ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành tướng bốn niệm trụ tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh 

đạo chi tịch tĩnh bất tịch tĩnh; hoặc hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành bốn niệm trụ viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng bốn niệm trụ 

viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh 

đạo chi viễn ly bất viễn ly; hoặc hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa.  

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, hoặc hành bố thi Ba la mật đa, hoặc hành 

tướng bố thí Ba la mật đa, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành 

tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, hoặc hành tướng tịnh 

giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành bố thi Ba la mật đa thường vô thường, hoặc hành 

tướng bố thí Ba la mật đa thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa 

thường vô thường, hoặc hành tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát 

nhã Ba la mật đa thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành bố thi Ba la mật đa lạc khổ, hoặc hành tướng bố thí Ba la mật đa 

lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tịnh giới an nhẫn 

tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa lạc khổ, hoặc hành tướng tịnh giới an 

nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã 



Ba la mật đa. Hoặc hành bố thi Ba la mật đa ngã vô ngã, hoặc hành tướng bố 

thí Ba la mật đa ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa ngã vô ngã, 

hoặc hành tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa ngã 

vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bố thi Ba la mật 

đa tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng bố thí Ba la mật đa tịnh bất tịnh, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự 

bát nhã Ba la mật đa tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng tịnh giới an nhẫn tinh 

tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành bố thi Ba la mật đa không bất không, hoặc hành tướng bố 

thí Ba la mật đa không bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không bất 

không, hoặc hành tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật 

đa không bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bố 

thi Ba la mật đa vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng bố thí Ba la mật đa vô 

tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tịnh giới 

an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô tướng hữu tướng, hoặc hành 

tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô tướng hữu 

tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bố thi Ba la mật đa 

vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng bố thí Ba la mật đa vô nguyện hữu 

nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tịnh giới an nhẫn 

tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành 

tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô nguyện hữu 

nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bố thi Ba la mật 

đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành tướng bố thí Ba la mật đa tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tịnh giới an nhẫn 

tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành tướng 

tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bố thi Ba la mật đa viễn ly 

bất viễn ly, hoặc hành tướng bố thí Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự 

bát nhã Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng tịnh giới an nhẫn 

tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát 

nhã Ba la mật đa.  

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, hoặc hành năm nhãn, hoặc hành tướng năm 

nhãn, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sáu thần thông, 

hoặc hành tướng sáu thần thông, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành năm nhãn thường vô thường, hoặc hành tướng năm nhãn thường 



vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sáu thần thông 

thường vô thường, hoặc hành tướng sáu thần thông thường vô thường, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành năm nhãn lạc khổ, hoặc hành 

tướng năm nhãn lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành 

sáu thần thông lạc khổ, hoặc hành tướng sáu thần thông lạc khổ, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành năm nhãn ngã vô ngã, hoặc hành 

tướng năm nhãn ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành sáu thần thông ngã vô ngã, hoặc hành tướng sáu thần thông ngã vô ngã, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa.Hoặc hành năm nhãn tịnh bất tịnh, 

hoặc hành tướng năm nhãn tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Hoặc hành sáu thần thông tịnh bất tịnh, hoặc hành tướng sáu thần thông 

tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành năm nhãn 

không bất không, hoặc hành tướng năm nhãn không bất không, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sáu thần thông không bất không, hoặc 

hành tướng sáu thần thông không bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành năm nhãn vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng năm 

nhãn vô tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành 

sáu thần thông vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng sáu thần thông vô 

tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành năm 

nhãn vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng năm nhãn vô nguyện hữu 

nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sáu thần thông vô 

nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng sáu thần thông vô nguyện hữu 

nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành năm nhãn tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành tướng năm nhãn tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành sáu thần thông tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh, hoặc hành tướng sáu thần thông tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành năm nhãn viễn ly bất viễn ly, hoặc hành 

tướng năm nhãn viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành sáu thần thông viễn ly bất viễn ly, hoặc hành tướng sáu thần 

thông viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, hoặc hành Phật mười lực, hoặc hành tướng 

Phật mười lực, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; hoặc hành tướng bốn 

vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành Phật mười lực thường vô thường, hoặc hành tướng Phật mười lực 

thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô 

sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 



cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thường vô thường; 

hoặc hành tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí thường vô 

thường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành Phật mười lực 

thường vô thường, hoặc hành tướng Phật mười lực thường vô thường, chẳng 

phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thường vô thường; hoặc hành tướng bốn vô sở 

úy cho đến nhất thiết tướng trí thường vô thường, chẳng phải hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Hoặc hành Phật mười lực lạc khổ, hoặc hành tướng Phật mười 

lực lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 

nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lạc khổ; hoặc hành tướng bốn 

vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí lạc khổ, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành Phật mười lực ngã vô ngã, hoặc hành tướng Phật mười 

lực ngã vô ngã, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí ngã vô ngã; hoặc hành 

tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí ngã vô ngã, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành Phật mười lực tịnh bất tịnh, hoặc hành 

tướng Phật mười lực tịnh bất tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Hoặc hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười 

tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịnh 

bất tịnh; hoặc hành tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí tịnh bất 

tịnh, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành Phật mười lực không 

bất không, hoặc hành tướng Phật mười lực không bất không, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, 

đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí không bất không; hoặc hành tướng bốn vô sở úy cho 

đến nhất thiết tướng trí không bất không, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Hoặc hành Phật mười lực vô tướng hữu tướng, hoặc hành tướng Phật 

mười lực vô tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc 

hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 

pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô tướng 

hữu tướng; hoặc hành tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vô 

tướng hữu tướng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành Phật 

mười lực vô nguyện hữu nguyện, hoặc hành tướng Phật mười lực vô nguyện 

hữu nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô nguyện hữu nguyện; 

hoặc hành tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vô nguyện hữu 



nguyện, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành Phật mười lực 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc hành tướng Phật mười lực tịch tĩnh bất tịch tĩnh, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bất tịch tĩnh; hoặc hành tướng bốn 

vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng phải hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc hành Phật mười lực viễn ly bất viễn ly, hoặc 

hành tướng Phật mười lực viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 

xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí viễn ly bất viễn ly; hoặc hành tướng bốn vô sở úy cho đến nhất 

thiết tướng trí viễn ly bất viễn ly, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, hoặc tác lên nghĩ này: Ta hành Bát nhã Ba 

la mật đa, có được bao nhiêu hành tướng đấy, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc tác lên nghĩ này: Ta là Bồ tát Ma ha tát, có được bao nhiêu 

hành tướng đấy, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc tác lên nghĩ 

này: Kia hành Bát nhã Ba la mật đa, có được bao nhiêu hành tướng đấy, 

chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc tác lên nghĩ này: Kia là Bồ tát 

Ma ha tát, có được bao nhiêu hành tướng đấy, chẳng phải hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc tác lên nghĩ nàyL Tu hành Bát nhã Ba la mật đa như thế, vì tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, có được bao nhiêu hành tướng đấy, chẳng phải 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát lên những 

bao nghĩ như thế thảy mà tu hành Bát nhã Ba la mật đa, phải biết đấy gọi 

tên: Vô phương tiện thiện xảo tu hành Bát nhã Ba la mật đa Bồ tát Ma ha 

tát.  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bảo Xá Lợi Tử rằng: Nếu Bồ tát Ma ha tát khi 

tu hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương tiện khéo léo, hoặc đối sắc 

trụ tưởng thắng giải, bèn nơi sắc tác tên gia hạnh. Hoặc đối thọ tưởng hành 

thức tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng giải thoát được sanh 

lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương 

tiện khéo léo, hoặc đối nhãn xứ trụ tưởng thắng giải, bèn nơi nhãn xứ tác lên 

gia hạnh. Hoặc đối nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ trụ tưởng thắng giải, bèn nơi nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng giải thoát 

được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 



Hoặc đối sắc trụ xứ tưởng thắng giải, bèn nơi sắc xứ tác tên gia hạnh. 

Hoặc đối thanh hương vị xúc pháp xứ trụ tưởng thắng giải, bèn nơi thanh 

hương vị xúc pháp xứ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng giải 

thoát được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương 

tiện khéo léo, hoặc đối nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ trụ tưởng thắng giải, bèn nơi nhãn giới cho 

đến nhãn xúc tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng giải thoát 

được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Hoặc đối nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ trụ tưởng thắng giải, bèn nơi nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng giải 

thoát được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Hoặc đối tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ trụ tưởng thắng giải, bèn nơi tỷ giới cho đến tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng giải 

thoát được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Hoặc đối thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ trụ tưởng thắng giải, bèn nơi thiệt giới cho đến thiệt 

xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng 

năng giải thoát được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Hoặc đối thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ trụ tưởng thắng giải, bèn nơi thân giới cho đến thân 

xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng 

năng giải thoát được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Hoặc đối ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra 

các thọ trụ tưởng thắng giải, bèn nơi ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra 

các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng giải thoát được 

sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương 

tiện khéo léo, hoặc đối địa giới trụ tưởng thắng giải, bèn nơi địa giới tác lên 

gia hạnh. Hoặc đối thủy hỏa phong không thức giới trụ tưởng thắng giải, bèn 

nơi thủy hỏa phong không thức giới tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên 

chẳng năng giải thoát được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 



Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương 

tiện khéo léo, hoặc đối khổ thánh đế trụ tưởng thắng giải, bèn nơi khổ thánh 

đế tác lên gia hạnh. Hoặc đối tập diệt đạo thánh đế trụ tưởng thắng giải, bèn 

nơi tập diệt đạo thánh đế tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng 

giải thoát được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương 

tiện khéo léo, hoặc đối vô minh trụ tưởng thắng giải, bèn nơi vô minh tác lên 

gia hạnh. Hoặc đối hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 

lão tử sầu thán khổ ưu não trụ tưởng thắng giải, bèn nơi hành cho đến lão tử 

sầu thán khổ ưu não tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng giải 

thoát được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương 

tiện khéo léo, hoặc đối bốn tĩnh lự trụ tưởng thắng giải, bèn nơi bốn tĩnh lự 

tác lên gia hạnh. Hoặc đối bốn vô lượng, bốn vô sắc định trụ tưởng thắng 

giải, bèn nơi bốn vô lượng, bốn vô sắc định trụ tưởng thắng giải, bèn nơi bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng 

giải thoát được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương 

tiện khéo léo, hoặc đối bốn niệm trụ trụ tưởng thắng giải, bèn nơi bốn niệm 

trụ tác lên gia hạnh. Hoặc đối bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 

lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi trụ tưởng thắng giải, bèn nơi bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên 

chẳng năng giải thoát được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương 

tiện khéo léo, hoặc đối bố thí Ba la mật đa trụ tưởng thắng giải, bèn nơi bố 

thí Ba la mật đa tác lên gia hạnh. Hoặc đối tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự 

bát nhã Ba la mật đa trụ tưởng thắng giải, bèn nơi tịnh giới cho đến bát nhã 

Ba la mật đa tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng giải thoát 

được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương 

tiện khéo léo, hoặc đối năm nhãn trụ tưởng thắng giải, bèn nơi năm nhãn tác 

lên gia hạnh. Hoặc đối sáu thần thông trụ tưởng thắng giải, bèn nơi sáu thần 

thông tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng giải thoát được sanh 

lão bệnh tử và khổ đời sau. 



Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương 

tiện khéo léo, hoặc đối Phật mười lực trụ tưởng thắng giải, bèn nơi Phật 

mười lực tác lên gia hạnh. Hoặc đối bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, 

đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí trụ tưởng thắng giải, bèn nơi bốn vô sở úy cho đến 

nhất thiết tướng trí tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng giải 

thoát được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương 

tiện khéo léo, hoặc đối Thanh văn và đối pháp kia trụ tưởng thắng giải, bèn 

nơi Thanh văn và đối pháp kia tác lên gia hạnh. Hoặc đối Ðộc giác, Bồ tát, 

Như Lai và đối pháp kia trụ tưởng thắng giải, bèn nơi Ðộc giác, Bồ tát, Như 

Lai và nơi pháp kia tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh, nên chẳng năng giải 

thoát được sanh lão bệnh tử và khổ đời sau. 

Xá Lợi tử! Bồ tát Ma ha tát như thế vẫn chẳng chứng được bự Thanh văn, 

Ðộc giác vào Niết bàn. Nếu được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề quyết không 

có lẽ ấy. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên những bao như thế thảy 

mà tu hành Bát nhã Ba la mậy đa, phải biết đấy gọi tên: Vô thượng tiện thiện 

xảo tu hành Bát nhã Ba la mật đa Bồ tát Ma ha tát!  

Khi ấy! Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Làm sao biết được các Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo léo? Thiện 

Hiện đáp: Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương 

tiện khéo léo chẳng hành sắc, chẳng hành tướng sắc là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành thọ tưởng hành thức, chẳng hành tướng thọ tưởng hành 

thức là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sắc thường vô thường, chẳng 

hành tướng sắc thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

thọ tưởng hành thức thường vô thường, chẳng hành tướng  thọ tưởng hành 

thức thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sắc lạc 

khổ, chẳng hành tướng sắc lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành thọ tưởng hành thức lạc khổ, chẳng hành tướng thọ tưởng hành thức 

lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sắc ngã vô ngã, chẳng 

hành tướng sắc ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thọ 

tưởng hành thức ngã vô ngã, chẳng hành tướng thọ tưởng hành thức ngã vô 

ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sắc tịnh bất tịnh, chẳng hành 

tướng sắc tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thọ tưởng 

hành thức tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng thọ tưởng hành thức tịnh bất tịnh 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sắc không bất không, chẳng hành 

tướng sắc không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thọ 



tưởng hành thức không bất không, chẳng hành tướng thọ tưởng hành thức 

không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sắc vô tướng 

hữu tướng, chẳng hành tướng sắc vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng, chẳng hành 

tướng thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành sắc vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng sắc vô nguyện 

hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thọ tưởng hành thức 

vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng thọ tưởng hành thức vô nguyện 

hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sắc tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh, chẳng hành tướng sắc tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành thọ tưởng hành thức tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng hành tướng 

thọ tưởng hành thức tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành sắc viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng sắc viễn ly bất viễn ly 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thọ tưởng hành thức viễn ly bất 

viễn ly, chẳng hành tướng thọ tưởng hành thức viễn ly bất viễn ly là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi tử! Phải biết đấy là Bồ tát Ma ha tát tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Sắc, 

sắc tánh không. Thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tánh không. Xá 

Lợi Tử! Sắc này chẳng phải sắc không, sắc không này chẳng phải sắc. Vì sắc 

chẳng rời không, không chẳng rời sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. 

Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy! 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành nhãn xứ, chẳng hành tướng nhãn xứ là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng hành 

tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhãn 

xứ thường vô thường, chẳng hành tướng nhãn xứ thường vô thường là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường, 

chẳng hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường là hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Chẳng hành nhãn xứ lạc khổ, chẳng hành tướng nhãn xứ lạc 

khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ, 

chẳng hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành nhãn xứ lạc khổ, chẳng hành tướng nhãn xứ lạc khổ là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ, chẳng hành 

tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành nhãn xứ ngã vô ngã, chẳng hành tướng nhãn xứ ngã vô ngã là hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã, chẳng hành 

tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành nhãn xứ tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng nhãn xứ tịnh bất tịnh là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh bất tịnh, chẳng 



hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành nhãn xứ không bất không, chẳng hành tướng nhãn xứ không bất 

không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

không bất không, chẳng hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bất không 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhãn xứ vô tướng hữu tướng, 

chẳng hành tướng nhãn xứ vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành nhãn xứ vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng nhãn xứ vô 

nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô 

nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhãn xứ tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng hành tướng nhãn xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh, chẳng hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhãn xứ viễn ly bất viễn ly, chẳng hành 

tướng nhãn xứ viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xứ viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Phải biết đấy 

là Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo léo. Vì 

sao thế? Xá Lợi Tử! Nhãn xứ, nhãn xứ tánh không. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh không. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ này chẳng phải nhãn 

xứ không, nhãn xứ không này chẳng phải nhãn xứ. Vì nhãn xứ chẳng rời 

không, không chẳng rời nhãn xứ. Nhãn xứ tức là không, không tức là nhãn 

xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng lại như vậy! 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành sắc xứ, chẳng hành tướng sắc xứ là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng hành 

tướng thanh hương vị xúc pháp xứ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành sắc xứ thường vô thường, chẳng hành tướng sắc xứ thường vô thường 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ 

thường vô thường, chẳng hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô 

thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sắc xứ lạc khổ, chẳng 

hành tướng sắc xứ lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thanh 

hương vị xúc pháp xứ lạc khổ, chẳng hành tướng thanh hương vị xúc pháp 

xứ lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sắc xứ ngã vô ngã, 

chẳng hành tướng sắc xứ ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã, chẳng hành tướng thanh 

hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 



sắc xứ tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng sắc xứ tịnh bất tịnh là hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh bất tịnh, chẳng 

hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành sắc xứ không bất không, chẳng hành tướng sắc xứ 

không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thanh hương vị 

xúc pháp xứ không bất không, chẳng hành tướng thanh hương vị xúc pháp 

xứ không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sắc xứ vô 

tướng hữu tướng, chẳng hành tướng sắc xứ vô tướng hữu tướng là hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng hữu 

tướng, chẳng hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng hữu tướng là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sắc xứ vô nguyện hữu nguyện, 

chẳng hành tướng sắc xứ vô nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện hữu nguyện, chẳng 

hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện hữu nguyện là hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sắc xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng hành 

tướng sắc xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng hành tướng thanh 

hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành sắc xứ viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng sắc xứ viễn ly 

bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thanh hương vị xúc 

pháp xứ viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng thanh hương vị xúc pháp xứ 

viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là 

Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo léo. Vì 

sao thế? Xá Lợi Tử! Sắc xứ, sắc xứ tánh không. Thanh hương vị xúc pháp 

xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ tánh không. Xá Lợi Tử! Sắc xứ này chẳng 

phải sắc xứ không, sắc xứ không này chẳng phải sắc xứ. Vì sắc xứ chẳng rời 

không, không chẳng rời sắc xứ. Sắc xứ tức là không, không tức là sắc xứ. 

Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lại như vậy!  

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 40 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

BÁT NHÃ HÀNH TƯỚNG 

Thứ 10 - 3 



Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và 

nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ; chẳng hành tướng nhãn giới 

cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thường vô thường; chẳng hành tướng nhãn giới cho 

đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường là hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ; chẳng hành tướng nhãn giới 

cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã; chẳng hành tướng nhãn giới cho 

đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh; chẳng hành tướng nhãn giới cho 

đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không; chẳng hành tướng nhãn giới 

cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không là hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 

xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng; chẳng hành 

tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu 

tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ; chẳng 

hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới 

và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện; 

chẳng hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô 

nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc 

giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh; chẳng hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly; chẳng hành tướng nhãn giới cho đến nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là Bồ tát Ma ha tát tu hành bát nhã Bát nhã Ba 

la mật đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Nhãn giới, nhãn 

giới tánh không. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ. Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh 

không. Xá Lợi Tử! Nhãn giới này chẳng phải nhãn giới không, nhãn giới 



không này chẳng phải nhãn giới. Vì nhãn giới chẳng rời không, không chẳng 

rời nhãn giới. Nhãn giới tức là không, không tức là nhãn giới. Sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 

xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ; chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến 

nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thường vô thường; chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ lạc khổ; chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ giới, thanh 

giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã; 

chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô 

ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 

giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh; chẳng hành 

tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và 

nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không; chẳng hành 

tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới 

và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng; chẳng 

hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu 

tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 

thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu 

nguyện; chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ vô nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành nhĩ 

giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh; chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ viễn ly bất viễn ly; chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá 

Lợi Tử! Phải biết đấy là Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Nhĩ giới, nhĩ giới tánh không. 

Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ; 

thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Xá Lợi 

Tử! Nhĩ giới này chẳng phải nhĩ giới không, nhĩ giới không này chẳng phải 



nhĩ giới. Vì nhĩ giới chẳng rời không, không chẳng rời nhĩ giới. Nhĩ giới tức 

là không, không tức là nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy! 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, 

tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ; chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tỷ giới, 

hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường 

vô thường; chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tỷ giới, 

hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ; 

chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới 

và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã; chẳng hành tướng tỷ 

giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba 

la mật đa. Chẳng hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh; chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ lạc khổ; chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tỷ giới, hương 

giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất 

không; chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tỷ giới, hương 

giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu 

tướng; chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tỷ giới, 

hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô 

nguyện hữu nguyện; chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh; chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly; chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Tỷ giới, tỷ giới tánh không. 

Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ; hương 



giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Xá Lợi Tử! Tỷ 

giới này chẳng phải tỷ giới không, tỷ giới không này chẳng phải tỷ giới. Vì 

tỷ giới chẳng rời không, không chẳng rời tỷ giới. Tỷ giới tức là không, 

không tức là tỷ giới. Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

cũng lại như vậy! 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt 

xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ; chẳng hành tướng thiệt giới cho 

đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thường vô thường; chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ lạc khổ; chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc 

làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra 

các thọ ngã vô ngã; chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thiệt 

giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

tịnh bất tịnh; chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thiệt giới, 

vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

không bất không; chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra 

các thọ vô tướng hữu tướng; chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc 

làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện; chẳng hành tướng thiệt giới 

cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt 

xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh; chẳng hành 

tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức 

giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly; 

chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn 

ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là Bồ 

tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo léo. Vì sao 

thế? Xá Lợi Tử! Thiệt giới, thiệt giới tánh không. Vị giới, thiệt thức giới và 



thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ; vị giới cho đến thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tánh không. Xá Lợi Tử! Thiệt giới này chẳng phải 

thiệt giới không, thiệt giới không này chẳng phải nhĩ giới. Vì thiệt giới 

chẳng rời không, không chẳng rời thiệt giới. Thiệt giới tức là không, không 

tức là thiệt giới. Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại 

như vậy! 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân 

xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ; chẳng hành tướng thân giới cho 

đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thường vô thường; chẳng hành tướng thân giới cho đến thân 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ lạc khổ; chẳng hành tướng thân giới cho đến thân xúc 

làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra 

các thọ ngã vô ngã; chẳng hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thân 

giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 

thọ tịnh bất tịnh; chẳng hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thân 

giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 

thọ không bất không; chẳng hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng; chẳng hành tướng thân giới cho đến 

thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba 

la mật đa. Chẳng hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân 

xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện; chẳng hành tướng 

thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thân giới, xúc giới, thân thức giới 

và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh; chẳng 

hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thân giới, xúc giới, 

thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất 

viễn ly; chẳng hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các 

thọ viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Phải biết 

đấy là Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo 



léo. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Thân giới, thân giới tánh không. Xúc giới, thân 

thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ; xúc giới cho đến 

thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Xá Lợi Tử! Thân giới này 

chẳng phải thân giới không, thân giới không này chẳng phải thân giới. Vì 

thân giới chẳng rời không, không chẳng rời thân giới. Thân giới tức là 

không, không tức là thân giới. Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra 

các thọ cũng lại như vậy! 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý 

xúc làm duyên sanh ra các thọ; chẳng hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành ý giới, pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô 

thường; chẳng hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành ý giới, pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ; chẳng 

hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý 

xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã; chẳng hành tướng ý giới cho đến 

ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra 

các thọ tịnh bất tịnh; chẳng hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành ý giới, 

pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất 

không; chẳng hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành ý giới, pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu 

tướng; chẳng hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô 

tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành ý giới, pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu 

nguyện; chẳng hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

vô nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành ý giới, 

pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh; chẳng hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành ý giới, pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn 

ly; chẳng hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly 

bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là Bồ tát 

Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? 

Xá Lợi Tử! Ý giới, ý giới tánh không. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc 



làm duyên sanh ra các thọ; thanh giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ tánh không. Xá Lợi Tử! Ý giới này chẳng phải ý giới không, ý giới 

không này chẳng phải ý giới. Vì ý giới chẳng rời không, không chẳng rời ý 

giới. Ý giới tức là không, không tức là ý giới. Pháp giới cho đến ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy! 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành địa giới, chẳng hành tướng địa giới là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới, 

chẳng hành tướng thủy hỏa phong không thức giới là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành địa giới thường vô thường, chẳng hành tướng địa giới 

thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thủy hỏa phong 

không thức giới thường vô thường, chẳng hành tướng thủy hỏa phong không 

thức giới thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành địa 

giới lạc khổ, chẳng hành tướng địa giới lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ, chẳng hành tướng 

thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành địa giới ngã vô ngã, chẳng hành tướng địa giới ngã vô ngã là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới ngã 

vô ngã, chẳng hành tướng thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành địa giới tịnh bất tịnh, chẳng hành 

tướng địa giới tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thủy 

hỏa phong không thức giới tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng thủy hỏa phong 

không thức giới tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành địa 

giới không bất không, chẳng hành tướng địa giới không bất không là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới không 

bất không, chẳng hành tướng thủy hỏa phong không thức giới không bất 

không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành địa giới vô tướng hữu 

tướng, chẳng hành tướng địa giới vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới vô tướng hữu tướng, 

chẳng hành tướng thủy hỏa phong không thức giới vô tướng hữu tướng là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành địa giới vô nguyện hữu nguyện, 

chẳng hành tướng địa giới vô nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện hữu nguyện, 

chẳng hành tướng thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện hữu nguyện là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành địa giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng 

hành tướng địa giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng 

hành tướng thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành địa giới viễn ly bất viễn ly, chẳng hành 



tướng địa giới viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

thủy hỏa phong không thức giới viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng thủy 

hỏa phong không thức giới viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Ðịa giới, địa giới tánh không. 

Thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong không thức giới tánh 

không. Xá Lợi Tử! Ðịa giới này chẳng phải địa giới không, địa giới không 

này chẳng phải địa giới. Vì địa giới chẳng rời không, không chẳng rời địa 

giới. Ðịa giới tức là không, không tức là địa giới. Thủy hỏa phong không 

thức giới cũng lại như vậy! 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành khổ thánh đế, chẳng hành tướng khổ 

thánh đế là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh đế, 

chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh đế là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành khổ thánh đế thường vô thường, chẳng hành tướng khổ thánh đế 

thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tập diệt đạo 

thánh đế thường vô thường, chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh đế thường 

vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành khổ thánh đế lạc khổ, 

chẳng hành tướng khổ thánh đế lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành tập diệt đạo thánh đế lạc khổ, chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh đế 

lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành khổ thánh đế ngã vô ngã, 

chẳng hành tướng khổ thánh đế ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành tập diệt đạo thánh đế ngã vô ngã, chẳng hành tướng tập diệt đạo 

thánh đế ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành khổ thánh đế 

tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng khổ thánh đế tịnh bất tịnh là hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh đế tịnh bất tịnh, chẳng hành 

tướng tập diệt đạo thánh đế tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành khổ thánh đế tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng khổ thánh đế tịnh 

bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh đế tịnh 

bất tịnh, chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh đế tịnh bất tịnh là hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Chẳng hành khổ thánh đế không bất không, chẳng hành 

tướng khổ thánh đế không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành tập diệt đạo thánh đế không bất không, chẳng hành tướng tập diệt đạo 

thánh đế không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành khổ 

thánh đế vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng khổ thánh đế vô tướng hữu 

tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh đế vô 

tướng hữu tướng, chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh đế vô tướng hữu 

tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành khổ thánh đế vô nguyện 

hữu nguyện, chẳng hành tướng khổ thánh đế vô nguyện hữu nguyện là hành 



Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh đế vô nguyện hữu 

nguyện, chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh đế vô nguyện hữu nguyện là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành khổ thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh, 

chẳng hành tướng khổ thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng hành 

tướng tập diệt đạo thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành khổ thánh đế viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng khổ 

thánh đế viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tập 

diệt đạo thánh đế viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh đế 

viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là 

Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo léo. Vì 

sao thế? Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế, khổ thánh đế tánh không. Tập diệt đạo 

thánh đế, tập diệt đạo thánh đế tánh không. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế này 

chẳng phải khổ thánh đế không, khổ thánh đế không này chẳng phải khổ 

thánh đế. Vì khổ thánh đế chẳng rời không, không chẳng rời khổ thánh đế. 

Khổ thánh đế tức là không, không tức là khổ thánh đế. Tập diệt đạo thánh đế 

cũng lại như vậy! 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành vô minh, chẳng hành tướng vô minh là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 

thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não; chẳng hành tướng hành 

cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành vô minh thường vô thường, chẳng hành tướng vô minh thường vô 

thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục 

xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thường vô 

thường; chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thường 

vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành vô minh lạc khổ, chẳng 

hành tướng vô minh lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành hành, 

thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu 

não lạc khổ; chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não lạc 

khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành vô minh ngã vô ngã, chẳng 

hành tướng vô minh ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não ngã vô ngã; chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu 

não ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành vô minh tịnh bất 

tịnh, chẳng hành tướng vô minh tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 

sầu thán khổ ưu não tịnh bất tịnh; chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu 

thán khổ ưu não tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành vô 



minh không bất không, chẳng hành tướng vô minh không bất không là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không bất không; chẳng hành 

tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không bất không là hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Chẳng hành vô minh vô tướng hữu tướng, chẳng hành 

tướng vô minh vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 

khổ ưu não vô tướng hữu tướng; chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu 

thán khổ ưu não vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành vô minh vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng vô minh vô nguyện 

hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành hành, thức, danh sắc, 

lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô nguyện 

hữu nguyện; chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô 

nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành vô minh tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng hành tướng vô minh tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịch tĩnh bất tịch tĩnh; chẳng hành 

tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành vô minh viễn ly bất viễn ly, chẳng hành 

tướng vô minh viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não viễn ly bất viễn ly; chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán 

khổ ưu não viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Phải 

biết đấy là Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện 

khéo léo. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Vô minh, vô minh tánh không. Hành, thức, 

danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não; 

hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tánh không. Xá Lợi Tử! Vô minh 

này chẳng phải vô minh không, vô minh không này chẳng phải vô minh. Vì 

vô minh chẳng rời không, không chẳng rời vô minh. Vô minh tức là không, 

không tức là vô minh. Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não cũng lại như 

vậy! 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành bốn tĩnh lự, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định; 

chẳng hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc định là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành bốn tĩnh lự thường vô thường, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự 

thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định thường vô thường; chẳng hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc 

định thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn tĩnh 



lự lạc khổ, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định lạc khổ; chẳng hành tướng 

bốn lượng, bốn vô sắc định lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành bốn tĩnh lự ngã vô ngã, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự ngã vô ngã là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định ngã 

vô ngã; chẳng hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn tĩnh lự tịnh bất tịnh, chẳng hành 

tướng bốn tĩnh lự tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh bất tịnh; chẳng hành tướng bốn lượng, 

bốn vô sắc định tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn 

tĩnh lự không bất không, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự không bất không là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

không bất không; chẳng hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc định không bất 

không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn tĩnh lự vô tướng hữu 

tướng, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba 

la mật đa. Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tướng hữu tướng; 

chẳng hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc định vô tướng hữu tướng là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn tĩnh lự vô nguyện hữu nguyện, chẳng 

hành tướng bốn tĩnh lự vô nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô nguyện hữu nguyện; chẳng 

hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc định vô nguyện hữu nguyện là hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn tĩnh lự tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng hành 

tướng bốn tĩnh lự tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh; chẳng hành tướng 

bốn lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành bốn tĩnh lự viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự 

viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định viễn ly bất viễn ly; chẳng hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc 

định viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Phải biết 

đấy là Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo 

léo. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự, bốn tĩnh lự tánh không. Bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh không. Xá Lợi 

Tử! Bốn tĩnh lự này chẳng phải bốn tĩnh lự không, bốn tĩnh lự không này 

chẳng phải bốn tĩnh lự. Vì bốn tĩnh lự chẳng rời không, không chẳng rời bốn 

tĩnh lự. Bốn tĩnh lự tức là không, không tức là bốn tĩnh lự. Bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định cũng lại như vậy! 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành bốn niệm trụ, chẳng hành tướng bốn niệm 

trụ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 



năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; chẳng hành tướng 

bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành bốn niệm trụ thường vô thường, chẳng hành tướng bốn niệm trụ 

thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn chánh 

đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi 

thường vô thường; chẳng hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo 

chi thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn niệm 

trụ lạc khổ, chẳng hành tướng bốn niệm trụ lạc khổ là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 

đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lạc khổ; chẳng hành tướng bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

bốn niệm trụ ngã vô ngã, chẳng hành tướng bốn niệm trụ ngã vô ngã là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 

năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi ngã vô ngã; chẳng hành tướng 

bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành bốn niệm trụ tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng bốn niệm 

trụ tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn chánh đoạn, 

bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh 

bất tịnh; chẳng hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tịnh 

bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn niệm trụ không bất 

không, chẳng hành tướng bốn niệm trụ không bất không là hành Bát nhã Ba 

la mật đa. Chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 

đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không bất không; chẳng hành tướng bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không bất không là hành Bát nhã Ba 

la mật đa. Chẳng hành bốn niệm trụ vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng 

bốn niệm trụ vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám 

thánh đạo chi vô tướng hữu tướng; chẳng hành tướng bốn chánh đoạn cho 

đến tám thánh đạo chi vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành bốn niệm trụ vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng bốn 

niệm trụ vô nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám 

thánh đạo chi vô nguyện hữu nguyện; chẳng hành tướng bốn chánh đoạn cho 

đến tám thánh đạo chi vô nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành bốn niệm trụ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng hành tướng bốn niệm 

trụ tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh 

đạo chi tịch tĩnh bất tịch tĩnh; chẳng hành tướng bốn chánh đoạn cho đến 

tám thánh đạo chi tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành bốn niệm trụ viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng bốn niệm trụ viễn ly 



bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn 

thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi viễn ly bất 

viễn ly; chẳng hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi viễn ly 

bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là Bồ tát 

Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? 

Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ, bốn niệm trụ không. Bốn chánh đoạn, bốn thần 

túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi tánh không. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ này chẳng 

phải bốn niệm trụ không, bốn niệm trụ không này chẳng phải bốn niệm trụ. 

Vì bốn niệm trụ chẳng rời không, không chẳng rời bốn niệm trụ. Bốn niệm 

trụ tức là không, không tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi cũng lại như vậy!  

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 41 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

BÁT NHÃ HÀNH TƯỚNG 

Thứ 10 - 4  

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành bố thí Ba la mật đa, chẳng hành tướng bốn 

thí Ba la mật đa là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tịnh giới an nhẫn 

tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tướng tịnh giới an nhẫn 

tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành bố thí Ba la mật đa thường vô thường, chẳng hành tướng bốn thí Ba la 

mật đa thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tịnh 

giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa thường vô thường, chẳng 

hành tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa thường vô 

thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bố thí Ba la mật đa lạc 

khổ, chẳng hành tướng bốn thí Ba la mật đa lạc khổ là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa 

lạc khổ, chẳng hành tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la 

mật đa lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bố thí Ba la mật đa 

ngã vô ngã, chẳng hành tướng bốn thí Ba la mật đa ngã vô ngã là hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba 

la mật đa ngã vô ngã, chẳng hành tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự 



bát nhã Ba la mật đa ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành 

bố thí Ba la mật đa tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng bốn thí Ba la mật đa tịnh 

bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến 

tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng tịnh giới an 

nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành bố thí Ba la mật đa không bất không, chẳng hành tướng 

bốn thí Ba la mật đa không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không bất 

không, chẳng hành tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la 

mật đa không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bố thí Ba 

la mật đa vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng bốn thí Ba la mật đa vô 

tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tịnh giới an nhẫn 

tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng 

tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô tướng hữu tướng 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bố thí Ba la mật đa vô nguyện 

hữu nguyện, chẳng hành tướng bốn thí Ba la mật đa vô nguyện hữu nguyện 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự 

bát nhã Ba la mật đa vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng tịnh giới an 

nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô nguyện hữu nguyện là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bố thí Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh, 

chẳng hành tướng bốn thí Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la 

mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng hành tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến 

tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành bố thí Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng 

bốn thí Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa viễn ly bất viễn 

ly, chẳng hành tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa 

viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là 

Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo léo. Vì 

sao thế? Xá Lợi Tử! Bố thí ba la mật đa, bố thí Ba la mật đa tánh không. 

Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa; tịnh giới an nhẫn 

tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tánh không. Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la 

mật đa này chẳng phải bố thí Ba la mật đa không, bố thí Ba la mật đa không 

này chẳng phải bố thí Ba la mật đa. Vì bố thí Ba la mật đa chẳng rời không, 

không chẳng rời bố thí Ba la mật đa. Bố thí Ba la mật đa tức là không, không 

tức là bố thí Ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la 

mật đa cũng lại như vậy! 



Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành năm nhãn, chẳng hành tướng năm nhãn là 

hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sáu thần thông, chẳng hành tướng 

sáu thần thông là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành năm nhãn thường 

vô thường, chẳng hành tướng năm nhãn thường vô thường là hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Chẳng hành sáu thần thông thường vô thường, chẳng hành 

tướng sáu thần thông thường vô thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành năm nhãn lạc khổ, chẳng hành tướng năm nhãn lạc khổ là hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Chẳng hành sáu thần thông lạc khổ, chẳng hành tướng sáu thần 

thông lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành năm nhãn ngã vô 

ngã, chẳng hành tướng năm nhãn ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành sáu thần thông ngã vô ngã, chẳng hành tướng sáu thần thông 

ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành năm nhãn tịnh bất 

tịnh, chẳng hành tướng năm nhãn tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành sáu thần thông tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng sáu thần thông 

tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành năm nhãn không bất 

không, chẳng hành tướng năm nhãn không bất không là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành sáu thần thông không bất không, chẳng hành tướng sáu 

thần thông không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành năm 

nhãn vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng năm nhãn vô tướng hữu tướng 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sáu thần thông vô tướng hữu 

tướng, chẳng hành tướng sáu thần thông vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Chẳng hành năm nhãn vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành 

tướng năm nhãn vô nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành sáu thần thông vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng sáu thần 

thông vô nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành năm 

nhãn tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng hành tướng năm nhãn tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành sáu thần thông tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh, chẳng hành tướng sáu thần thông tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát 

nhã Ba la mật đa. Chẳng hành năm nhãn viễn ly bất viễn ly, chẳng hành 

tướng năm nhãn viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành sáu thần thông viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng sáu thần thông 

viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là 

Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo léo. Vì 

sao thế? Xá Lợi Tử! Năm nhãn, năm nhãn tánh không. Sáu thần thông, sáu 

thần thông tánh không. Xá Lợi Tử! Năm nhãn này chẳng phải năm nhãn 

không, năm nhãn không này chẳng phải năm nhãn. Vì năm nhãn chẳng rời 

không, không chẳng rời năm nhãn. Năm nhãn tức là không, không tức là sắc 

xứ. Sáu thần thông cũng lại như vậy! 



Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, chẳng hành Phật mười lực, chẳng hành tướng Phật 

mười lực là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô sở úy, bốn vô 

ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất 

thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; chẳng hành tướng bốn vô sở úy 

cho đến nhất thiết tướng trí là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành Phật 

mười lực thường vô thường, chẳng hành tướng Phật mười lực thường vô 

thường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thường vô thường; chẳng hành tướng bốn 

vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí thường vô thường là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành Phật mười lực lạc khổ, chẳng hành tướng Phật mười lực 

lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lạc khổ; chẳng hành tướng bốn vô sở úy 

cho đến nhất thiết tướng trí lạc khổ là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành Phật mười lực ngã vô ngã, chẳng hành tướng Phật mười lực ngã vô ngã 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí ngã vô ngã; chẳng hành tướng bốn vô sở úy 

cho đến nhất thiết tướng trí ngã vô ngã là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành Phật mười lực tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng Phật mười lực tịnh bất 

tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịnh bất tịnh; chẳng hành tướng bốn vô sở 

úy cho đến nhất thiết tướng trí tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. 

Chẳng hành Phật mười lực tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng Phật mười lực 

tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô sở úy, bốn vô 

ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất 

thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịnh bất tịnh; chẳng hành tướng 

bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí tịnh bất tịnh là hành Bát nhã Ba la 

mật đa. Chẳng hành Phật mười lực không bất không, chẳng hành tướng Phật 

mười lực không bất không là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô 

sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không bất không; 

chẳng hành tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không bất không 

là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành Phật mười lực vô tướng hữu 

tướng, chẳng hành tướng Phật mười lực vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã 

Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại 

hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất 



thiết tướng trí vô tướng hữu tướng; chẳng hành tướng bốn vô sở úy cho đến 

nhất thiết tướng trí vô tướng hữu tướng là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng 

hành Phật mười lực vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng Phật mười 

lực vô nguyện hữu nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô 

sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô nguyện hữu nguyện; 

chẳng hành tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vô nguyện hữu 

nguyện là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành Phật mười lực tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh, chẳng hành tướng Phật mười lực tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành 

Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại 

bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bất tịch tĩnh; chẳng hành tướng bốn vô sở úy 

cho đến nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bất tịch tĩnh là hành Bát nhã Ba la mật 

đa. Chẳng hành Phật mười lực viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng Phật 

mười lực viễn ly bất viễn ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng hành bốn 

vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 

bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí viễn ly bất viễn ly; 

chẳng hành tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí viễn ly bất viễn 

ly là hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là Bồ tát Ma ha tát 

tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá Lợi 

Tử! Phật mười lực, Phật mười lực tánh không. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí 

tánh không. Xá Lợi Tử! Phật mười lực này chẳng phải Phật mười lực không, 

Phật mười lực không này chẳng phải Phật mười lực. Vì Phật mười lực chẳng 

rời không, không chẳng rời Phật mười lực. Phật mười lực tức là không, 

không tức là Phật mười lực. Bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí cũng 

lại như vậy! 

Xá Lợi Tử! Như vậy Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa có 

phương tiện khéo léo, năng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! 

Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối với tất cả pháp 

chẳng lấy có, chẳng lấy chẳng phải có, chẳng lấy cũng có cũng chẳng phải 

có, chẳng lấy chẳng phải có chẳng phải chẳng có. Với “chẳng lấy” cũng 

chẳng lấy nốt. 

  

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Vì nhân duyên nào mà Bồ tát 

Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối với tất cả pháp đều 



không lấy gì hết? Thiện Hiện đáp: Do vì tất cả pháp tự tánh bất khả đắc. Vì 

sao thế? Là vì tất cả pháp lấy vô tánh làm tự tánh vậy. Do nhân duyên này, 

nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối tất cả pháp hoặc 

lấy có, hoặc lấy chẳng phải có, hoặc lấy cũng có cũng chẳng phải có, và 

hoặc lấy “chẳng lấy” là chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Sở vì sao? Vì 

tất cả pháp đều không có tự tánh, nên chẳng thể lấy được vậy. 

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối 

với Bát nhã Ba la mật đa chẳng lấy hành, chẳng lấy chẳng hành, chẳng lấy 

cũng hành cũng chẳng hành, chẳng lấy chẳng phải hành chẳng phải chẳng 

hành. Với “chẳng lấy” cũng chẳng lấy nốt. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Vì nhân duyên nào mà Bồ tát 

Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối với Bát nhã Ba la mật đa 

đều không lấy gì hết? Thiện Hiện đáp: Do vì tự tánh Bát nhã Ba la mật đa 

bất khả đắc. Vì sao thế? Là vì Bát nhã Ba la mật đa lấy vô tánh làm tự tánh 

vậy. Do nhân duyên này, nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, đối Bát nhã Ba la mật đa hoặc lấy hành, hoặc lấy chẳng hành, hoặc lấy 

cũng hành cũng chẳng hành, hoặc lấy chẳng phải hành chẳng phải chẳng 

hành và hoặc lấy “chẳng lấy” là chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Sở vì 

sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa đều không có tự tánh, nên chẳng thể lấy được 

vậy. 

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối tất 

cả pháp và Bát nhã Ba la mật đa đều không chỗ lấy, không chỗ chấp đắm, 

đấy gọi là Bồ tát Ma ha tát với tất cả pháp không chỗ lấy đắm tam ma địa. 

Tam ma địa này mầu nhiệm thù thắng, rộng lớn vô lượng, năng nhóm vô 

biên vô ngại tác dụng, chẳng chung cùng tất cả Thanh văn và Ðộc giác. Xá 

Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát với tam ma địa này hằng trụ chẳng bỏ, mau 

chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Các Bồ tát Ma ha tát, vì chỉ với 

một tam ma địa này hằng trụ chẳng bỏ, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề, hay là còn có các tam ma địa khác hằng trụ chẳng bỏ cũng khiến Bồ 

tát Ma ha tát mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Thiện hiện đáp: 

Chẳng những với một tam ma địa này, mà lại còn có các tam ma địa khác, 

các Bồ tát Ma ha tát hằng trụ chẳng bỏ, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề. 



Xá Lợi Tử hỏi: Là những tam ma địa nào? Thiện Hiện đáp: Chỗ gọi là 

Kiện hành tam ma địa, Bảo ấn tam ma địa, Sư tử du hý tam ma địa, Diệu 

nguyệt tam ma địa, Nguyệt tràng tướng tam ma địa, Nhất thiết pháp hải tam 

ma địa. Quán đảnh tam ma địa, Pháp giới quyết định tam ma địa, Quyết định 

tràng tướng tam ma địa, Kim cang dụ tam ma địa, Nhập pháp ấn tam ma địa, 

Tam ma địa vương tam ma địa, Thiện an trụ tam ma địa, Thiện lập định 

vương tam ma địa, Phóng quang tam ma địa, Vô vong thất tam ma địa, 

Phóng quang vô vong thất tam ma địa, Tinh tiến lực tam ma địa, Trang 

nghiêm lực tam ma địa, Ðẳng dũng tam ma địa, Nhập nhất thiết ngôn từ 

quyết định tam ma địa, Nhập nhất thiết danh tự quyết định tam ma địa, Quán 

phương tam ma địa, Tổng trì ấn tam ma địa, Chư pháp đẳng thú hải ấn tam 

ma địa, Vương ấn tam ma địa, Biến phú hư không tam ma địa, Kim cang 

luân tam ma địa, Tam luân thanh tịnh tam ma địa, Vô lượng quang tam ma 

địa, Vô trước vô chướng tam ma địa, Ðoạn chư pháp chuyển tam ma địa, 

Khí xả trân bảo tam ma địa, Biến chiếu tam ma địa, Bất luyện tam ma địa, 

Vô tướng trụ tam ma địa, Bất tư duy tam ma địa, Vô biên quang tam ma địa, 

Phóng quang tam ma địa, Phổ chiếu tam ma địa, Tịnh kiên định tam ma địa, 

Sư tử phấn tấn khư tam ma địa, Vô cấu quang tam ma địa, Diệu nhạc tam 

ma địa, Tối thắng tràng tướng tam ma địa, Ðế tướng tam ma địa, Thuận 

minh chánh lưu tam ma địa, Cụ oai quang tam ma địa, Ly tận tam ma địa, 

Bất khả động chuyển tam ma địa, Tịch tĩnh tam ma địa, Vô hà khích tam ma 

địa, Nhật đăng tam ma địa, Nguyệt tịnh tam ma địa, Tịnh nhãn tam ma địa, 

Tịnh quang tam ma địa, Nguyệt đăng tam ma địa, Pháp minh tam ma địa, 

Ưng tác bất ưng tác tam ma địa, Trí tướng tam ma địa, Kim cang man tam 

ma địa, Trụ tâm tam ma địa, Phổ minh tam ma địa, Diệu an lập tam ma địa, 

Bảo tích tam ma địa, Diệu pháp ấn tam ma địa, Nhất thiết pháp tánh bình 

đẳng tam ma địa, Khí xả trần ái tam ma địa, Pháp dũn viên mãn tam địa, 

Nhập pháp đảnh tam ma địa, Bảo tánh tam ma địa, Xả huyên tránh tam ma 

địa, Phiêu tán tam ma địa, Phân biệt pháp cú tam ma địa, Quyết định tam ma 

địa, Vô cấu hạnh tam ma địa, Tự bình đẳng tướng tam ma địa, Ly văn tự 

tướng tam ma địa, Ðoạn sở duyên tam ma địa, Vô biến dị tam ma địa, Vô 

chủng loại tam ma địa, Nhập danh tướng tam ma địa, Vô sở tác tam ma địa, 

Nhập quyết định danh tam ma địa, Hành vô tướng tam ma địa, Ly ế ám tam 

ma địa, Cụ hạnh tam ma địa, Bất biến động tam ma địa, Ðộ cảnh giới tam 

ma địa, Tập nhất thiết công đức tam ma địa, Vô tâm trụ tam ma địa, Quyết 

định trụ tam ma địa, Tịnh diệu hoa tam ma địa, Cụ giác chi tam ma địa, Vô 

biên biện tam ma địa, Vô biên đăng tam ma địa, Vô đẳng đẳng tam ma địa, 

Siêu nhất thiết pháp tam ma địa, Quyết phán chư pháp tam ma địa, Tán nghi 

tam ma địa, Vô sở trụ tam ma địa, Nhất tướng trang nghiêm tam ma địa, Dẫn 

phát hành tướng tam ma địa, Nhất hành tướng tam ma địa, Ly chư hành 



tướng tam ma địa, Diệu hạnh tam ma địa, Ðạt chư hữu để viễn ly tam ma 

địa, Nhập nhất thiết thi thiết ngữ ngôn tam ma địa, Kiên cố bửu tam ma địa, 

Ư nhất thiết pháp vô sở thủ trước tam ma địa, Ðiễn diệm trang nghiêm tam 

ma địa, Trừ khiển tam ma địa, Vô thắng tam ma địa, Pháp cự tam ma địa, 

Huệ đăng tam ma địa, Thú hướng bất thối chuyển thần thông tam ma địa, 

Giải thoát âm thanh văn tự tam ma địa, Huệ cự xí nhiên tam ma địa, Nghiêm 

tịnh tướng tam ma địa, Vô tướng tam ma địa, Vô trược nhẫn tướng tam ma 

địa, Cụ nhất thiết diệu tướng tam ma địa, Cụ tổng trì tam ma địa, Bất hỷ nhất 

thiết khổ lạc tam ma địa, Vô tận hành tướng tam ma địa, Nhiếp phục nhất 

thiết chánh tà tánh tam ma địa, Ðoạn tắng ái tam ma địa, Ly vi thuận tam ma 

địa, Vô cấu minh tam ma địa, Cực kiên cố tam ma địa, Mãn nguyệt tịnh 

quang tam ma địa, Ðại trang nghiêm tam ma địa, Vô nhiệt điễn quang tam 

ma địa, Năng chiếu nhất thiết thế gian tam ma địa, Năng cứu nhất thiết thế 

gian tam ma địa, Ðịnh bình đẳng tánh tam ma địa, Vô trần hữu trần bình 

đẳng lý thú tam ma địa, Vô tránh hữu tránh bình đẳng lý thú tam ma địa, Vô 

sào nhũng vô tiêu xí vô ái nhạo tam ma địa, Quyết định an trụ chơn như tam 

ma địa, Khí trung dũng xuất tam ma địa, Thiêu chư phiền não tam ma địa, 

Ðại trí huệ cự tam ma địa, Xuất sanh thập lực tam ma địa, Khai xiển tam ma 

địa, Hoại thân ác hành tam ma địa, Hoại ngữ ác hành tam ma địa, Hoại ý ác 

hành tam ma địa, Thiện quan sát tham ma địa, Như hư không tam ma địa, 

Vô nhiễm trước như hư không tam ma địa. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối các tam ma địa như vậy thảy hằng 

trụ chẳng bỏ, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại còn có hàng bao 

nhiêu vô lượng vô số tam ma địa môn, đà la ni môn, nếu Bồ tát Ma ha tát 

năng khéo tu học cũng khiến mau chứng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thừa thần lực Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Nếu 

Bồ tát Ma ha tát nào trụ tam ma địa như vậy thảy, phải biết đã được các Phật 

quá khứ trao ký nữa! Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này tuy trụ các tam ma địa 

như vậy nhưng chẳng thấy các tam ma địa đây, cũng chẳng nghĩ nói: Ta đã 

vào các tam ma địa đây, ta nay vào các tam ma địa đây, ta sẽ vào các tam ma 

địa đây, duy ta năng vào chứ chẳng phải những kẻ khác vào được. Kia suy 

nghĩ phân biệt như vậy thảy, bởi đấy nên sức định đều chẳng hiện hành. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Là thật riêng có Bồ tát Ma ha tát 

trụ các tam ma địa như vậy thảy, đã được các Phật quá khứ hiện tại trao ký 

ư? Thiện Hiện đáp: Chẳng phải vậy. Xá Lợi Tử! Vì sao thế? Bát nhã Ba la 



mật đa chẳng khác các tam ma địa, các tam ma địa chẳng khác Bát nhã Ba la 

mật đa, Bồ tát Ma ha tát chẳng khác Bát nhã Ba la mật đa và tam ma địa, Bát 

nhã Ba la mật đa và tam ma địa chẳng khác Bồ tát Ma ha tát. Bát nhã Ba la 

mật đa tức là tam ma địa, các tam ma địa tức là Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát 

Ma ha tát tức là Bát nhã Ba la mật đa và tam ma địa, Bát nhã Ba la mật đa và 

tam ma địa tức là Bồ tát Ma ha tát. Sở vì sao? Vì tất cả pháp tánh bình đẳng 

vậy. Xá Lợi Tử nói: Nếu tất cả pháp tánh bình đẳng ấy, tam ma địa này có 

thể chỉ ra được không? Thiện Hiện đáp: Chẳng thể chỉ ra được. 

Xá Lợi Tử hỏi: Bồ tát Ma ha tát này ở tam ma địa đây có tưởng hiểu 

chăng? Thiện Hiện đáp: Kia không có tưởng hiểu. Xá Lợi Tử hỏi: Cớ sao kia 

không tưởng hiểu? Thiện Hiện đáp: Vì kia không phân biệt vậy. Xá Lợi Tử 

hỏi: Cớ sao kia không phân biệt? Thiện Hiện đáp: Vì tất cả pháp tánh đều vô 

sở hữu, nên kia ở định chẳng khởi phân biệt. Do nhân duyên đây, nên Bồ tát 

Ma ha tát này đối tất cả pháp và tam ma địa đều không có tưởng hiểu. Vì sao 

thế? Vì tất cả pháp và tam ma địa đều vô sở hữu. Trong vô sở hữu phân biệt 

tưởng hiểu không do đâu mà sanh khởi vậy. 

Ðức Thế Tôn khen Thiện Hiện rằng: Hay thay! Hay thay! Như Ngươi đã 

nói. Nên ta nói Ngươi trụ Ðịnh vô tránh, trong chúng Thanh văn rất là đệ 

nhất. Do đây Ta nói cùng nghĩa tương ưng! Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát 

muốn học bát nhã Ba la mật đa, nên học như vậy. Muốn học tĩnh lự, tinh 

tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa, nên học như vậy. Thiện Hiện! 

Bồ tát Ma ha tát muốn học bốn tĩnh lự, nên học như vậy. Muốn học bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định, nên học như vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát muốn 

học bốn niệm trụ, nên học như vậy. Muốn học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 

năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, nên học như vậy. 

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát muốn học năm nhãn, nên học như vậy. Thiện 

Hiện! Bồ tát Ma ha tát muốn học Phật mười lực, nên học như vậy. Muốn học 

bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 

Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, nên như vậy 

mà học! 

Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát làm học 

như vậy, là chính học Bát nhã Ba la mật đa, cho đến là chính học nhất thiết 

tướng trí ư? Phật bảo Xá Lợi Tử: Bồ tát Ma ha tát làm học như vậy, là chính 

học Bát nhã Ba la mật đa, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện vậy. Cho đến là 

chính học nhất thiết tướng trí, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện vậy. 

  



Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật nữa: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát làm 

học như vậy, lấy vô sở đắc làm phương tiện học Bát nhã Ba la mật đa, cho 

đến lấy vô sở đắc làm phương tiện học nhất thiết tướng trí ư? Phật bảo Xá 

Lợi Tử: Bồ tát Ma ha tát làm học như vậy, lấy vô sở đắc làm phương tiện 

học Bát nhã Ba la mật đa, cho đến lấu vô sở đắc làm phương tiện học nhất 

thiết tướng trí. 

Xá Lợi Tử thưa: Vô sở đắc ấy là những pháp gì, bất khả đắc ư? Phật nói: 

Ngã bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng 

giả, sĩ phu, sát thủ thú, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến tác giả, khởi giả, 

khiến khởi giả, thọ giả, khiến thọ giả, trì giả, kiến giả bất khả đắc, vì rốt ráo 

tịnh vậy. Sắc bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Thọ tưởng hành thức bất khả 

đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Nhãn xứ bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Sắc xứ bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh 

vậy. Thanh hương vị xúc pháp xứ bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Nhãn giới, 

sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bất 

khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 

nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Tỷ giới, 

hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả 

đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt 

xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Thân giới, 

xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ bất 

khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. 

Ðịa giới bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Thủy hỏa phong không thức giới 

bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Dục giới bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. 

Sắc, Vô sắc giới bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Khổ thánh đế bất khả đắc, 

vì rốt ráo tịnh vậy. Tập diệt đạo thánh đế bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Vô 

minh bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 

ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. 

Bốn tĩnh lự bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Bốn niệm trụ bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. 

Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám 

thánh đạo chi bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Bố thí Ba la mật đa bất khả 

đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật 

đa bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Năm nhãn bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. 

Sáu thần thông bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Phật mười lực bất khả đắc, vì 

rốt ráo tịnh vậy. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 

mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 



bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Dự lưu bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Ðộc giác bất khả đắc, 

vì rốt ráo tịnh vậy. Bồ tát bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. Như Lai bất khả 

đắc, vì rốt ráo tịnh vậy. 

Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn! Nói là rốt ráo tịnh ấy, là những nghĩa 

nào? Phật nói: Các pháp chẳng xuất chẳng sanh, chẳng mất chẳng hết, vô 

nhiễm vô tịnh, vô đắc vô vi. Như vậy gọi là nghĩa rốt ráo tịnh. 

  

Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát khi học 

như vậy là học pháp nào? Phật bảo Xá Lợi Tử: Bồ tát Ma ha tát khi học như 

vậy, là đối tất cả pháp đều vô sở học. Vì sao thế? Vì chẳng phải tất cả pháp 

như vậy mà có. Như chỗ chấp của ngu phu, dị sanh nên với trong ấy mà học. 

Xá Lợi Tử thưa: Nếu vậy các pháp làm sao mà có được! Phật nói: Các pháp 

như vô sở hữu, như vậy mà có. Nếu đối pháp vô sở hữu như vậy, chẳng năng 

rõ thấu gọi tên vô minh. 

Xá Lợi Tử thưa: Những pháp nào là vô sở hữu, nếu chẳng rõ thấu gọi tên 

vô minh? Phật nói: Sắc vô sở hữu; thọ tưởng hành thức vô sở hữu, vì nội 

không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa 

không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, 

vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất 

thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không và vô 

tánh tự tánh không vậy. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ vô sở hữu; nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xứ vô sở hữu, vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không vậy.  Sắc xứ vô sở 

hữu; thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu, vì nội không, cho đến vô tánh 

tự tánh không vậy. Xá Lợi Tử! Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 

xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, vì nội không cho đến vô 

tánh tự tánh không vậy. Nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ 

xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, vì nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không vậy. Tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không 

vậy. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ vô sở hữu, vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không vậy. Thân 

giới, xúc giới, thân xúc giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

vô sở hữu, vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không vậy. Ý giới, pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, vì nội 

không cho đến vô tánh tự tánh không vậy.  



Xá Lợi Tử! Ðịa giới vô sở hữu, thủy hỏa phong không thức giới vô sở 

hữu, vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không vậy. Xá Lợi Tử! Dục giới 

vô sở hữu; Sắc giới, Vô sắc giới vô sở hữu, vì nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không vậy. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế vô sở hữu, tập diệt đạo thánh đế 

vô sở hữu, vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không vậy. Xá Lợi Tử! 

Tham sân si vô sở hữu, các kiến thủ vô sở hữu, vì nội không cho đến vô tánh 

tự tánh không vậy. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự vô sở hữu; bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định vô sở hữu, vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không vậy. Xá Lợi 

Tử! Bốn niệm trụ vô sở hữu; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 

lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sở hữu, vì nội không cho đến vô 

tánh tự tánh không vậy. Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa vô sở hữu, tịnh giới 

an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu, vì nội không cho 

đến vô tánh tự tánh không vậy. Xá Lợi Tử! Năm nhãn vô sở hữu, sáu thần 

thông vô sở hữu, vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không vậy. Xá Lợi 

Tử! Phật mười lực vô sở hữu; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, 

đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí vô sở hữu, vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không 

vậy. Xá Lợi Tử!  

Xá Lợi Tử! Ngu phu, dị sanh nếu đối pháp vô sở hữu như vậy chẳng 

năng rõ thấu, gọi tên vô minh. Kia bởi thế lực vô minh và ái, phân biệt chấp 

trước hai bên đoạn thường. Do vì vậy nên chẳng biết chẳng thấy tánh các 

pháp vô sở hữu, và phân biệt các pháp. Do vì phân biệt nên mới chấp trước 

sắc thọ tưởng hành thức, cho đến chấp trước nhất thiết tướng trí. Do vì chấp 

trước nên phân biệt tánh các pháp vô sở hữu, do đấy đối các pháp chẳng biết 

chẳng thấy. 

Xá Lợi Tử thưa: Ðối những pháp nào chẳng biết chẳng thấy? Phật nói: 

Ðối sắc chẳng biết chẳng thấy, đối thọ tưởng hành thức chẳng biết chẳng 

thấy. Cho đến đối nhất thiết tướng trí chẳng biết chẳng thấy. Bởi đối các 

pháp chẳng biết chẳng thấy, nên đọa nơi trong số ngu phu, dị sanh chẳng 

năng ra khỏi được! Xá Lợi Tử hỏi: Kia ở chỗ nào mà chẳng năng ra được? 

Phật đáp: Nó ở cõi Dục chẳng ra khỏi được, ở cõi Sắc chẳng ra khỏi được, ở 

cõi Vô sắc chẳng ra khỏi được. Do vì chẳng năng ra khỏi được, nên với pháp 

Thanh văn chẳng thành xong được, nên với pháp Thanh văn chẳng thành 

xong được, với pháp Ðộc giác chẳng thành xong được, với pháp Bồ tát 

chẳng thành xong được và đối với pháp Như Lai càng chẳng thành xong 

được nữa. Do vì chẳng thành xong, nên chẳng năng tín thọ được! 



Xá Lợi Tử hỏi: Kia đối pháp nào chẳng năng tín thọ? Phật đáp: Nó đối 

sắc không chẳng năng tín thọ, đối thọ tưởng hành thức không chẳng năng tín 

thọ. Cho đến đối nhất thiết tướng trí không chẳng năng tín thọ. Do vì chẳng 

năng tín thọ, thời chẳng năng trụ được. 

Xá Lợi Tử hỏi: Với pháp nào kia chẳng năng trụ? Phật đáp: Nghĩa là 

chẳng năng trụ bốn niệm trụ. Chẳng năng trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 

năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Chẳng năng trụ bố 

thí Ba la mật đa, chẳng năng trụ tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba 

la mật đa. Chẳng năng trụ bực Bất thối chuyển. Chẳng năng trụ Phật mười 

lực; chẳng năng trụ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 

xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí. Do đấy nên gọi tên ngu phu, dị sanh, vì đối với các pháp chấp 

trước hữu tánh. 

Xá Lợi Tử hỏi: Kia đối pháp nào chấp trước hữu tánh? Phật đáp: Xá Lợi 

Tử! nói đối sắc chấp trước hữu tánh, đối thọ tưởng hành thức chấp trước hữu 

tánh. Xá Lợi Tử! Nói đối nhãn xứ chấp trước hữu tánh, đối nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xứ chấp trước hữu tánh. Ðối sắc xứ chấp trước hữu tánh, đối thanh hương 

vị xúc pháp xứ chấp trước hữu tánh. Xá Lợi Tử! Nó đối nhãn giới, sắc giới, 

nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chấp trước 

hữu tánh. Ðối nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ chấp trước hữu tánh. Ðối tỷ giới, hương giới, tỷ thức 

giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chấp trước hữu tánh. Ðối 

thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra 

các thọ chấp trước hữu tánh. Ðối thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân 

xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chấp trước hữu tánh. Ðối ý giới, 

pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chấp trước 

hữu tánh.  

Xá Lợi Tử! Nói đối địa giới chấp trước hữu tánh, đối thủy hỏa phong 

không thức giới chấp trước hữu tánh. Xá Lợi Tử! Nó đối Dục giới chấp 

trước hữu tánh; đối Sắc, Vô sắc giới chấp trước hữu tánh. Xá Lợi Tử!  Nó 

đối khổ thánh đế chấp trước hữu tánh, đối tập diệt đạo thánh đế chấp trước 

hữu tánh. Xá Lợi Tử! Nó đối vô minh chấp trước hữu tánh, đối hành thức 

danh-sắc lục-xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu thán khổ ưu não chấp 

trước hữu tánh. Xá Lợi Tử! Nó đối tham sân si chấp trước hữu tánh, đối các 

kiến thủ chấp trước hữu tánh. Xá Lợi Tử! Nó đối bốn tĩnh lự chấp trước hữu 

tánh, đối bốn vô lượng, bốn vô sắc định chấp trước hữu tánh. Xá Lợi Tử! Nó 

đối bốn niệm trụ chấp trước hữu tánh; đối bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 



năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chấp trước hữu tánh. 

Xá Lợi Tử! Nó đối bố thí Ba la mật đa chấp trước hữu tánh; đối tịnh giới an 

nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa chấp trước hữu tánh. Xá Lợi Tử! 

Nó đối năm nhãn chấp trước hữu tánh; đối sáu thần thông chấp trước hữu 

tánh. Xá Lợi Tử! Nó đối Phật mười lực chấp trước hữu tánh, đối bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chấp trước hữu tánh.  

Xá Lợi Tử! Ngu phu, dị sanh vì đối các pháp chấp trước hữu tánh, đối 

các pháp không chẳng năng tín thọ. Do chẳng năng tín thọ, nên chẳng năng 

thành xong bao nhiêu thánh pháp Thanh văn, Ðộc giác, Bồ tát và Như Lai, 

nên với thánh pháp chẳng năng an trụ được! Vậy nên Xá Lợi Tử! Các Bồ tát 

Ma ha tát muốn học Bát nhã Ba la mật đa, muốn thành xong nhất thiết trí, 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, phải lấy vô sở đắc làm phương tiện như 

ưng mà học. 

  

Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Hãy có Bồ tát Ma ha tát 

làm học như vậy chẳng phải học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành 

xong Nhất thiết trí trí chăng? Phật bảo Xá Lợi Tử: Có Bồ tát Ma ha tát làm 

học như vậy chẳng phải học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong 

Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn! Vì duyên nào có Bồ tát Ma 

ha tát làm học như vậy chẳng phải học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng 

thành xong Nhất thiết trí trí? Phật nói: Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát 

không có phương tiện khéo léo, đối bát nhã Ba la mật đa phân biệt chấp 

trước; đối tĩnh lự tinh tiến an nhẫn tịnh giới bố thí Ba la mật đa phân biệt 

chấp trước. Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như vậy chẳng phải học Bát 

nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối sắc 

phân biệt chấp trước; đối thọ tưởng hành thức phân biệt chấp trước. Bồ tát 

Ma ha tát như vậy, làm học như vậy chẳng phải học Bát nhã Ba la mật đa, 

chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát 

không phương tiện khéo léo, đối nhãn xứ phân biệt chấp trước; đối nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ phân biệt chấp trước, Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như 

vậy, chẳng phải học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết 

trí trí. 



Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối sắc xứ 

phân biệt chấp trước; đối thanh hương vị xúc pháp xứ phân biệt chấp trước. 

Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng phải học Bát nhã Ba la 

mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối nhãn 

giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ phân biệt chấp trước. Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng 

phải học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối nhĩ 

giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

phân biệt chấp trước. Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng phải 

học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối tỷ giới, 

hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân 

biệt chấp trước. Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng phải học 

Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối thiệt 

giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

phân biệt chấp trước. Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng phải 

học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối thân 

giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 

thọ phân biệt chấp trước. Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng 

phải học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối ý giới, 

pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt 

chấp trước. Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng phải học Bát 

nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối địa 

giới phân biệt chấp trước, đối thủy hỏa phong không thức giới phân biệt 

chấp trước. Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng phải học Bát 

nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 



Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối khổ 

thánh đế phân biệt chấp trước, đối tập diệt đạo thánh đế phân biệt chấp 

trước. Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng phải học Bát nhã 

Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối vô 

minh phân biệt chấp trước, đối hành thức danh-sắc lục-xứ xúc thọ ái thủ hữu 

sanh lão tử sầu thán khổ ưu não phân biệt chấp trước. Bồ tát Ma ha tát như 

vậy, làm học như vậy, chẳng phải học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng 

thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối bốn 

tĩnh lự phân biệt chấp trước, đối bốn vô lượng, bốn vô sắc định phân biệt 

chấp trước. Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng phải học Bát 

nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối bốn 

niệm trụ phân biệt chấp trước, đối bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 

năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi phân biệt chấp trước. Bồ tát 

Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng phải học Bát nhã Ba la mật đa, 

chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối năm 

nhãn phân biệt chấp trước, đối sáu thần thông phân biệt chấp trước. Bồ tát 

Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng phải học Bát nhã Ba la mật đa, 

chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo, đối Phật 

mười lực phân biệt chấp trước; đối bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại 

bị, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí phân biệt chấp trước. Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học 

như vậy, chẳng phải học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất 

thiết trí trí. 

Xá Lợi Tử! Vì nhân duyên này có Bồ tát Ma ha tát làm học như vậy, 

chẳng phải học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí 

trí. Xá Lợi Tử thưa: Bồ tát Ma ha tát như vậy, làm học như vậy, chẳng phải 

học Bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí ư? Phật 

nói: Ðúng như vậy. Bồ tát Ma ha tát, làm học như vậy, chẳng phải học Bát 

nhã Ba la mật đa, chẳng năng thành xong Nhất thiết trí trí.  



Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật nữa: Bạch Thế Tôn! Làm thế nào khi Bồ 

tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, học Bát nhã Ba la mật đa này thì 

năng thành xong Nhất thiết trí trí? Phật bảo: Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng tháy Bát nhã Ba la mật đa, cho 

đến chẳng thấy nhất thiết tướng trí, là học Bát nhã Ba la mật đa, thì năng 

thành xong Nhất thiết trí trí. Vì sao thế? Lấy vô sở đắc làm phương tiện vậy. 

Xá Lợi Tử thưa: Bồ tát Ma ha tát này đối pháp nào vô sở đắc làm phương 

tiện? Phật dạy: Bồ tát Ma ha tát này đối bố thí Ba la mật đa vô sở đắc làm 

phương tiện; đối tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô 

sở đắc làm phương tiện. Cho đến đối Phật mười lực vô sở đắc làm phương 

tiện; đối bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười 

tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô 

sở đắc làm phương tiện. 

Xá Lợi Tử thưa: Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì 

cớ sao lấy vô sở đắc làm phương tiện? Phật dạy: Bồ tát Ma ha tát này khi tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, vì nội không vậy, nên vô sở đắc làm phương 

tiện. Cho đến vô tánh tự tánh không vậy, nên vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá Lợi Tử! Như vậy, Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

là học Bát nhã Ba la mật đa, thì năng thành xong Nhất thiết trí trí!  

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 42 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

THÍ DỤ 

Thứ 11 - 1  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu có lời nói: 

Huyễn sĩ năng học bát nhã Ba la mật đa, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? 

Huyễn sĩ năng học tĩnh lự tinh tiến an nhẫn tịnh giới bố thí Ba la mật đa, 

thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Ðược hỏi thế này, tôi nên đáp thế nào? 

Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học bốn tĩnh lự, thành xong 

Nhất thiết trí trí chăng? Huyễn sĩ năng học bốn vô lượng, bốn vô sắc định, 

thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Ðược hỏi thế này, tôi nên đáp thế nào? 



Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học bốn niệm trụ, thành xong 

Nhất thiết trí trí chăng? Huyễn sĩ năng học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 

năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, thành xong Nhất 

thiết trí trí chẳng? Ðược hỏi thế này, tôi nên đáp thế nào? Bạch Thế Tôn! 

Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học không giải thoát môn, thành xong Nhất 

thiết trí trí chăng? Huyễn sĩ năng học vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, 

thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Ðược hỏi thế này, tôi nên đáp thế nao? 

Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học năm nhãn, thành xong 

Nhất thiết trí trí chăng? Huyễn sĩ năng học sáu thần thông, thành xong Nhất 

thiết trí trí chăng? Ðược hỏi thế này, tôi nên đáp thế nao? Bạch Thế Tôn! 

Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học Phật mười lực, thành xong Nhất thiết trí 

trí chăng? Huyễn sĩ năng học bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, 

đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Ðược hỏi thế này, tôi 

nên đáp thế nào? 

Phật bảo: Thiện Hiện! Ta hỏi lại ngươi, tùy ý ngươi đáp. Thiện Hiện này! 

Nơi ý hiểu sao? Sắc cùng huyễn có khác chăng? Thọ tưởng hành thức cùng 

huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì 

sao thế? Vì sắc chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác sắc. Sắc tức là huyễn, 

huyễn tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhãn xứ cùng huyễn có khác chăng? Nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì nhãn xứ chẳng khác huyễn, huyễn chẳng 

khác nhãn xứ. Nhãn xứ tức là huyễn, huyễn tức là nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xứ cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Sắc xứ cùng huyễn có khác chăng? Thanh 

hương vị xúc pháp xứ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì sắc xứ chẳng khác huyễn, huyễn 

chẳng khác sắc xứ. Sắc xứ tức là huyễn, huyễn tức là sắc xứ. Thanh hương 

vị xúc pháp xứ cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhãn giới cùng huyễn có khác chăng? Sắc 

giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng 

huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì 

sao thế? Vì nhãn giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác nhãn giới. Nhãn 

giới tức là huyễn, huyễn tức là nhãn giới. Sắc giới cho đến nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 



 Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhĩ giới cùng huyễn có khác chăng? Thanh 

giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn 

có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? 

Vì nhĩ giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác nhĩ giới. Nhĩ giới tức là 

huyễn, huyễn tức là nhĩ giới. Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tỷ giới cùng huyễn có khác chăng? Hương 

giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có 

khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì 

tỷ giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác tỷ giới. Tỷ giới tức là huyễn, 

huyễn tức là tỷ giới. Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Thiệt giới cùng huyễn có khác chăng? Vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng 

huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì 

sao thế? Vì thiệt giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác thiệt giới. Thiệt 

giới tức là huyễn, huyễn tức là thiệt giới. Vị giới cho đến thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Thân giới cùng huyễn có khác chăng? Xúc 

giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng 

huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì 

sao thế? Vì thân giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác thân giới. Thân 

giới tức là huyễn, huyễn tức là thân giới. Xúc giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ý giới cùng huyễn có khác chăng? Pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có 

khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì 

ý giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác ý giới. Ý giới tức là huyễn, 

huyễn tức là ý giới. Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng 

lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ðịa giới cùng huyễn có khác chăng? Thủy 

hỏa phong không thức giới cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì địa giới chẳng khác huyễn, 

huyễn chẳng khác địa giới. Ðịa giới tức là huyễn, huyễn tức là địa giới. Thủy 

hỏa phong không thức giới cũng lại như vậy. 



Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Khổ thánh đế cùng huyễn có khác chăng? 

Tập diệt đạo thánh đế cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì khổ thánh đế chẳng khác huyễn, huyễn 

chẳng khác khổ thánh đế. Khổ thánh đế tức là huyễn, huyễn tức là khổ thánh 

đế. Tập diệt đạo thánh đế cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Vô minh cùng huyễn có khác chăng? Hành, 

thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não 

cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Vì sao thế? Vì vô minh chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác vô minh. 

Vô minh tức là huyễn, huyễn tức là vô minh. Hành cho đến lão tử sầu thán 

khổ ưu não cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bốn tĩnh lự cùng huyễn có khác chăng? Bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì bốn tĩnh lự chẳng khác huyễn, 

huyễn chẳng khác bốn tĩnh lự. Bốn tĩnh lự tức là huyễn, huyễn tức là bốn 

tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bốn niệm trụ cùng huyễn có khác chăng? 

Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám 

thánh đạo chi cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì bốn niệm trụ chẳng khác huyễn, huyễn 

chẳng khác bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ tức là huyễn, huyễn tức là bốn niệm 

trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi  cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Không giải thoát môn cùng huyễn có khác 

chăng? Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cùng huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì không giải 

thoát môn chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác không giải thoát môn. 

Không giải thoát môn tức là huyễn, huyễn tức là không giải thoát môn. Vô 

tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bố thí Ba la mật đa cùng huyễn có khác 

chăng? Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa cùng huyễn 

có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? 

Vì bố thí Ba la mật đa chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác bố thí Ba la mật 

đa. Bố thí Ba la mật đa tức là huyễn, huyễn tức là bố thí Ba la mật đa. Tịnh 

giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa cũng lại như vậy. 



Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Năm nhãn cùng huyễn có khác chăng? Sáu 

thần thông cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì năm nhãn chẳng khác huyễn, huyễn chẳng 

khác năm nhãn. Năm nhãn tức là huyễn, huyễn tức là năm nhãn. Sáu thần 

thông cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Phật mười lực cùng huyễn có khác chăng? 

Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 

Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cùng huyễn có 

khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì 

Phật mười lực chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác Phật mười lực. Phật 

mười lực tức là huyễn, huyễn tức là Phật mười lực. Bốn vô sở úy cho đến 

nhất thiết tướng trí cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cùng huyễn 

có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? 

Vì Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tức là huyễn, 

huyễn tức là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.  

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Huyễn có tạp nhiễm có thanh tịnh 

chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý 

hiểu sao? Huyễn có sanh có diệt chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm 

không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học Bát nhã Ba 

la mật đa, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp 

nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học tĩnh 

lự tinh tiến an nhẫn tịnh giới bố thí Ba la mật đa, thành xong Nhất thiết trí trí 

chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý 

hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không 

diệt, là pháp này năng học bốn tĩnh lự, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu 

sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là 

pháp này năng học bốn vô lượng, bốn vô sắc định, thành xong Nhất thiết trí 

trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi 

ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không 

diệt, là pháp này năng học bốn niệm trụ, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu 

sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là 



pháp này năng học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 

đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện 

Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu 

pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này 

năng học không giải thoát môn, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện 

Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu 

pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này 

năng học vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, thành xong Nhất thiết trí trí 

chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý 

hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không 

diệt, là pháp này năng học năm nhãn, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu 

sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là 

pháp này năng học sáu thần thông, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện 

Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu 

pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này 

năng học Phật mười lực, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp 

không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng 

học bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 

pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, thành 

xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Pháp khác năm uẩn thảy tưởng thảy tưởng, 

giả lập lời nói, có Bồ tát Ma ha tát chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Duy đối năm uẩn pháp thảy 

tưởng thảy tưởng, giả lập lời nói, gọi là Bồ tát Ma ha tát ư? Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn! Ðúng như vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ðây duy đối 

năm uẩn pháp thảy tưởng thảy tưởng, giả lập lời nói ấy, có tạp nhiễm, có 

thanh tịnh, có sanh có diệt chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải như vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không có tưởng, không 

có thảy tưởng không có giả lập, không có lời, không danh không giả danh, 

không thân không thân nghiệp, không ngữ không ngữ nghiệp, không ý 

không ý nghiệp, không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, 

là pháp này năng học Bát nhã Ba la mật đa, cho đến nhất thiết tướng trí, 

thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy! Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng lấy được vô sở 

đắc như vậy mà làm phương tiện học Bát nhã Ba la mật đa, cho đến nhất 



thiết tướng trí. Phải biết Bồ tát Ma ha tát này năng thành xong được Nhất 

thiết trí trí.  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha 

tát muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khi tu học Bát nhã Ba la mật 

đa phải như huyễn sĩ tu học Bát nhã Ba la mật đa, đối tất cả sự vật không 

chỗ phân biệt. Vì sao thế? Vì phải biết huyễn sĩ tức năm uẩn thảy, năm uẩn 

thảy tức huyễn sĩ vậy. 

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Như huyễn năm uẩn thảy, năng 

học Bát nhã Ba la mật đa, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện 

đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải như vậy. Vì sao thế? Vì như huyễn năm uẩn 

thảy này, lấy vô tánh tự tánh, vô tánh tự tánh bất khả đắc vậy. Thiện Hiện! 

Nơi ý hiểu sao? Như mộng, như vang, như bóng sáng, như tượng, như 

không hoa, như ánh nắng, như thành tầm hương, như biến hóa năm uẩn thảy, 

năng học Bát nhã Ba la mật đa, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện 

Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì như mộng năm 

uẩn thảy này cho đến như biến hóa năm uẩn thảy, lấy vô tánh làm tự tánh, vô 

tánh tự tánh bất khả đắc vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Pháp như huyễn 

thảy năm uẩn thảy này, đều có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì sắc thọ tưởng hành thức như huyễn thảy này, 

tức là sắc thọ tưởng hành thức như mộng thảy. Sắc thọ tưởng hành thức như 

huyễn thảy này, tức là sáu căn thảy như huyễn thảy. Sáu căn thảy như huyễn 

thảy này, tức là sắc thọ tưởng hành thức như huyễn thảy. Vì đều bởi nội 

không bất khả đắc vậy, cho đến đều bởi vô tánh tự tánh không bất khả đắc 

vậy. 

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật nữa: Bạch Thế Tôn! Tân phát 

thú Ðại thừa Bồ tát Ma ha tát nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như 

vậy, tâm kinh hầu không kinh-khủng-bố chăng? Phật bảo: Thiện Hiện! Tân 

phát thú Ðại thừa Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nếu 

không có phương tiện khéo léo chẳng được bạn lành nhiếp thọ, nghe thuyết 

Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, là tâm kia có kinh có khủng có bố.  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Những Bồ tát Ma 

ha tát bực nào khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, 

nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh 

chẳng khủng chẳng bố? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán sát tướng sắc 

thường vô thường bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức thường vô 



thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc lạc khổ 

bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng thọ 

tưởng hành thức ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 

tướng sắc tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức tịnh bất 

tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc không bất 

không bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức không bất không bất khả 

đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc vô tướng hữu tướng bất 

khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng bất khả đắc. 

Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc vô nguyện hữu nguyện bất 

khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức vô nguyện hữu nguyện bất khả 

đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất 

khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. 

Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc viễn ly bất viễn ly bất khả 

đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện 

Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có 

phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như 

vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố! 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ thường vô thường bất khả 

đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ lạc khổ bất khả đắc; quán 

tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí 

trí quán tướng nhãn xứ ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xứ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng 

nhãn xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh bất 

tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ không 

bất không bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bất không 

bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ vô tướng 

hữu tướng bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng hữu tướng 

bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ vô nguyện 

hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nguyện hữu 

nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ 

viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bất 

viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát 

nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la 

mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 



Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ thường vô thường bất khả đắc; 

quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô thường bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ lạc khổ bất khả đắc; quán 

tướng thanh hương vị xúc pháp xứ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 

thiết trí trí quán tướng sắc xứ ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng thanh 

hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí 

trí quán tướng sắc xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng thanh hương vị 

xúc pháp xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 

tướng sắc xứ không bất không bất khả đắc; quán tướng thanh hương vị xúc 

pháp xứ không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 

tướng sắc xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng thanh hương vị 

xúc pháp xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 

quán tướng sắc xứ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng thanh 

hương vị xúc pháp xứ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm 

Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán 

tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; 

quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì 

có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như 

vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.  

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và 

nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả 

đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả 

đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất 

khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất 

khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không 

bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, 

nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng 

hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, 

sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô 

nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng 

nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra 



các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 

quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma 

ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, 

nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh 

chẳng khủng chẳng bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và 

nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. 

Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới 

và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 

xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 

xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 

xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và 

nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. 

Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới 

và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất 

khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 

thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, 

nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn 

ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa 

thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.  

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ 

xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ 

xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm 

Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết 

trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí 

trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên 



sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 

quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 

quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 

quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 

quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như 

vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe 

thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng 

khủng chẳng bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và 

thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. 

Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới 

và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và 

thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và 

thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và 

thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. 

Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới 

và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả 

đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức 

giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện 

bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, 

thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly 

bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã 

Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.  

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và 

thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. 

Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới 



và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và 

thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và 

thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và 

thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. 

Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới 

và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả 

đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức 

giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện 

bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, 

thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, 

xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn 

ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã 

Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.  

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, 

ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí 

trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng 

ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh 

bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không 

bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý 

thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất 

khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức 

giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất 

khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức 

giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả 

đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới 

và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì 

có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như 

vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.  



Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới thường vô thường bất khả 

đắc; quán tướng thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường bất khả 

đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới lạc khổ bất khả đắc; 

quán tướng thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng 

thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 

thiết trí trí quán tướng địa giới tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa 

phong không thức giới tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí 

trí quán tướng địa giới không bất không bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa 

phong không thức giới không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 

thiết trí trí quán tướng địa giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng 

thủy hỏa phong không thức giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; 

quán tướng thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện hữu nguyện bất khả 

đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới viễn ly 

bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa phong không thức giới viễn ly 

bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã 

Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.  

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế thường vô thường bất 

khả đắc; quán tướng tập diệt đạo thánh đế thường vô thường bất khả đắc. 

Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế lạc khổ bất khả đắc; 

quán tướng tập diệt đạo thánh đế lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 

thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng tập 

diệt đạo thánh đế tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 

quán tướng khổ thánh đế không bất không bất khả đắc; quán tướng tập diệt 

đạo thánh đế không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 

quán tướng khổ thánh đế vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng tập 

diệt đạo thánh đế vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết 

trí trí quán tướng khổ thánh đế vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán 

tướng tập diệt đạo thánh đế vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả 

đắc; quán tướng tập diệt đạo thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế viễn ly bất viễn ly bất 

khả đắc; quán tướng tập diệt đạo thánh đế viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. 



Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì 

có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như 

vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.  

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh thường vô thường bất khả 

đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 

tử sầu thán khổ ưu não thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 

thiết trí trí quán tướng vô minh lạc khổ bất khả đắc; quán tướng hành, thức, 

danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não lạc 

khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh ngã vô 

ngã bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 

hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm 

Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng 

vô minh không bất không bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục 

xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không bất không 

bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh vô tướng 

hữu tướng bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô tướng hữu tướng bất khả đắc. 

Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh vô nguyện hữu nguyện 

bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả 

đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 

tử sầu thán khổ ưu não tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 

thiết trí trí quán tướng vô minh viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy 

khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe 

thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng 

khủng chẳng bố.  

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự thường vô thường bất khả 

đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường vô thường bất khả 

đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự lạc khổ bất khả 

đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định lạc khổ bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự ngã vô ngã bất khả đắc; 



quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán 

tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm 

Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự không bất không bất khả đắc; quán 

tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định không bất không bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự vô tướng hữu tướng bất 

khả đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tướng hữu tướng bất 

khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự vô nguyện 

hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô 

nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng 

bốn tĩnh lự tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 

quán tướng bốn tĩnh lự viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát 

Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo 

léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng 

kinh chẳng khủng chẳng bố.   

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 43 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

THÍ DỤ 

Thứ 11 - 2  

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ thường vô thường bất 

khả đắc; quán tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 

đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ lạc khổ bất khả đắc; quán 

tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 

tướng bốn niệm trụ ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng bốn chánh đoạn, bốn 

thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi ngã vô ngã 

bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ tịnh bất 

tịnh bất khả đắc; quán tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 

lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng 



tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ không bất không bất khả đắc; 

quán tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác 

chi, tám thánh đạo chi không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 

thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán 

tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết 

trí trí quán tướng bốn niệm trụ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán 

tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 

thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán 

tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 

thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán 

tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha 

tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, 

nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh 

chẳng khủng chẳng bố.  

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn thường vô 

thường bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thường 

vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không 

giải thoát môn lạc khổ bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng 

không giải thoát môn ngã vô ngã  bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô 

nguyện giải thoát môn ngã vô ngã  bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí 

trí quán tướng không giải thoát môn tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng vô 

tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm 

Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn không bất không bất khả 

đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không bất không bất 

khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn vô 

tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 

tướng không giải thoát môn vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng 

vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không 

giải thoát môn viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô 



nguyện giải thoát môn viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma 

ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, 

nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh 

chẳng khủng chẳng bố.  

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa thường vô thường 

bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật 

đa thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng 

bố thí Ba la mật đa lạc khổ bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh 

tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 

thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa ngã vô ngã bất khả đắc; quán 

tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa ngã vô ngã bất 

khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa tịnh 

bất tịnh bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã 

Ba la mật đa tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 

tướng bố thí Ba la mật đa không bất không bất khả đắc; quán tướng tịnh giới 

an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa không bất không bất khả đắc. 

Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa vô tướng hữu 

tướng bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba 

la mật đa vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 

quán tướng bố thí Ba la mật đa vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán 

tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa vô nguyện hữu 

nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la 

mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh 

tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly bất 

khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa 

viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát 

nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng 

bố.  

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn thường vô thường bất khả 

đắc; quán tướng sáu thần thông thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn lạc khổ bất khả đắc; quán tướng 

sáu thần thông lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 

tướng năm nhãn ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông ngã vô 

ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn tịnh 



bất tịnh bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông tịnh bất tịnh bất khả đắc. 

Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn không bất không bất 

khả đắc; quán tướng sáu thần thông không bất không bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn vô tướng hữu tướng bất khả đắc; 

quán tướng sáu thần thông vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm 

Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn lạc khổ bất khả đắc; quán tướng sáu 

thần thông lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng 

năm nhãn vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông vô 

nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng 

năm nhãn tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm 

nhãn viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông viễn ly bất 

viễn ly  bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát 

nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la 

mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.  

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực thường vô thường bất 

khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 

xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 

tướng Phật mười lực lạc khổ bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho đến 

nhất thiết tướng trí lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 

tướng Phật mười lực ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho 

đến nhất thiết tướng trí ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí 

trí quán tướng Phật mười lực tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở 

úy cho đến nhất thiết tướng trí tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 

thiết trí trí quán tướng Phật mười lực không bất không bất khả đắc; quán 

tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không bất không bất khả 

đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực vô tướng hữu 

tướng bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vô 

tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng 

Phật mười lực vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy 

cho đến nhất thiết tướng trí vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng 

tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả 

đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực 

viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết 

tướng trí viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như 

vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe 



thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng 

khủng chẳng bố.  

  

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tác lên quán này, lại khởi 

lên niệm đây: Ta phải đem vô sở đắc làm phương tiện, vì các hữu tình thuyết 

tướng tất cả pháp thường vô thường bất khả đắc, tướng lạc khổ bất khả đắc, 

tướng ngã vô ngã bất khả đắc, tướng tịnh bất tịnh bất khả đắc, tướng không 

bất không bất khả đắc, tướng vô tướng hữu tướng bất khả đắc, tướng vô 

nguyện hữu nguyện bất khả đắc, tướng tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, 

tướng viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không chấp trước bố thí Ba la mật đa. Bồ 

tát Ma ha tát như vậy, do nhờ bố thí Ba la mật đa đây, có phương tiện khéo 

léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng 

kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

chẳng nên dùng tâm Thanh văn, Ðộc giác, quán tướng tất cả pháp thường vô 

thường bất khả đắc, tướng lạc khổ bất khả đắc, tướng ngã vô ngã bất khả 

đắc, tướng tịnh bất tịnh bất khả đắc, tướng không bất không bất khả đắc, 

tướng vô tướng hữu tướng bất khả đắc, tướng vô nguyện hữu nguyện bất khả 

đắc, tướng tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, tướng viễn ly bất viễn ly bất 

khả đắc, đem vô sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Ðấy là Bồ tát Ma 

ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không chấp trước tịnh giới Ba la mật 

đa. Bồ tát Ma ha tát như vậy, do nhờ tịnh giới Ba la mật đa đây, có phương 

tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm 

kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem 

vô sở đắc làm phương tiện, quán tướng tất cả pháp thường vô thường bất 

khả đắc, tướng lạc khổ bất khả đắc, tướng ngã vô ngã bất khả đắc, tướng tịnh 

bất tịnh bất khả đắc, tướng không bất không bất khả đắc, tướng vô tướng 

hữu tướng bất khả đắc, tướng vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, tướng tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, tướng viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, năng với 

trong ấy an nhẫn vui vẻ được. Thiện Hiện! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, không chấp trước an nhẫn Ba la mật đa. Bồ tát 

Ma ha tát như vậy, do nhờ an nhẫn Ba la mật đa đây, có phương tiện khéo 

léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng 

kinh chẳng khủng chẳng bố. 



Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên 

dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tất cả pháp thường vô thường bất khả 

đắc, tướng lạc khổ bất khả đắc, tướng ngã vô ngã bất khả đắc, tướng tịnh bất 

tịnh bất khả đắc, tướng không bất không bất khả đắc, tướng vô tướng hữu 

tướng bất khả đắc, tướng vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, tướng tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh bất khả đắc, tướng viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Tuy đem vô 

sở đắc làm phương tiện, mà thường chẳng bỏ tác ý tương ưng với Nhất thiết 

trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không chấp trước tinh tiến Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát như vậy, do nhờ 

tinh tiến Ba la mật đa đây, có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã 

Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

chẳng nên đem tâm Thanh văn, Ðộc giác, quán tướng tất cả pháp thường vô 

thường bất khả đắc, tướng lạc khổ bất khả đắc, tướng ngã vô ngã bất khả 

đắc, tướng tịnh bất tịnh bất khả đắc, tướng không bất không bất khả đắc, 

tướng vô tướng hữu tướng bất khả đắc, tướng vô nguyện hữu nguyện bất khả 

đắc, tướng tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, tướng viễn ly bất viễn ly bất 

khả đắc, đem vô sở đắc làm phương tiện vậy. Với trong ấy chẳng nên khởi 

tâm Thanh văn, Ðộc giác và các tâm phi thiện mà làm tán động. Thiện Hiện! 

Ðấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không chấp trước 

tĩnh lự Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát như vậy, do nhờ tĩnh lự Ba la mật đa 

đây, có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm 

sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tác 

lên quán như vầy: Chẳng phải không sắc nên sắc mới không, vì sắc tức là 

không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Chẳng phải 

không nhãn xứ nên nhãn xứ mới không, vì nhãn xứ tức là không, không tức 

là nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng lại như vậy. Chẳng phải không sắc xứ 

nên sắc xứ mới không, vì sắc xứ tức là không, không tức là sắc xứ. Thanh 

hương vị xúc pháp xứ cũng lại như vậy. Chẳng phải không nhãn giới nên 

nhãn giới mới không, vì nhãn giới tức là không, không tức là nhãn giới. Sắc 

giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng 

lại như vậy. Chẳng phải không nhĩ giới nên nhĩ giới mới không, vì nhĩ giới 

tức là không, không tức là nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ 

xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Chẳng phải không tỷ giới 

nên tỷ giới mới không, vì tỷ giới tức là không, không tức là tỷ giới. Hương 

giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như 

vậy. Chẳng phải không thiệt giới nên thiệt giới mới không, vì thiệt giới tức 



là không, không tức là thiệt giới. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt 

xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Chẳng phải không thân giới 

nên thân giới mới không, vì thân giới tức là không, không tức là thân giới. 

Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

cũng lại như vậy. Chẳng phải không ý giới nên ý giới mới không, vì ý giới 

tức là không, không tức là ý giới. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy.  

Chẳng phải không địa giới nên địa giới mới không, vì địa giới tức là 

không, không tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới cũng lại như 

vậy. Chẳng phải không khổ thánh đế nên khổ thánh đế mới không, vì khổ 

thánh đế tức là không, không tức là khổ thánh đế. Tập diệt đạo thánh đế 

cũng lại như vậy. Chẳng phải không vô minh nên vô minh mới không, vì vô 

minh tức là không, không tức là vô minh. Hành, thức, danh sắc, lực xứ, xúc, 

thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử sầu thán khổ ưu não cũng lại như vậy. Chẳng 

phải không bốn tĩnh lự nên bốn tĩnh lự mới không, vì bốn tĩnh lự tức là 

không, không tức là bốn tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng lại như 

vậy. Chẳng phải không bốn niệm trụ nên bốn niệm trụ mới không, vì bốn 

niệm trụ tức là không, không tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần 

túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng lại như 

vậy. Chẳng phải không không giải thoát môn nên không giải thoát môn mới 

không, vì không giải thoát môn tức là không, không tức là không giải thoát 

môn. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng lại như vậy. Chẳng phải 

không bố thí Ba la mật đa nên bố thí Ba la mật đa mới không, vì bố thí Ba la 

mật đa tức là không, không tức là bố thí Ba la mật đa. Tịnh giới, an nhẫn, 

tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa cũng lại như vậy. Chẳng phải không 

năm nhãn nên năm nhãn mới không, vì năm nhãn tức là không, không tức là 

năm nhãn. Sáu thần thông cũng lại như vậy. Chẳng phải không Phật mười 

lực nên Phật mười lực mới không, vì Phật mười lực tức là không, không tức 

là Phật mười lực. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 

xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không chấp trước Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát như vậy, do nhờ 

Bát nhã Ba la mật đa đây, có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã 

Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.  

Bấy giờ, Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao gọi là Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa được các bạn lành nhiếp thọ, nghe 



thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng 

khủng chẳng bố? 

Phật bảo: Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc thường vô thường bất khả 

đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức thường vô thường bất khả đắc. 

Thuyết tướng sắc lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức lạc 

khổ bất khả đắc. Thuyết tướng sắc ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng thọ 

tưởng hành thức ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng sắc tịnh bất tịnh bất 

khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết 

tướng sắc không bất không bất khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức 

không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng sắc vô tướng hữu tướng bất khả 

đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng bất khả đắc. 

Thuyết tướng sắc vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng thọ 

tưởng hành thức vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng sắc tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng sắc viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết 

tướng thọ tưởng hành thức viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp 

này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến 

chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha 

tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành 

này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia 

chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ thường vô thường bất 

khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường bất khả đắc. 

Thuyết tướng nhãn xứ lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xứ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn xứ ngã vô ngã bất khả đắc, 

thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng 

nhãn xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh bất 

tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn xứ không bất không bất khả đắc, thuyết 

tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn 

xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô 

tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn xứ vô nguyện hữu nguyện 

bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nguyện hữu nguyện bất 

khả đắc. Thuyết tướng nhãn xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết 

tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng 

nhãn xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, 



chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết 

trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe 

thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng 

khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ thường vô thường bất 

khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô thường bất khả 

đắc. Thuyết tướng sắc xứ lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị 

xúc pháp xứ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ ngã vô ngã bất khả 

đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã bất khả đắc. 

Thuyết tướng sắc xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị 

xúc pháp xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ không bất không 

bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ không bất không bất 

khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng 

thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng 

sắc xứ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc 

pháp xứ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, 

thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và 

khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc 

giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành 

của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như 

vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới thường vô thường 

bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn 

giới lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn 

giới ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 

xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết 

tướng nhãn giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức 

giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả 

đắc. Thuyết tướng nhãn giới không bất không bất khả đắc, thuyết tướng sắc 

giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không 



bất không bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn giới vô tướng hữu tướng bất khả 

đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn giới vô 

nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và 

nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất 

khả đắc. Thuyết tướng nhãn giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết 

tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn giới viễn ly bất 

viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y 

pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy 

khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát 

Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn 

lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm 

kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới thường vô thường bất 

khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới 

lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ 

xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới 

ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 

nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ 

giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 

xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết 

tướng nhĩ giới không bất không bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ 

thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất 

khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết 

tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới vô nguyện hữu 

nguyện bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ 

xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết 

tướng nhĩ giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ 

thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết 

tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, 

chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết 

trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha 



tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe 

thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng 

khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới thường vô thường bất 

khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới lạc khổ 

bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới ngã vô ngã 

bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới tịnh bất 

tịnh bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới không 

bất không bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ 

xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ 

giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới 

và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. 

Thuyết tướng tỷ giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng 

hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô 

nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới 

viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ 

xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và 

khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc 

giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành 

của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như 

vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới thường vô thường 

bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới 

lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt 

xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới 

ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, 

thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng 

thiệt giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và 



thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. 

Thuyết tướng thiệt giới không bất không bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, 

thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất 

không bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc, 

thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra 

các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới vô nguyện 

hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, 

thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. 

Thuyết tướng thiệt giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh  bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới viễn ly bất viễn ly bất khả 

đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng 

tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến chứng 

được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này 

nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia 

chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới thường vô thường 

bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới 

lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt 

xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới 

ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 

thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng 

thân giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và 

thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. 

Thuyết tướng thân giới không bất không bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, 

thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất 

không bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc, 

thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới vô 

nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và 

thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả 

đắc. Thuyết tướng thân giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng 

xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới viễn ly bất viễn ly bất 

khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm 



duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này 

siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến 

chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha 

tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành 

này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia 

chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới thường vô thường bất 

khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới lạc khổ bất 

khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới ngã vô ngã bất khả đắc, 

thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, 

thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới không bất không bất khả 

đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra 

các thọ không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới vô tướng hữu 

tướng bất khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới 

vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý 

xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. 

Thuyết tướng ý giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết 

tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn 

ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng 

cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. 

Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi 

tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát 

nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng 

bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới thường vô thường bất 

khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường bất 

khả đắc. Thuyết tướng địa giới lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa 

phong không thức giới lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới ngã vô 

ngã bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã 



bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng 

thủy hỏa phong không thức giới tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng địa 

giới không bất không bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức 

giới không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới vô tướng hữu tướng 

bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới vô tướng hữu 

tướng bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới vô nguyện hữu nguyện bất khả 

đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện hữu nguyện 

bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết 

tướng thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. 

Thuyết tướng địa giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa 

phong không thức giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp 

này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến 

chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha 

tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành 

này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia 

chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế thường vô 

thường bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế thường vô thường bất 

khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng tập 

diệt đạo thánh đế lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế ngã vô ngã 

bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế ngã vô ngã bất khả đắc. 

Thuyết tướng khổ thánh đế tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt 

đạo thánh đế tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế không bất 

không bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế không bất không bất 

khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết 

tướng tập diệt đạo thánh đế vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng 

khổ thánh đế vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo 

thánh đế vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế viễn ly bất viễn ly bất khả 

đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và 

khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc 

giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành 

của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như 

vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 



Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh thường vô thường bất 

khả đắc, thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, lão, tử sầu thán khổ ưu não thường vô thường bất khả đắc. Thuyết 

tướng vô minh lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu 

thán khổ ưu não lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh ngã vô ngã bất 

khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não ngã vô ngã 

bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng 

hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết 

tướng vô minh không bất không bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão 

tử sầu thán khổ ưu não không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh 

vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán 

khổ ưu não vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh vô 

nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán 

khổ ưu não vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ 

ưu não tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh viễn ly bất 

viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não 

viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, 

chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết 

trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe 

thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng 

khủng chẳng bố.  

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 44 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

THÍ DỤ 

Thứ 11 - 3  

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự thường vô thường 

bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường vô thường 

bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự lạc khổ bất khả đắc; thuyết tướng bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự ngã 



vô ngã bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã 

bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự tịnh bất tịnh bất khả đắc; thuyết tướng 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng bốn 

tĩnh lự không bất không bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự vô tướng hữu 

tướng bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tướng hữu 

tướng bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự vô nguyện hữu nguyện bất khả 

đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô nguyện hữu nguyện bất 

khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; thuyết 

tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. 

Thuyết tướng bốn tĩnh lự viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; thuyết tướng bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp 

này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến 

chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha 

tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành 

này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia 

chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ thường vô 

thường bất khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 

năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thường vô thường bất khả 

đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ lạc khổ bất khả đắc; thuyết tướng bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm 

trụ ngã vô ngã bất khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ tịnh bất tịnh bất 

khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tịnh bất 

tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ không bất không bất khả đắc; 

thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không bất không 

bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ vô tướng hữu tướng bất khả đắc; 

thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô tướng hữu tướng 

bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; 

thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô nguyện hữu 

nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả 

đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ viễn ly bất viễn ly bất khả 

đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi viễn ly bất viễn 

ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi 

hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện 

Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành 



Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba 

la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát thường vô 

thường bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn 

thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát lạc khổ bất 

khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lạc khổ bất khả 

đắc. Thuyết tướng không giải thoát ngã vô ngã bất khả đắc; thuyết tướng vô 

tướng, vô nguyện giải thoát môn ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng 

không giải thoát tịnh bất tịnh bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện 

giải thoát môn tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát 

không bất không bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát vô tướng 

hữu tướng bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô 

tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát vô nguyện hữu 

nguyện bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô 

nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịch 

tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát viễn ly bất viễn 

ly bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn viễn ly bất 

viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi 

hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện 

Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba 

la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa thường vô 

thường bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã 

Ba la mật đa thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật 

đa lạc khổ bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát 

nhã Ba la mật đa lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa ngã 

vô ngã bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã 

Ba la mật đa ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa tịnh 

bất tịnh bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã 

Ba la mật đa tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa 

không bất không bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự 

bát nhã Ba la mật đa không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la 

mật đa vô tướng hữu tướng bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh 



tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết 

tướng bố thí Ba la mật đa vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; thuyết tướng 

tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô nguyện hữu 

nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la 

mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa 

viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh 

lự bát nhã Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp 

này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến 

chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha 

tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành 

này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia 

chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn thường vô thường 

bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông thường vô thường bất khả đắc. 

Thuyết tướng năm nhãn lạc khổ bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông lạc 

khổ bất khả đắc. Thuyết tướng năm nhãn ngã vô ngã bất khả đắc; thuyết 

tướng sáu thần thông ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng năm nhãn tịnh 

bất tịnh bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông tịnh bất tịnh bất khả đắc. 

Thuyết tướng năm nhãn không bất không bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần 

thông không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng năm nhãn vô tướng hữu 

tướng bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông vô tướng hữu tướng bất khả 

đắc. Thuyết tướng năm nhãn vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; thuyết 

tướng sáu thần thông vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng năm 

nhãn tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng năm nhãn viễn ly bất viễn ly bất khả 

đắc; thuyết tướng sáu thần thông viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên 

y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, 

duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ 

tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được 

bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, 

tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực thường vô 

thường bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại 

bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng Phật mười 



lực lạc khổ bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng 

trí lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng Phật mười lực ngã vô ngã bất khả đắc; 

thuyết tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí ngã vô ngã bất khả 

đắc. Thuyết tướng Phật mười lực tịnh bất tịnh bất khả đắc; thuyết tướng bốn 

vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng 

Phật mười lực không bất không bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho 

đến nhất thiết tướng trí không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng Phật 

mười lực vô tướng hữu tướng bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho 

đến nhất thiết tướng trí vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng Phật 

mười lực vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho 

đến nhất thiết tướng trí vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng 

Phật mười lực tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy 

cho đến nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng 

Phật mười lực viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho 

đến nhất thiết tướng trí viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp 

này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến 

chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha 

tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành 

này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia 

chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tuy là thuyết pháp tu bốn tĩnh 

lự bất khả đắc; thuyết pháp tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định bất khả đắc. 

Mà khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, 

Ðộc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn 

lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm 

sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tuy là thuyết pháp tu bốn niệm 

trụ bất khả đắc; thuyết pháp tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 

lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi bất khả đắc. Mà khuyên y pháp 

này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến 

chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha 

tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành 

này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia 

chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 



Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tuy là thuyết pháp tu không 

giải thoát môn bất khả đắc; thuyết pháp tu vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn bất khả đắc. Mà khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi 

hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện 

Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba 

la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tuy là thuyết pháp tu bố thí Ba 

la mật đa bất khả đắc; thuyết pháp tu tịnh giới an nhẫn tinh tiến bát nhã Ba la 

mật đa bất khả đắc. Mà khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi 

hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện 

Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba 

la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tuy là thuyết pháp tu năm nhãn 

bất khả đắc; thuyết pháp tu sáu thần thông bất khả đắc. Mà khuyên y pháp 

này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến 

chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha 

tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành 

này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia 

chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng 

đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tuy là thuyết pháp tu Phật 

mười lực bất khả đắc; thuyết pháp tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, 

đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí bất khả đắc. Mà khuyên y pháp này siêng tu căn lành, 

chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Ðộc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết 

trí trí. Thiện Hiện! Ðấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe 

thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng 

khủng chẳng bố. 

  



Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao gọi là Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, 

nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có 

khủng có bố? 

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành Bát nhã Ba la mật đa, với 

tu Bát nhã Ba la mật đa có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương 

tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành tĩnh lự, tinh tiến, an 

nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa, với tu tĩnh lự cho đến bố thí Ba la mật đa 

có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! 

Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương 

tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia 

có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành bốn tĩnh lự, với tu bốn tĩnh lự có sở 

đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng 

Nhất thiết trí trí tu hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định, với tu bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện 

vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu 

như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành bốn niệm trụ, với tu bốn niệm trụ có 

sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương 

ưng Nhất thiết trí trí tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 

lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; với tu bốn chánh đoạn cho đến 

tám thánh đạo chi có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện 

vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu 

như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành không giải thoát môn, với tu không 

giải thoát môn có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. 

Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn, với tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn có sở đắc, có sở cậy, vì đem 

hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi 



tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết 

Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành năm nhãn, với tu năm nhãn có sở 

đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng 

Nhất thiết trí trí tu hành sáu thần thông, với tu sáu thần thông có sở đắc, có 

sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha 

tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo 

léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có 

khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành Phật mười lực, với tu Phật mười lực 

có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương 

ưng Nhất thiết trí trí tu hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, 

đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí, với tu bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí có sở 

đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát 

Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện 

khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có 

kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán sắc nội không, ngoại không, nội ngoại 

không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi 

không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh 

không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả 

đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không; với quán 

sắc không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán thọ tưởng hành thức nội không cho đến 

vô tánh tự tánh không; với quán thọ tưởng hành thức không, có sở đắc, có sở 

cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát 

như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, 

nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có 

khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán nhãn xứ nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không, với quán nhãn xứ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở 



đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương 

tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa 

thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán sắc xứ nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không, với quán sắc xứ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc 

làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán thanh hương 

vị xúc pháp xứ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán thanh 

hương vị xúc pháp xứ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm 

phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật 

đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán nhãn giới nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không, với quán nhãn giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở 

đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán sắc giới, 

nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ nội không 

cho đến vô tánh tự tánh không, với quán sắc giới cho đến nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm 

phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật 

đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán nhĩ giới nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không, với quán nhĩ giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở 

đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán thanh 

giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ nội không 

cho đến vô tánh tự tánh không, với quán thanh giới cho đến nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm 

phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật 

đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 



Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán tỷ giới nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không, với quán tỷ giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc 

làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán hương giới, 

tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ nội không cho đến 

vô tánh tự tánh không, với quán hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện 

vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu 

như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán thiệt giới nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không, với quán thiệt giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở 

đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán vị giới, 

thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ nội không 

cho đến vô tánh tự tánh không, với quán vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương 

tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa 

thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán thân giới nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không, với quán thân giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở 

đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán xúc giới, 

thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ nội không 

cho đến vô tánh tự tánh không, với quán xúc giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm 

phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật 

đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán ý giới nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không, với quán ý giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc 

làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán pháp giới, ý 

thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ nội không cho đến vô 

tánh tự tánh không, với quán pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. 



Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu 

như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán địa giới nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không, với quán địa giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở 

đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán thủy hỏa 

phong không thức giới nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán 

thủy hỏa phong không thức giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở 

đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã 

Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán khổ thánh đế nội không cho đến vô 

tánh tự tánh không, với quán khổ thánh đế không, có sở đắc, có sở cậy, vì 

đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí 

quán tập diệt đạo thánh đế nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với 

quán tập diệt đạo thánh đế không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc 

làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát 

nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la 

mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán vô minh nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không, với quán vô minh không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở 

đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán hành, 

thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử sầu thán khổ ưu 

não nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán hành cho đến lão tử 

sầu thán khổ ưu não không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm 

phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật 

đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí bốn tĩnh lự nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không, với quán bốn tĩnh lự không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở 

đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán 



bốn vô lượng, bốn vô sắc định không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở 

đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã 

Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí bốn niệm trụ nội không cho đến vô tánh tự 

tánh không, với quán bốn niệm trụ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu 

sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh 

đạo chi nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc 

làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát 

nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la 

mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán không giải thoát môn nội không cho 

đến vô tánh tự tánh không, với quán không giải thoát môn không, có sở đắc, 

có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất 

thiết trí trí quán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn nội không cho đến vô 

tánh tự tánh không, với quán quán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn 

không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện 

Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có 

phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, 

tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán bố thí Ba la mật đa nội không cho đến 

vô tánh tự tánh không, với quán bố thí Ba la mật đa không, có sở đắc, có sở 

cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết 

trí trí quán tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa nội không 

cho đến vô tánh tự tánh không, với quán tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự 

bát nhã Ba la mật đa không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm 

phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật 

đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán năm nhãn nội không cho đến vô tánh tự 



tánh không, với quán năm nhãn không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở 

đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán sáu thần 

thông nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán sáu thần thông 

không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện 

Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có 

phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, 

tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa 

tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán Phật mười lực nội không cho đến vô 

tánh tự tánh không, với quán Phật mười lực không, có sở đắc, có sở cậy, vì 

đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí 

quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 

pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí nội 

không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán bốn vô sở úy cho đến nhất 

thiết tướng trí không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương 

tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa 

thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.  

Bấy giờ, Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao gọi là Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa bị các bạn ác nhiếp thọ, nghe thuyết Bát 

nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố? 

Phật bảo: Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là hoặc dạy 

nhàm lìa pháp tương ưng Bát nhã Ba la mật đa, hoặc dạy nhàm lìa pháp 

tương ưng tĩnh lự tinh tiến an nhẫn tịnh giới bố thí Ba la mật đa. Nghĩa là 

bảo như thế này: “Khốn thay! Thiện nam tử! Các ngươi đối với sáu pháp 

tương ưng „đến bờ bên kia‟ này chẳng nên tu học. Sở vì sao? Vì pháp này 

nhất định chẳng phải Như Lai thuyết ra, mà đây là kẻ văn tụng vọng chế tạo 

ra. Vậy nên các ngươi chẳng cần nghe học, chẳng nên thọ trì, chẳng nên đọc 

tụng, chẳng nên suy nghĩ, chẳng nên tầm cứu và chẳng nên vì kẻ khác tuyên 

thuyết khai thị”. Thiện Hiện! Ðấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, 

nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có 

khủng có bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát, là nếu chẳng vì 

nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Phật đến giáo hóa 

Bồ tát Ma ha tát nhàm lìa sáu Ba la mật đa, nói: Thiện nam tử! Ngươi nay tu 



làm chi Bát nhã Ba la mật đa này, ngươi nay tu làm chi tĩnh lự tinh tiến an 

nhẫn tịnh giới bố thí Ba la mật đa này. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những 

việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. 

Nếu Bố tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này 

nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có 

kinh có khủng có bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì 

nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Phật đến vì Bồ tát 

Ma ha tát nói pháp tương ưng của Thanh văn, Ðộc giác, tức là khế kinh cho 

đến luận nghị. Phân biệt khai tị, khuyên khiến tu học. Thiện Hiện! Nếu 

chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của 

Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bố tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị 

phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như 

vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì 

nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Phật đến chỗ Bồ 

tát Ma ha tát nói: Thiện nam tử! Dường như không có chủng tánh Bồ tát, 

không có chơn thật Bồ đề tâm, chẳng năng chứng được bực Bất thối chuyển, 

cũng chẳng năng chứng được Vô thượng Bồ đề. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì 

nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát 

Ma ha tát. Nếu Bố tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải 

bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, 

tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì 

nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Phật đến chỗ Bồ 

tát Ma ha tát nói: “Thiện nam tử! Sắc không, không có ngã và ngã sở; thọ 

tưởng hành thức không, không có ngã và ngã sở. Nhãn xứ không, không có 

ngã và ngã sở; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, không có ngã và ngã sở. Sắc xứ 

không, không có ngã và ngã sở; thanh hương vị xúc pháp xứ không, không 

có ngã và ngã sở. Nhãn giới không, không có ngã và ngã sở; sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, không có 

ngã và ngã sở. Nhĩ giới không, không có ngã và ngã sở; thanh giới, nhĩ thức 

giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, không có ngã và 

ngã sở. Tỷ giới không, không có ngã và ngã sở; hương giới, tỷ thức giới và 

tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, không có ngã và ngã sở. 

Thiệt giới không, không có ngã và ngã sở; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 

xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không, không có ngã và ngã sở. 



Thân giới không, không có ngã và ngã sở; xúc giới, thân thức giới và thân 

xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không, không có ngã và ngã sở. Ý 

giới không, không có ngã và ngã sở; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ không, không có ngã và ngã sở. Ðịa giới không, 

không có ngã và ngã sở; thủy hỏa phong không thức giới không, không có 

ngã và ngã sở. Khổ thánh đế không, không có ngã và ngã sở; tập diệt đạo 

thánh đế không, không có ngã và ngã sở. Vô minh không, không có ngã và 

ngã sở; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu 

thán khổ ưu não không, không có ngã và ngã sở. Bốn tĩnh lự không, không 

có ngã và ngã sở; bốn vô lượng, bốn vô sắc định không, không có ngã và 

ngã sở. Bốn niệm trụ không, không có ngã và ngã sở; bốn chánh đoạn, bốn 

thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không, 

không có ngã và ngã sở. Không giải thoát môn không, không có ngã và ngã 

sở; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không, không có ngã và ngã sở. Bố 

thí Ba la mật đa không, không có ngã và ngã sở; tịnh giới an nhẫn tinh tiến 

tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không, không có ngã và ngã sở. Năm nhãn 

không, không có ngã và ngã sở; sáu thần thông không, không có ngã và ngã 

sở. Phật mười lực không, không có ngã và ngã sở; bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất 

thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không, không có ngã và ngã sở. 

Khốn thay! Thiện nam tử! Các pháp đều trống không, không có ngã và ngã 

sở, ai năng tu tập sáu pháp đến bờ bên kia, ai lại năng chứng được Vô 

thượng Bồ đề, dù cho chứng được Bồ đề để dùng làm cái gì?”. Thiện Hiện! 

Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác 

của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như 

vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì 

nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Ðộc giác đến chỗ 

Bồ tát Ma ha tát nói: “Thiện nam tử! Mười phương đều trống không, chư 

Phật, Bồ tát và chúng Thanh văn đều vô sở hữu”. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì 

nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát 

Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải 

bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, 

tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì 

nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Thanh văn đến 

chỗ Bồ tát Ma ha tát chê hủy pháp tương ưng Nhất thiết trí trí, gợi ý khiến 



rất nhàm lìa, ngợi khen pháp tương ưng Thanh văn, Ðộc giác, gợi ý khiến 

cực yêu chuộng. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy 

khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết 

Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì 

nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng thân giáo sư mô 

phạm đến chỗ Bồ tát Ma ha tát, dạy khiến nhàm lìa thắng hạnh Bồ tát là: bốn 

niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi, bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba 

la mật đa; và nhàm lìa Nhất thiết trí trí là: năm nhãn, sáu thần thông, Phật 

mười lực cho đến nhất thiết tướng trí. Chỉ dạy khiến tu tập không, vô tướng, 

vô nguyện ba môn giải thoát, bảo: “Ngươi học pháp này mau chứng Thanh 

văn, hoặc quả Ðộc giác rốt ráo an vui, dùng làm gì cần khổ cầu chứng Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề”. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như 

vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, 

nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có 

khủng có bố.  

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 45 - Hội Thứ Nhất 

  Phẩm 

THÍ DỤ 

Thứ 11 - 4  

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì 

nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng cha mẹ đến chỗ 

Bồ tát Ma ha tát bảo rằng: “Con con! ngươi nên siêng năng cầu chứng quả 

Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán được đủ lìa hẳn sanh tử đại khổ, mau 

chứng Niết bàn rốt ráo an vui, dùng chi xa đến Vô thượng Bồ đề. Kẻ cầu Bồ 

đề cần phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp luân hồi sanh tử, giáo hóa hữu 

tình, xả thân xả mạng, chặt lóng chặt đốt, uổng tự cần khổ, nào ai mang ơn 

ngươi! Cầu pháp Bồ đề, hoặc đắc bất đắc...”. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói 

những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha 

tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác 



này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia 

có kinh có khủng có bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì 

nói việc ma lỗi ma, nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Bí sô thảy đến chỗ 

Bồ tát Ma ha tát, đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc thường 

vô thường khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức thường vô thường khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc lạc khổ khả đắc; 

thuyết tướng thọ tưởng hành thức lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng sắc ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng 

hành thức ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 

tướng sắc tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức tịnh bất 

tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc không bất 

không khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức không bất không khả đắc. 

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc vô tướng hữu tướng khả 

đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem 

hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc vô nguyện hữu nguyện khả 

đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem 

hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; 

thuyết tướng thọ tưởng hành thức tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở 

đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết 

tướng thọ tưởng hành thức viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ thường vô 

thường khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ lạc khổ khả 

đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc 

làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng nhãn xứ tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xứ tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 

nhãn xứ không bất không khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không 

bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ 

vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng 

hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ 

vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô 

nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 

nhãn xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 



tướng nhãn xứ viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xứ viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ thường vô thường 

khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp thường vô thường khả đắc. 

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ lạc khổ khả đắc; 

thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng sắc xứ ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng thanh 

hương vị xúc pháp ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng sắc xứ tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc 

pháp tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 

sắc xứ không bất không khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp 

không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 

sắc xứ vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp 

vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 

sắc xứ vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc 

pháp vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng sắc xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng thanh hương 

vị xúc pháp tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng sắc xứ viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị 

xúc pháp viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới thường vô 

thường khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng nhãn giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng sắc giới, 

nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới ngã vô ngã 

khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng nhãn giới tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới không bất 

không khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng nhãn giới vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết 

tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 

tướng nhãn giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu 



nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 

xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem 

hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới viễn ly bất viễn ly khả 

đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới thường vô 

thường khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng thanh giới, 

nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. 

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới ngã vô ngã khả đắc; 

thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 

nhĩ giới tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 

xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở 

đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới không bất không khả đắc; thuyết 

tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 

nhĩ giới vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới 

và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. 

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới vô nguyện hữu 

nguyện khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc 

làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết 

tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 

tướng nhĩ giới viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức 

giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả 

đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới thường vô thường 

khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương 

tiện, thuyết tướng tỷ giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức 

giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Ðem hữu 

sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới ngã vô ngã khả đắc; thuyết 

tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới 



tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng tỷ giới không bất không khả đắc; thuyết tướng 

hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không 

bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới 

vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ 

xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem 

hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới vô nguyện hữu nguyện khả 

đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng tỷ giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng hương giới, 

tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới viễn ly bất 

viễn ly khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới thường vô 

thường khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng thiệt giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng vị giới, 

thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới ngã vô ngã 

khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng thiệt giới tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức 

giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh khả đắc. 

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới không bất không 

khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng thiệt giới vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết 

tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các 

thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 

tướng thiệt giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt 

thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu 

nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt 

xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem 

hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới viễn ly bất viễn ly khả 

đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả đắc.  



Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới thường vô 

thường khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng thân giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng xúc giới, 

thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới ngã vô ngã 

khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng thân giới tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức 

giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh khả đắc. 

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới không bất không 

khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng thân giới vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết 

tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 

thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 

tướng thân giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân 

thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu 

nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân 

xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem 

hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới viễn ly bất viễn ly khả 

đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới thường vô thường 

khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng ý giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý 

xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng ý giới ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới tịnh bất tịnh khả 

đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra 

các thọ tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 

ý giới không bất không khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý 

xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không khả đắc. Ðem hữu sở 

đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới vô tướng hữu tướng khả đắc; 

thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 



tướng ý giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức 

giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương 

tiện, thuyết tướng ý giới viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng pháp giới, 

ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả 

đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới thường vô 

thường khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới thường vô 

thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới lạc 

khổ khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ khả đắc. 

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới ngã vô ngã khả đắc; 

thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu 

sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết 

tướng thủy hỏa phong không thức giới tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở 

đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới không bất không khả đắc; thuyết 

tướng thủy hỏa phong không thức giới không bất không khả đắc. Ðem hữu 

sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới vô tướng hữu tướng khả đắc; 

thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới vô tướng hữu tướng khả đắc. 

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới vô nguyện hữu 

nguyện khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện 

hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới 

tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 

tướng địa giới viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong 

không thức giới viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế thường vô 

thường khả đắc; thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế thường vô thường khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế lạc khổ 

khả đắc; thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc 

làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế ngã vô ngã khả đắc; thuyết 

tướng tập diệt đạo thánh đế ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng 

tập diệt đạo thánh đế tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng khổ thánh đế không bất không khả đắc; thuyết tướng tập diệt 

đạo thánh đế không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng khổ thánh đế vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng tập 



diệt đạo thánh đế vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương 

tiện, thuyết tướng khổ thánh đế vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết 

tướng tập diệt đạo thánh đế vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc 

làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; 

thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu 

sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế viễn ly bất viễn ly khả 

đắc; thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh thường vô 

thường khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 

hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thường vô thường khả đắc. Ðem hữu 

sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh lạc khổ khả đắc; thuyết tướng 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô 

minh ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 

thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não ngã vô ngã khả đắc. Ðem 

hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh tịnh bất tịnh khả đắc; 

thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 

sầu thán khổ ưu não tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng vô minh không bất không khả đắc; thuyết tướng hành, thức, 

danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não 

không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô 

minh vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục 

xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô tướng hữu 

tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh vô 

nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 

thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô nguyện hữu nguyện 

khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh tịch tĩnh 

bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. 

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh viễn ly bất viễn ly 

khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự thường vô 

thường khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường vô 

thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự 

lạc khổ khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định lạc khổ khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự ngã vô ngã 

khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã khả đắc. 



Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự tịnh bất tịnh khả 

đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem 

hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự không bất không khả 

đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định không bất không khả đắc. 

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự vô tướng hữu 

tướng khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tướng hữu 

tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự 

vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 

tướng bốn tĩnh lự tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương 

tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ thường vô 

thường khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 

lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thường vô thường khả đắc. Ðem 

hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ lạc khổ khả đắc; 

thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác 

chi, tám thánh đạo chi lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng bốn niệm trụ ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng bốn chánh 

đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi 

ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn 

niệm trụ tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 

năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh bất tịnh khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ không bất 

không khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 

lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không bất không khả đắc. Ðem 

hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ vô tướng hữu tướng 

khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 

đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở 

đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ vô nguyện hữu nguyện khả 

đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 

giác chi, tám thánh đạo chi vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc 

làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; 

thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác 

chi, tám thánh đạo chi tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết 

tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi viễn ly bất viễn ly khả đắc.  



Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn 

thường vô thường khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn 

thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 

không giải thoát môn lạc khổ khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện 

giải thoát môn lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 

tướng không giải thoát môn ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô 

nguyện giải thoát môn ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương 

tiện, thuyết tướng không giải thoát môn tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng 

vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc 

làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn không bất không khả 

đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không bất không khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn 

vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 

tướng không giải thoát môn vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng vô 

tướng, vô nguyện giải thoát môn vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu 

sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn tịch tĩnh bất tịch 

tĩnh khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịch tĩnh bất 

tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải 

thoát môn viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa 

thường vô thường khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự 

bát nhã Ba la mật đa thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa lạc khổ khả đắc; thuyết tướng 

tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa lạc khổ khả đắc. Ðem 

hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa ngã vô ngã 

khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa 

ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí 

Ba la mật đa tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến 

tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa không bất không khả đắc; 

thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không 

bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba 

la mật đa vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh 

tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở 

đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa vô nguyện hữu 

nguyện khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba 

la mật đa vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 



thuyết tướng bố thí Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng 

tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa 

viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự 

bát nhã Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn thường vô 

thường khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông thường vô thường khả đắc. 

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn lạc khổ khả đắc; 

thuyết tướng sáu thần thông lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương 

tiện, thuyết tướng năm nhãn ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng sáu thần 

thông ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 

năm nhãn tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông tịnh bất tịnh khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn không bất 

không khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông không bất không khả đắc. Ðem 

hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn vô tướng hữu tướng 

khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu 

sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn vô nguyện hữu nguyện khả 

đắc; thuyết tướng sáu thần thông vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu 

sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả 

đắc; thuyết tướng sáu thần thông tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở 

đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn viễn ly bất viễn ly khả đắc; 

thuyết tướng sáu thần thông viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực thường vô 

thường khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, 

đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương 

tiện, thuyết tướng Phật mười lực lạc khổ khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 

nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở 

đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực ngã vô ngã khả đắc; thuyết 

tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 

pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí ngã vô 

ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực 

tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại 

bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, 

thuyết tướng Phật mười lực không bất không khả đắc; thuyết tướng bốn vô 

sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 



cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không bất không khả 

đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực vô tướng 

hữu tướng khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại 

bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm 

phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực vô nguyện hữu nguyện khả đắc; 

thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 

mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 

vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 

tướng Phật mười lực tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bất tịch tĩnh 

khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực viễn 

ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, 

đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí viễn ly bất viễn ly khả đắc.  

Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy khiến cho giác ngộ, 

đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa 

thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì 

nói việc ma lỗi ma, nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Bồ tát Ma ha tát 

đến chỗ Bồ tát Ma ha tát dạy quán nội không có sở đắc. Dạy quán ngoại 

không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi 

không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị 

không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp 

không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh 

không có sở đắc. Dạy tu bốn tĩnh lự có sở đắc. Dạy tu bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định có sở đắc. Dạy tu bốn niệm trụ có sở đắc. Dạy tu bốn chánh đoạn, 

bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi có sở 

đắc. Dạy tu không giải thoát môn có sở đắc. Dạy tu vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn có sở đắc. Dạy tu bố thí Ba la mật đa có sở đắc. Dạy tu tịnh giới 

an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa có sở đắc. Dạy tu năm nhãn có 

sở đắc. Dạy tu sáu thần thông có sở đắc. Dạy tu Phật mười lực có sở đắc. 

Dạy tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười 

tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí có sở 

đắc. 



Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác 

ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát 

nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la 

mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. Vậy nên Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối với các bạn ác cần phải mau 

mau bỏ lìa. 

---o0o--- 

Phẩm 

BỒ TÁT 

Thứ 12 - 1  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nói rằng Bồ tát là 

cú nghĩa thế nào? Phật bảo: Thiện Hiện! Vì Bồ đề bất sanh, Tát đỏa phi hữu, 

cho nên vô cú nghĩa là cú nghĩa Bồ tát. Thiện Hiện! Như cú nghĩa dấu chim 

giữa không vô sở hữu, bất khả đắc. Cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc 

cũng lại như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sự vô sở hữu, bất khả 

đắc; cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như 

cú nghĩa cảnh mộng, cú nghĩa ánh nắng, cú nghĩa bóng sáng, cú nghĩa hoa 

giữa không, cú nghĩa tượng trong gương, cú nghĩa vang trong động, cú nghĩa 

thành tầm hương, cú nghĩa sự biến hóa vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa Bồ 

tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa chơn 

như vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như 

vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa pháp giới, cú nghĩa pháp tánh, cú nghĩa pháp 

trụ, cú nghĩa pháp định, cú nghĩa chẳng hư vọng, cú nghĩa chẳng biến khác, 

cú nghĩa ly sanh tánh, cú nghĩa bình đẳng tánh, cú nghĩa thật tế vô sở hữu 

bất khả đắc; cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ sắc vô sở hữu, bất khả đắc; 

Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thọ 

tưởng hành thức vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát 

nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ nhãn xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ nhĩ tỷ 



thiệt thân ý xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ sắc xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, 

bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thanh hương 

vị xúc pháp xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ nhãn giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ sắc giới, 

nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở 

hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú 

nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ nhĩ giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thanh 

giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở 

hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú 

nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ tỷ giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, 

bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hương giới, tỷ 

thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở hữu, bất khả 

đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát 

vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thiệt giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ vị giới, 

thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở 

hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú 

nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thân giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ xúc giới, 

thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở hữu, 



bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú 

nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ ý giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, 

bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ pháp giới, ý 

thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở hữu, bất khả 

đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát 

vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ địa giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thủy hỏa 

phong không thức giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như 

vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ khổ thánh để vô sở hữu, bất khả đắc; 

Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ tập diệt 

đạo thánh đế vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ vô minh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành, 

thức, danh sắc, lục xứ, xúc, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn tĩnh lự vô sở hữu, bất khả đắc; 

Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như 

vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn niệm trụ vô sở hữu, bất khả đắc; 

Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh 



đạo chi vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ không giải thoát môn vô sở hữu, bất 

khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ 

tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ 

vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả 

đắc cũng như vậy.   

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 46 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm BỒ TÁT 

Thứ 12 - 2 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bố thí Ba la mật đa vô sở hữu, bất 

khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ 

tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ 

tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả 

đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát 

vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ năm nhãn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ sáu thần 

thông vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ Phật mười lực vô sở hữu, bất khả 

đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát 

vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ 

bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 

Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu, bất 

khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa 

Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 



Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành nội không vô sở hữu, 

bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa 

Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa 

huyễn sĩ hành ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng 

nghĩa không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự 

tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, 

vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô sở hữu, bất khả đắc; 

Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô 

sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bốn tĩnh lự vô sở hữu, bất khả 

đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát 

vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ 

hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả 

đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bốn niệm trụ vô sở hữu, bất khả 

đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát 

vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ 

hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát 

nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành không giải thoát vô sở hữu, bất 

khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ 

tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ 

vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả 

đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bố thí Ba la mật đa vô sở hữu, 

bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa 

Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa 

huyễn sĩ hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở 

hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú 

nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành năm nhãn vô sở hữu, bất khả 

đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát 



vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ 

hành sáu thần thông vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát 

nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành Phật mười lực vô sở hữu, bất 

khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ 

tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ 

hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 

pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở 

hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú 

nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác 

tướng sắc vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 

Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng thọ tưởng hành 

thức vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng nhãn 

xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 

Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng sắc xứ 

vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như 

cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng thanh hương vị xúc pháp xứ 

vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng nhãn 

giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 

Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng sắc giới, nhãn thức giới 

và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 



Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng nhĩ giới 

vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như 

cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng thanh giới, nhĩ thức giới và 

nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, 

bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng tỷ giới 

vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như 

cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng hương giới, tỷ thức giới và 

tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma 

ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất 

khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng thiệt 

giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 

Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng vị giới, thiệt thức giới 

và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng thân 

giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 

Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng xúc giới, thân thức giới 

và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng ý giới 

vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như 

cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng pháp giới, ý thức giới và ý 

xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả 

đắc cũng như vậy. 



Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng địa giới 

vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như 

cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng thủy hỏa phong không thức 

giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng khổ tập 

thánh đế vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 

Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng diệt đạo thánh đế 

vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng vô 

minh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 

Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng hành, thức, danh sắc, 

lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu, bất 

khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa 

Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng bốn 

tĩnh lự vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 

Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng bốn 

niệm trụ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 

Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng bốn chánh đoạn, 

bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sở 

hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú 

nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng không 

giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 



Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng vô tướng, 

vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng 

như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng bố thí 

Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 

Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng tịnh giới an nhẫn 

tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả 

đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng năm 

nhãn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 

Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng sáu thần thông vô sở 

hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú 

nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng Phật 

mười lực  vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 

Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tướng bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 

nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, 

bất khả đắc cũng như vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, 

hành tướng nội không vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như 

vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, hành tướng 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, 

bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác hành tướng 

bốn tĩnh lự vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 



Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, hành tướng bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như 

vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác hành tướng 

bốn niệm trụ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 

Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, hành tướng bốn chánh 

đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi 

vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, 

quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác hành tướng 

không giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như 

vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, hành tướng 

vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả 

đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác hành tướng 

bố thí Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát 

nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, hành tướng tịnh 

giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác hành tướng 

năm nhãn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 

Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, hành tướng sáu thần 

thông vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác hành tướng 

Phật mười lực vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, hành tướng bốn 



vô sở úy, bốn ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu, bất khả đắc; 

Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô 

sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

  

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú vô vi giới trong hữu vi giới vô sở hữu, bất 

khả đắc, cú nghĩa hữu vi giới trong vô vi giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, 

bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa vô sanh vô diệt, vô tác 

vô vi, vô đắc vô thủ, vô nhiễm vô tịnh đều vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma 

ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất 

khả đắc cũng như vậy. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Những pháp nào cú nghĩa 

vô sanh vô diệt vô tác vô vi, vô đắc vô thủ, vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất 

khả đắc? 

Phật bảo: Thiện Hiện! Cú nghĩa sắc vô sanh vô diệt, vô tác vô vi, vô đắc 

vô thủ, vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa thọ tưởng hành 

thức vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa nhãn xứ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh 

vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sanh vô diệt cho 

đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa sắc xứ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh 

vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh vô diệt 

cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa nhãn giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh 

vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô 

sở hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa nhĩ giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh 

vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở 

hữu, bất khả đắc. 



Thiện Hiện! Cú nghĩa tỷ giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh 

vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở 

hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa thiệt giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh 

vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc 

làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở 

hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa thân giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh 

vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân 

xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô 

sở hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa ý giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô 

sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, 

bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa địa giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh 

vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa thủy hỏa phong không thức vô sanh vô diệt 

cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa khổ thánh đế vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô 

tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa tập diệt đạo thánh đế vô sanh vô diệt 

cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa vô minh vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh 

vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm 

vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa bốn tĩnh lự vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô 

tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sanh 

vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa bốn niệm trụ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô 

tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 

căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sanh vô diệt cho đến 

vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc. 



Thiện Hiện! Cú nghĩa không giải thoát môn vô sanh vô diệt cho đến vô 

nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa bố thí Ba la mật đa vô sanh vô diệt cho đến vô 

nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa tịnh giới an nhẫn tinh tiến 

tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở 

hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa năm nhãn vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô 

tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa sáu thần thông vô sanh vô diệt cho đến 

vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Cú nghĩa Phật mười lực vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm 

vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại 

từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Pật bất cộng, nhất thiết trí, đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở 

hữu, bất khả đắc. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa các pháp như vậy, vô sanh vô diệt, vô tác vô 

vi, vô đắc vô thủ, vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả đắc. Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả 

đắc cũng lại như vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa sắc tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất 

khả đắc; cú nghĩa thọ tưởng hành thức tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả 

đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát 

Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa nhãn xứ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả 

đắc; cú nghĩa nhĩ tỷ thiệt thân ý tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; 

Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma 

ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa sắc xứ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả 

đắc; cú nghĩa thanh hương vị xúc pháp xứ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất 

khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa 

Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa nhãn giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả 

đắc; cú nghĩa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh 



ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất 

khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa nhĩ giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả 

đắc; cú nghĩa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất 

khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa tỷ giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả 

đắc; cú nghĩa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất 

khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa thiệt giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả 

đắc; cú nghĩa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra 

các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất 

khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa thân giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả 

đắc; cú nghĩa xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh 

ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất 

khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa ý giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả 

đắc; cú nghĩa pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc 

cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa địa giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả 

đắc; cú nghĩa thủy hỏa phong không thức giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, 

bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú 

nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa khổ thánh đế tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất 

khả đắc; cú nghĩa tập diệt đạo thánh đế tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả 



đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát 

Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa vô minh tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả 

đắc; cú nghĩa hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 

sầu thán khổ ưu não tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở 

hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa bốn tĩnh lự tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất 

khả đắc; cú nghĩa bốn vô lượng, bốn vô sắc định tướng rốt ráo tịnh vô sở 

hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú 

nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa bốn niệm trụ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất 

khả đắc; cú nghĩa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 

giác chi, tám thánh đạo chi tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát 

vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa không giải thoát môn tướng rốt ráo tịnh vô sở 

hữu, bất khả đắc; cú nghĩa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tướng rốt ráo 

tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa bố thí Ba la mật đa tướng rốt ráo tịnh vô sở 

hữu, bất khả đắc; cú nghĩa tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la 

mật đa tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất 

khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa năm nhãn tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất 

khả đắc; cú nghĩa sáu thần thông tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; 

Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma 

ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Phật mười lực tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, 

bất khả đắc; cú nghĩa bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, 

đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu 



hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất 

khả đắc cũng như vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa ngã tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất 

khả đắc; cú nghĩa ngã chẳng phải có nên hữu tình, mạng giả, sanh giả, 

dưỡng giã, sát thủ thú, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến tác giả, khởi giả, 

khiến khởi giả, thọ giả, khiến thọ giả, tri giả, kiến giả tướng rốt ráo tịnh vô 

sở hữu, bất khả đắc; vì hữu tình cho đến kiến giả chẳng phải có vậy. Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát 

vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như khi mặt trời mọc, cú nghĩa tối tăm vô sở hữu, bất khả 

đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát 

vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như thời kiếp thiêu tận, cú nghĩa các hành vô sở hữu, bất 

khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa 

Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa phá giới trong giới uẩn Như Lai Ứng Chánh 

Ðẳng Giác vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa tán loạn trong định uẩn Như Lai Ứng Chánh 

Ðẳng Giác vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa ngu si trong huệ uẩn Như Lai Ứng Chánh 

Ðẳng Giác vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa phi giải thoát trong giải thoát uẩn Như Lai 

Ứng Chánh Ðẳng Giác vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành 

Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như 

vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa phi giải thoát tri kiến trong giải thoát tri kiến 

uẩn Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả 

đắc cũng như vậy. 



Thiện Hiện! Như cú nghĩa các tối trong các sáng chói của nhật nguyệt vô 

sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán 

cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

Thiện Hiện! Như cú nghĩa sáng chói của tất cả nhật nguyệt châu hỏa điện 

thảy trong Phật quang vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa sáng chói của tất cả 

trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh vô sở hữu, bất khả đắc; 

Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô 

sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Vì sao thế? Thiện Hiện! Nghĩa câu: Hoặc 

Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc Bồ tát, tất cả như vậy đều chẳng phải tương ưng, 

chẳng chẳng tương ưng, vô sắc vô kiến, vô đối nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. 

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp đều vô sở hữu, vô ngại, vô 

trước, cần học nên biết! 

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Những gì là tất cả 

pháp, mà khuyên các Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp này đều vô sở hữu, vô 

ngại vô trước, cần học nên biết? Phật bảo: Thiện Hiện! Tất cả pháp ấy là 

pháp thiện, pháp phi thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp thế gian, pháp 

xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp 

cộng, pháp bất cộng, Thiện Hiện! Ðấy gọi là tất cả pháp. Các Bồ tát Ma ha 

tát đối tất cả pháp này đều vô sở hữu, vô ngại, vô trước, cần học nên biết! 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp thiện? Phật 

bảo: Thiện Hiện! Là hiếu thuận cha mẹ, cúng dường Sa môn, Bà la môn, 

kính nhờ Sư trưởng, chuyên làm thí tánh phước thiện, chuyên làm giới tánh 

phước thiện, chuyên làm tu tánh phước thiện, cung cấp kẻ bệnh, đều tu 

phước thiện nghiệp đạo, chỗ gọi là lìa đoạn sanh mạng, lìa chẳng cho lấy, lìa 

dục tà hành, lìa lời nói dối, lìa lời ly gián, lìa lời thô ác, lìa lời tạp uế, không 

tham, không sân và chánh kiến. Có mười pháp tưởng, chỗ gọi tưởng sình 

rán, tưởng mủ chảy, tưởng đỏ nám, tưởng xanh bầm, tưởng pháp vỡ, tưởng 

mổ nuốt, tưởng lìa ta, tưởng xương cốt, tưởng thiêu đốt và tưởng tất cả thế 

gian chẳng thể bảo tồn được. Bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định có 

mười tùy niệm, chỗ gọi tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy 

niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm trời, tùy niệm hơi thở vào ra, tùy niệm tịch 

tĩnh, tùy niệm chết và tùy niệm thân thể. Thiện Hiện! Những pháp đây gọi là 

pháp thiện. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp bất thiện? Phật 

bảo: Thiện Hiện! Là mười bất thiện nghiệp đạo. Tức là đoạn sanh mạng, lấy 

chẳng cho, hành dục tà, nói hư dối, nói ly gián, nói thô ác, nói tạp uế, tham 



dục, sân nhuế, tà kiến và phẫn hận phú não siểm nịnh dối gạt kiêu ngạo ganh 

ghét keo kiết và ngã mạn thảy. Thiện Hiện! Những thứ đây gọi là pháp bất 

thiện. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp hữu ký? Phật 

bảo: Thiện Hiện! Tức là các pháp thiện và pháp bất thiện gọi là pháp hữu ký. 

Cụ thọ Thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp vô kỷ? Phật 

bảo: Thiện Hiện! Là thân nghiệp vô ký, ngữ nghiệp vô ký, ý nghiệp vô ký, 

bốn đại chủng vô ký, năm căn vô ký, sáu xứ vô ký, vô sắc pháp vô ký, năm 

uẩn vô ký, mười hai xứ vô ký, mười tám giới vô ký, dị thúc pháp vô ký. 

Cụ thọ Thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp thế gian? Phật 

bảo: Thiện Hiện! Là năm uẩn thế gian, mười hai xứ, mười tám giới, mười 

nghiệp đạo, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định và mười hai chi pháp 

duyên khởi. Thiện Hiện! Những pháp đây gọi là thế gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp xuất thế gian? 

Phật bảo: Thiện Hiện! Pháp xuất thế gian là: Bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 

bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; không 

giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn, vô tướng 

giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn; vị tri căn, đương tri căn, dĩ tri căn; 

hữu tầm hữu từ tam ma địa, vô tâm duy từ tam ma địa, vô tầm vô từ tam ma 

địa, minh giải thoát niệm chánh tri đúng như lý. Tác ý có tám giải thoát là: 

Trong hữu sắc quán các sắc là sơ giải thoát, trong vô sắc tưởng quán sắc 

ngoài là giải thoát thứ hai, thân tịnh thắng cả sắc tưởng diệt hữu đối tưởng, 

chẳng suy nghĩ các thứ tưởng, vào vô biên không, không vô biên xứ cụ túc 

trụ là giải thoát thứ tư; vượt tất cả không vô biên xứ vào vô biên thức, thức 

vô biên xứ cụ túc trụ là giải thoát thứ năm; vượt tất cả thức vô biên xứ vào 

vô sở hữu vô sở hữu xứ cụ túc trụ là giải thoát thứ sáu; vượt tất cả vô sở hữu 

xứ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ cụ túc trụ là giải thoát thứ bảy; vượt tất cả 

phi tưởng phi phi tưởng xứ vào diệt tưởng thọ định cụ túc trụ là giải thoát 

thứ tám. Có chín thứ lớp định là: Lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có từ, lìa 

sanh vui mừng vào sơ tĩnh lự cụ túc trụ là sơ định; vắng lặng tầm từ, nội 

đẳng tĩnh tâm nhất thú, tánh vô tầm vô từ, định sanh vui mừng vào đệ nhị 

tĩnh lự cụ túc trụ là định thứ hai; lìa vui trụ xả, cụ niệm chánh tri, thân thọ 

lạc thánh thuyết trụ, xả cụ niệm lạc trụ vào đệ tam tĩnh lự cụ túc trụ là định 

thứ ba; dứt vui dứt khổ, mất mừng buồn trước kia, chẳng khổ chẳng vui, xả 

niệm thanh tịnh vào đệ tứ tĩnh lự cụ túc trụ là định thứ tư; vượt tất cả sắc 

tưởng, diệt hữu đối tưởng, chẳng suy nghĩ các thứ tưởng vào vô biên không, 



không vô biên xứ cụ túc trụ là định thứ năm; vượt tất cả không vô biên xứ 

vào vô biên thức, thức vô biên xứ cụ túc trụ là định thứ sáu; vượt tất cả thức 

vô biên xứ vào vô sở hữu vô sở hữu xứ cụ túc trụ là định thứ bảy; vượt tất cả 

vô sở hữu xứ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ cụ túc trụ là định thứ tám và 

vượt tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ vào diệt tưởng thọ định cụ túc trụ là 

định thứ chín. Và nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, 

đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, 

vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, 

cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, 

tự tánh không, vô tánh tự tánh không; sáu Ba la mật đa; năm nhãn, sáu thần 

thông; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 

xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí. Thiện Hiện! Những pháp như trên thảy gọi là pháp xuất thế gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp hữu lậu? Phật 

bảo: Thiện Hiện! Thế gian năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, bốn tĩnh 

lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định và có bao nhiêu pháp đọa ba cõi. Thiện 

Hiện! Ðấy gọi là pháp hữu lậu. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp vô lậu? Phật 

bảo: Thiện Hiện! Là xuất thế gian bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 

đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, ba giải thoát môn, sáu Ba la mật đa, năm 

nhãn, sáu thần thông, Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, 

đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí. Thiện Hiện! Những pháp này gọi là vô lậu. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp hữu vi? Phật 

bảo: Thiện Hiện! Là pháp buộc cõi Dục, pháp buộc cõi Sắc, pháp buộc cõi 

Vô sắc; năm uẩn, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định; bốn niệm trụ, 

bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám 

thánh đạo chi; ba giải thoát môn; sáu Ba la mật đa; năm nhãn, sáu thần 

thông; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, 

đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí. Có tất cả bao nhiêu pháp có sanh có trụ có dị có diệt. Thiện Hiện! 

Ðấy gọi là pháp hữu vi. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp vô vi? Phật 

bảo: Thiện Hiện! Nếu pháp vô sanh vô trụ, vô dị vô diệt có thể được; chỗ gọi 

hết tham, hết sân, hết si; chơn như, pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp 



định, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, ly sanh tánh, bình đẳng tánh, thật tế. 

Thiện Hiện! Những pháp này gọi là vô vi. 

 Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp cộng? Phật 

bảo: Thiện Hiện! Là thế gian bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, 

năm thần thông. Thiện Hiện! Những pháp này gọi là cộng. Vì sao thế? Vì 

cộng với dị sanh vậy. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp bất cộng? Phật 

bảo: Thiện Hiện! Là vô lậu bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định; bốn 

niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác 

chi, tám thánh đạo chi; ba giải thoát môn; sáu Ba la mật đa; năm nhãn, sáu 

thần thông; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại 

hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí. Thiện Hiện! Những pháp này gọi là bất cộng. Vì sao thế? Vì 

chẳng cộng với dị sanh vậy. 

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối 

pháp tự tướng không như vậy thảy chẳng nên chấp trước. Vì sao thế? Vì tự 

tướng các pháp chẳng thể phân biệt được. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên đem vô nhị mà làm phương tiện giác 

tất cả pháp. Vì sao thế? Vì tất cả pháp tướng vô động vậy. Thiện Hiện! Ðối 

tất cả pháp vô nhị vô động là cú nghĩa Bồ tát. Vì vậy cho nên vô cú nghĩa là 

cú nghĩa Bồ tát. 

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 47 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

MA HA TÁT 

Thứ 13 - 1 

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ 

nào Bồ tát lại còn gọi Ma ha tát? Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát ở trong chúng 

đại hữu tình nhất định phải làm thượng thủ. Vì duyên cớ đấy nên Bồ tát lại 

gọi là Ma ha tát. Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! 

Những kẻ nào là chúng đại hữu tình, mà Bồ tát ở trong ấy nhất định làm 



thượng thủ? Phật bảo: Thiện Hiện! Chúng đại hữu tình là kẻ trụ chủng tánh 

thứ tám, Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Ðộc giác địa và từ sơ phát tâm 

cho đến Bất thối chuyển Ðại Bồ tát Ma ha tát. Ðấy gọi là chúng đại hữu tình, 

Bồ tát ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải làm thượng thủ, nên lại gọi 

là Ma ha tát. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát như 

vậy, bởi nhân duyên gì ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm 

thượng thủ? Phật bảo: Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này phát tâm Kim 

cương dụ, quả quyết chẳng lui hoại, do nhờ tâm này nên ở trong chúng đại 

hữu tình nhất định phải được làm thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ nào được gọi là tâm 

Kim cương dụ Bồ tát Ma ha tát? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát 

sanh tâm như vầy: Ta phải mặc áo giáp kiên cố, ở trong đồng nội mênh 

mông vô biên sanh tử, để đả phá kẻ oán địch vô lượng phiền não; ta phải làm 

khô cạn biển cả sanh tử thẳm sâu không ngằn mé; ta phải vứt bỏ tất cả của 

cải và thân mạng trong ngoài là vật sở trọng; ta phải đối tất cả hữu tình đem 

tâm bình đẳng làm đại lợi ích; ta phải đem Tam thừa cứu vớt tất cả hữu tình 

đều cho ở cõi Vô dư y Niết bàn mà vào Niết bàn; ta dù phải đem Tam thừa 

giáo pháp diệt độ tất cả hữu tình, nhưng thật chẳng thấy hữu tình nào được 

diệt độ; ta phải đối tất cả pháp như thật giác rõ vô sanh vô diệt; ta phải tinh 

thuần đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, tu hành sáu Ba la mật đa; ta phải 

tu học nơi tất cả pháp thông đạt rốt ráo khắp vào diệu trí; ta pải thông đạt 

nhất lý thú môn của tất cả pháp tướng; ta phải thông đạt nhị lý thú môn cho 

đến vô biên lý thú môn của tất cả pháp tướng; ta phải đối tất cả pháp tu học 

cho thông đạt diệu trí nhất lý thú môn; ta phải đối tất cả pháp tu học cho 

thông đạt diệu trí nhị lý thú môn, cho đến thông đạt diệt trí vô biên lý thú 

môn; ta phải tu học dẫn phát vô biên tĩnh lự vô lượng vô sắc pháp môn; ta 

phải tu học dẫn phát vô biên ba mươi bảy Bồ đề phần pháp, ba giải thoát 

môn, sáu Ba la mật đa pháp môn; ta phải tu học dẫn phát vô biên năm nhãn, 

sáu thần thông, mười lực Phật, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, 

đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí pháp môn. Thiện Hiện! Như vậy gọi là tâm Kim cương 

dụ Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát đem vô sở đắc làm phương tiện, an 

trụ tâm này cũng chẳng ỷ lại mà sanh kiêu cử. Cho nên ở trong chúng đại 

hữu tình nhất định phải được làm bậc thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát sanh tâm như vầy: Tất cả 

các loại hữu tình đang bị khổ não trong địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, trong 



thú người trời, ta phải thảy chịu khiến kia an vui. Nếu Bồ tát Ma ha tát sanh 

tâm như vầy: Ta phải vì một hữu tình trải qua vô lượng trăm ngàn trăm ức 

muôn ức đại kiếp chịu các hình khổ dữ dội các nơi địa ngục, dùng vô số 

phương tiện giáo hóa khiến chứng Vô dư Niết bàn. Cứ thứ lớp như thế, vì tất 

cả hữu tình mỗi mỗi đều trải qua vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức đại 

kiếp chịu các khổ hình nơi các địa ngục, cũng mỗi mỗi đều dùng vô số 

phương tiện giáo hóa khiến chứng Vô dư Niết bàn. Làm việc này rồi, tự 

trồng căn lành, lại trải qua vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức đại kiếp, tu 

tập viên mãn Bồ đề tư lương, nhiên hậu chứng lấy Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề. Thiện Hiện! Như vậy gọi là tâm Kim cương dụ Bồ tát Ma ha tát. Nếu 

Bồ tát Ma ha tát đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ tâm này cũng 

chẳng tự ỷ lại mà sanh kiêu cử, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định 

phải được làm bậc thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này phát tâm Thù thắng 

quảng đại, quyết chẳng lui hoại. Do nhờ tâm này, nên ở trong chúng đại hữu 

tình nhất định phải được làm thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ nào được gọi là Bồ 

tát Ma ha tát phát tâm Thù thắng quảng đại? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ 

tát Ma ha tát sanh tâm như vầy: Ta nên từ sơ phát tâm cho đến chứng được 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ở thời gian giữa thề sẽ chẳng khởi tâm tham 

dục, tâm sân nhuế, tâm ngu si, tâm giận, tâm hờn, tâm giấu, tâm não, tâm 

dối, tâm gạt, tâm nịnh, tâm ganh, tâm kiết, tâm kiêu, tâm hại và tâm tà kiến 

khinh dễ thảy, cũng lại chẳng khởi tâm hướng về bậc Thanh văn, Ðộc giác. 

Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát tâm Thù thắng quảng đại. Nếu 

Bồ tát Ma ha tát đem vô sở đắc làm phương tiện, an trụ tâm này cũng chẳng 

tự ỷ lại mà sanh kiêu cử, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải 

được làm thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này phát tâm Bất khả 

khuynh động, quyết chẳng lui hoại. Do nhờ tâm này nên ở trong chúng đại 

hữu tình nhất định phải được làm thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ nào được gọi là Bồ 

tát Ma ha tát tâm Bất khả khuynh động? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát 

Ma ha tát sanh tâm như vầy: Ta phải đem tâm tương ưng với Nhất thiết trí 

trí, tu tập phát khởi tất cả đáng tu đáng nên làm việc. Thiện Hiện! Như vậy 

gọi là Bồ tát Ma ha tát tâm Bất khả khuynh động. Nếu Bồ tát Ma ha tát đem 



vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ tâm này cũng chẳng tự ỷ lại mà sanh 

kiêu cử, nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải làm thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này phát tâm Lợi ích an vui, 

quyết chẳng lay động. Do nhờ tâm này nên ở trong chúng đại hữu tình 

nhất định phải được làm thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ nào được gọi là Bồ 

tát Ma ha tát tâm Lợi ích an vui? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát 

sanh tâm như vầy: Ta phải tột đời vị lai, đối tất cả hữu tình vì làm chỗ nương 

về: cầu, thuyền, sông, biển cứu vớt che chở thường chẳng nới bỏ. Thiện 

Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát tâm Lợi ích an vui. Nếu Bồ tát Ma ha 

tát đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ tâm này cũng chẳng tự ỷ lại 

mà sanh kiêu cử, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải làm 

thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này khu tu hành Bát nhã Ba la 

mật đa, thường hay ái pháp, lạc pháp, hân pháp, hỷ pháp. Do nhờ duyên 

này nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Những là pháp nào? 

Làm sao Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, thường đối pháp 

này ái lạc hân hỷ? Phật bảo: Thiện Hiện! Nói rằng pháp, nghĩa là pháp tất cả 

hữu tình và sắc, phi sắc đều vô tự tánh, đều bất khả đắc, thật tướng bất hoại, 

đấy gọi là pháp. Nói rằng ái pháp, nghĩa là đối với pháp ấy khởi muốn mong 

cầu. Nói rằng lạc pháp, nghĩa là đối với pháp ấy ngợi khen công đức. Nói 

rằng hân pháp, nghĩa là đối với pháp ấy vui mừng tín thọ. Nói rằng hỷ pháp, 

nghĩa là đối với pháp ấy mến mộ tu tập nhiều. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát 

như vậy, khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương 

tiện, thường hay ái pháp, lạc pháp, hân pháp, hỷ pháp; cũng chẳng tự ỷ lại 

mà sanh kiêu cử, nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải làm thượng 

thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ nội không, ngoại không, nội 

ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô 

vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh 

không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả 

đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, cho nên 

được ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm thượng thủ. 



Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ nào được gọi là tâm 

Kim cương dụ Bồ tát Ma ha tát? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát 

sanh tâm như vầy: Ta phải mặc áo giáp kiên cố, ở trong đồng nội mênh 

mông vô biên sanh tử, để đả phá kẻ oán địch vô lượng phiền não; ta phải làm 

khô cạn biển cả sanh tử thẳm sâu không ngằn mé; ta phải vứt bỏ tất cả của 

cải và thân mạng trong ngoài là vật sở trọng; ta phải đối tất cả hữu tình đem 

tâm bình đẳng làm đại lợi ích; ta phải đem pháp Tam thừa cứu vớt tất cả hữu 

tình đều cho ở cõi Vô dư y Niết bàn mà vào Niết bàn; ta dù phải đem Tam 

thừa giáo pháp diệt độ tất cả hữu tình, nhưng thật chẳng thấy hữu tình nào 

được diệt độ; ta phải đối tất cẳ pháp như thật giác rõ vô sanh vô diệt; ta phải 

tinh thuần đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, tu hành sáu Ba la mật đa; ta 

phải tu học nơi tất cả pháp thông đạt nhất lý thú môn của tất cả pháp tướng; 

ta phải thông đạt nhị lý thú môn cho đến vô biên lý thú môn của tất cả pháp 

tướng; ta phải đối tất cả pháp tu học cho thông đạt diệu trí nhất lý thú môn; 

ta phải đối tất cả pháp tu học cho thông đạt diệu trí nhị lý thú môn, cho đến 

thông đạt diệu trí vô biên lý thú môn; ta phải tu học dẫn phát vô biên tĩnh lự 

vô lượng vô sắc pháp môn; ta phải tu học dẫn phát vô biên ba mươi bảy Bồ 

đề phần pháp, ba giải thoát môn, sáu Ba la mật đa pháp môn; ta phải tu học 

dẫn phát vô biên năm nhãn, sáu thần thông, mười lực Phật, bốn vô sở úy, 

bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 

nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp môn. Thiện Hiện! Như 

vậy gọi là tâm Kim cương dụ Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát đem vô 

sở đắc làm phương tiện, an trụ tâm này cũng chẳng ỷ lại mà sanh kiêu cử. 

Cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm bậc thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát sanh tâm như vầy: Tất cả 

các loại hữu tình đang bị khổ não trong địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, trong 

thú người trời, ta phải thảy chịu khiến kia an vui. Nếu Bồ tát Ma ha tát sanh 

tâm như vầy: Ta phải vì một hữu tình trải qua vô lượng trăm năm ngàn trăm 

ức muôn ức đại kiếp chịu các hình khổ dữ dội các nơi địa ngục, dùng vô số 

phương tiện giáo hóa khiến chứng Vô dư Niết bàn. Cứ thứ lớp như thế, vì tất 

cả hữu tình mỗi mỗi đều trải qua vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức đại 

kiếp chịu các khổ hình nơi các địa ngục, cũng mỗi mỗi đều dùng vô số 

phương tiện giáo hóa khiến chứng Vô dư Niết bàn. Làm việc này rồi, tự 

trồng căn lành, lại trải qua vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức đại kiếp, tu 

tập viên mãn Bồ đề tư lương, nhiên hậu chứng lấy Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề. Thiện Hiện! Như vậy gọi là tâm Kim cương dụ Bồ tát Ma ha tát. Nếu 

Bồ tát Ma ha tát đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ tâm này cũng 

chẳng tự ỷ lại mà sanh kiêu cử, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định 

phải được làm bậc thượng thủ. 



Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này phát tâm Thù thắng 

quảng đại, quyết chẳng lui hoại. Do nhờ tâm này, nên ở trong chúng đại hữu 

tình nhất định phải được làm thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ nào được gọi là Bồ 

tát Ma ha tát phát tâm Thù thắng quảng đại? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ 

tát Ma ha tát sanh tâm như vầy: Ta nên từ sơ phát tâm cho đến chứng được 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ở thời gian giữa thề sẽ chẳng khởi tâm tham 

dục, tâm sân nhuế, tâm ngu si, tâm giận, tâm hờn, tâm giấu, tâm não, tâm 

dối, tâm gạt, tâm nịnh, tâm ganh, tâm kiết, tâm kiêu, tâm hại và tâm tà kiến 

khinh dễ thảy, cũng lại chẳng khởi tâm hướng về bậc Thanh văn, Ðộc giác. 

Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát tâm Thù thắng quảng đại. Nếu 

Bồ tát Ma ha tát đem vô sở đắc làm phương tiện, an trụ tâm này cũng chẳng 

tự ỷ lại mà sanh kiêu cử, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải 

được làm thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này phát tâm Bất khả 

khuynh động, quyết chẳng lui hoại. Do nhờ tâm này nên ở trong chúng đại 

hữu tình nhất định phải được làm thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ nào được gọi là Bồ 

tát Ma ha tát phát tâm Bất khả khuynh động? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ 

tát Ma ha tát sanh tâm như vầy: Ta phải đem tâm tương ứng với Nhất thiết 

trí trí, tu tập phát khởi tất cả đáng tu đáng nên làm việc. Thiện Hiện! Như 

vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát tâm Bất khả khuynh động. Nếu Bồ tát Ma ha tát 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ tâm này cũng chẳng tự ỷ lại mà 

sanh kiêu cử, nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm 

thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này phát tâm Lọi ích an vui, 

quyết chẳng lay động. Do nhờ tâm này nên ở trong chúng đại hữu tình nhất 

định phải được làm thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ nào được gọi là Bồ 

tát Ma ha tát phát tâm Lợi ích an vui? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma 

ha tát sanh tâm như vầy: Ta phải tột đời vị lai, đối tất cả hữu tình vì làm chỗ 

nương về: cầu, thuyền, sông, biển cứu vớt che chở thường chẳng nới bỏ. 

Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát tâm Lợi ích an vui. Nếu Bồ tát 

Ma ha tát đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ tâm này cũng chẳng tự 



ỷ lại mà sanh kiêu cử, nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được 

làm thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, thường hay ái pháp, lạc pháp, hân pháp, hỷ pháp. Do nhờ tâm này 

nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Những là pháp nào? 

Làm sao Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, thường đối pháp 

ấu ái lạc hân hỷ? Phật bảo: Thiện Hiện! Nói rằng pháp, nghĩa là pháp tất cả 

hữu tình và sắc, phi sắc đều vô tự tánh, đều bất khả đắc, thật tướng bất hoại, 

đấy gọi là Pháp. Nói rằng ái pháp, nghĩa là đối với pháp ấy khởi muốn mong 

cầu. Nói rằng lạc pháp, nghĩa là đối với pháp ấy ngợi khen công đức. Nói 

rằng hân pháp, nghĩa là đối với pháp ấy vui mừng tín thọ. Nói rằng hỷ pháp, 

nghĩa là đối với pháp ấy mến mộ tu tập nhiều. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát 

như vậy, khi tu hành Bát nhã Ba la Mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương 

tiện, thường hay ái pháp, lạc pháp, hân pháp, hỷ pháp; cũng chẳng ỷ lại mà 

sanh kiêu cử, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm 

thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ nội không, nội ngoại 

không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi 

không, tất cảnh không, vô tế không tán không, vô biến dị không, bổn tánh 

không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả 

đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, cho nên ở 

trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ bốn tĩnh lự, bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải 

được làm thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ bốn niệm trụ, bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh 

đạo chi, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm thượng 

thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ không, vô tướng, vô 



nguyện giải thoát môn, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải 

được làm thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ bố thí, tịnh giới, an 

nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, cho nên ở trong chúng đại hữu 

tình nhất định phải được làm thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ năm nhãn, sáu thần 

thông, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm thượng 

thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ Phật mười lực, bốn vô 

sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, cho nên ở trong chúng 

đại hữu tình nhất định phải được làm thượng thủ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba 

la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ Kim cương dụ tam ma 

địa, cho đến đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ Vô trước vô vi vô 

nhiễm giải thoát như hư không tam ma địa, cho nên ở trong chúng đại hữu 

tình nhất định phải được làm thượng thủ. 

Thiện Hiện! Vì nhiều các nhân duyên như vậy thảy, cho nên Bồ tát 

Ma ha tát này ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm thượng 

thủ. Thiện Hiện! Vậy nên Bồ tát lại gọi là Ma ha tát.  

Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Tôi cũng 

muốn nói Bồ tát do nghĩa này nên lại gọi là Ma ha tát. Phật nói: Xá Lợi Tử! 

Tùy ý ngươi nói. Xá Lợi Tử nói: Bạch Thế Tôn! Do các Bồ tát năng vì hữu 

tình, đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết pháp dứt ngã kiến, hữu tình 

kiến, mạng giả kiến, sanh giả kiến, dưỡng giả kiến, sĩ phu kiến, bổ đắc già la 

kiến, ý sxanh kiến, nho đồng kiến, tác giả kiến, sử giả kiến, khởi giả kiến, sử 

khởi giả kiến, thọ giả kiến, sử thọ giả kiến, tri giả kiến và kiến giả kiến; cho 

nên Bồ tát này lại gọi là Ma ha tát. Bạch Thế Tôn! Do các Bồ tát năng vì 

hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp dứt thường kiến, 

đoạn kiến, nên Bồ tát này lại gọi là Ma ha tát. Bạch Thế Tôn! Do các Bồ tát 

năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp dứt hữu 

kiến, vô kiến, nên Bồ tát này lại gọi là Ma ha tát. Bạch Thế Tôn! Do các Bồ 



tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp dứt uẩn 

kiến, xứ kiến, giới kiến, đế kiến, duyên khởi kiến, nên Bồ tát này lại gọi là 

Ma ha tát. Bạch Thế Tôn! Do các Bồ tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà 

làm phương tiện, thuyết pháp dứt bốn tĩnh lự kiến, bốn vô lượng kiến, bốn 

vô sắc định kiến, nên Bồ tát này lại gọi là Ma ha tát. Bạch Thế Tôn! Do các 

Bồ tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp dứt 

bốn niệm trụ kiến, bốn chánh đoạn kiến, bốn thần túc kiến, năm căn kiến, 

năm lực kiến, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi kiến, nên Bồ tát này lại 

gọi là Ma ha tát. Bạch Thế Tôn! Do các Bồ tát năng vì hữu tình, đem vô sở 

đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp dứt ba giải thoát môn kiến, sáu Ba la 

mật kiến, nên Bồ tát này lại gọi là Ma ha tát. Bạch Thế Tôn! Do các Bồ tát 

năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp dứt năm 

nhãn kiến, sáu thần thông kiến, nên Bồ tát này lại gọi là Ma ha tát. Bạch Thế 

Tôn! Do các Bồ tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, 

thuyết pháp dứt Phật mười lực kiến, bốn vô sở úy kiến, bốn vô ngại giải 

kiến, đại từ đại bi đại hỷ đại xả kiến, mười tám pháp Phật bất cộng kiến, nhất 

thiết trí kiến, đạo tướng trí kiến, nhất thiết tướng trí kiến, nên Bồ tát này lại 

gọi là Ma ha tát. Bạch Thế Tôn! Do các Bồ tát năng vì hữu tình, đem vô sở 

đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp dứt thành thục hữu tình kiến, nghiêm 

tịnh Phật độ kiến, Bồ tát kiến, Phật Ðà kiến và Chuyển pháp luân kiến, nên 

Bồ tát này lại gọi là Ma ha tát. Bạch Thế Tôn! Dùng tóm mà nói: Do các Bồ 

tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp dứt tất 

cả kiến chấp, cho nên Bồ tát này được gọi là Ma ha tát. 

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện hỏi Xá Lợi Tử rằng: Nếu Bồ tát Ma ha tát 

năng vì hữu tình, đem vô sở đắc làm phương tiện để thuyết pháp dứt các 

kiến chấp ấy, duyên gì Bồ tát Ma ha tát tự có sở đắc làm phương tiện, khởi 

kiến sắc, kiến thọ tưởng hành thức. Khởi kiến nhãn xứ, kiến thanh hương vị 

xúc pháp xứ. Khởi kiến nhãn giới, kiến sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Khởi kiến nhĩ giới, kiến thanh giới, nhĩ 

thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Khởi kiến tỷ giới, 

kiến hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ. 

Khởi kiến thiệt giới, kiến vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ. Khởi kiến thân giới, kiến xúc giới, thân thức giới và 

thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. Khởi kiến ý giới, kiến pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Khởi kiến địa 

giới, kiến thủy hỏa phong không thức giới. Khởi kiến khổ thánh đế, kiến tập 

diệt đạo thánh đế. Khởi kiến vô minh, kiến hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 

thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não. Khởi kiến bốn tĩnh lự, 

bốn vô sắc định, Khởi kiến bốn niệm trụ, kiến bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 



năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Khởi kiến không 

giải thoát môn, kiến vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Khởi kiến bố thí 

Ba la mật đa, kiến tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa. 

Khởi kiến năm nhãn, kiến sáu thần thông. Khởi kiến Phật mười lực, kiến 

bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 

Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Khởi kiến 

thành thục hữu tình, kiến nghiêm tịnh Phật độ, kiến Bồ tát, kiến Phật Ðà và 

kiến Chuyển pháp luân ư? 

Cụ thọ Xá Lợi Tử đáp Thiện Hiện rằng: Nếu Bồ tát Ma ha tát, khi tu 

hành Bát nhã Ba la mật đa không có phương tiện, bèn khởi kiến sắc, kiến thọ 

tưởng hành thức cho đến bèn khởi kiến Phật Ðà, kiến Chuyển pháp luân, là 

Bồ tát Ma ha tát này chẳng năng vì các hữu tình, đem vô sở đắc làm phương 

tiện, thuyết phát dứt các kiến chấp. Nếu Bồ tát Ma ha tát, khi tu hành Bát 

nhã Ba la mật đa có phương tiện khéo léo ấy, năng vì hữu tình đem vô sở 

đắc làm phương tiện, thuyết phát dứt các kiến chấp, là Bồ tát Ma ha tát này 

chẳng khởi kiến sắc, kiến thọ tưởng hành thức, cho đến chẳng khởi kiến Phật 

Ðà, kiến Chuyển pháp luân.  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Tôi cũng muốn 

nói Bồ tát do nghĩa này nên lại gọi là Ma ha tát. Phật nói: Thiện Hiện! Tùy ý 

Ngươi nói. Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Do các Bồ tát Nhất thiết trí 

trí phát tâm Bồ đề, tâm Vô đẳng đẳng, tâm Bất cộng tất cẳ Thanh văn, Ðộc 

giác. Ðối với các tâm như vậy cũng chẳng chấp lấy. Vì sao thế? Bạch Thế 

Tôn! Tâm Nhất thiết trí kia là chơn vô lậu, chẳng đọa ba cõi; tâm cầu Nhất 

thiết trí trí cũng là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Ðối với các tâm như vậy 

chẳng nên chấp lấy. Cho nên Bồ tát này cũng lại gọi là Ma ha tát. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Bồ tát Ma ha tát tâm Vô đẳng 

đẳng, tâm Bất cộng tất cả Thanh văn, Ðộc giác là thế nào? Thiện Hiện đáp: 

Các Bồ tát Ma ha tát từ sơ phát tâm, chẳng thấy các pháp có sanh có diệt, có 

giảm có tăng, có lai có khứ, có nhiễm có tịnh, cũng chẳng thấy có tâm Thanh 

văn, Ðộc giác, tâm Bồ tát, tâm Như Lai. Xá Lợi Tử! Ðây gọi là Bồ tát Ma ha 

tát tâm Vô đẳng đẳng, tâm Bất cộng tất cả Thanh văn, Ðộc giác. Các Bồ tát 

Ma ha tát đối các tâm như vậy cũng chẳng chấp lấy. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nếu với tâm như vậy chẳng 

nên chấp lấy ấy, thời đối tất cả tâm ngu phu, dị sanh, Thanh văn, Ðộc giác 

thảy cũng chẳng nên chấp lấy. Và với tâm sắc chẳng nên chấp lấy, với tâm 

thọ tưởng hành thức cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm nhãn xứ chẳng nên 



chấp lấy, với tâm nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm 

sắc xứ chẳng nên chấp lấy, với tâm thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng 

nên chấp lấy. Với tâm nhãn giới chẳng nên chấp lấy, với tâm sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nên 

chấp lấy. Với tâm nhĩ giới chẳng nên chấp lấy, với tâm thanh giới, nhĩ thức 

giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nên chấp lấy. 

Với tâm tỷ giới chẳng nên chấp lấy, với tâm hương giới, tỷ thức giới và tỷ 

xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm 

thiệt giới chẳng nên chấp lấy, với tâm vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, 

thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm thân 

giới chẳng nên chấp lấy, với tâm xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân 

xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm ý giới 

chẳng nên chấp lấy, với tâm pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm địa giới chẳng nên 

chấp lấy, với tâm thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng nên chấp lấy. 

Với tâm khổ thánh đế chẳng nên chấp lấy, với tâm tập diệt đạo thánh cũng 

chẳng nên chấp lấy. Với tâm vô minh chẳng nên chấp lấy, với tâm hành, 

thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu 

não cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm bốn tĩnh lự chẳng nên chấp lấy, với 

tâm bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm bốn 

niệm trụ chẳng nên chấp lấy, với tâm bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 

lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm 

không giải thoát môn chẳng nên chấp lấy, với tâm vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm bố thí Ba la mật đa chẳng nên 

chấp lấy, với tâm tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa 

cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm năm nhãn chẳng nên chấp lấy, với tâm 

sáu thần thông cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm Phật mười lực chẳng nên 

chấp lấy, với tâm bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 

xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí cũng chẳng nên chấp lấy. Vì sao thế? Vì các tâm như vậy đều vô 

tâm tánh vậy. Thiện Hiện, như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nếu tất cả tâm vì không có 

tâm tánh vậy, chẳng nên chấp lấy ấy, thời sắc vì không có tánh sắc vậy, 

chẳng nên chấp lấy; thọ tưởng hành thức, vì không có tánh thọ tưởng hành 

thức vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. Nhãn xứ, vì không có tánh nhãn xứ vậy, 

chẳng nên chấp lấy; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, vì không có tánh nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xứ vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. Sắc xứ, vì không có tánh sắc xứ vậy, 

chẳng nên chấp lấy; thanh hương vị xúc pháp xứ, vì không có tánh thanh 

hương vị xúc pháp xứ vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. Nhãn giới, vì không có 



tánh nhãn giới vậy, chẳng nên chấp lấy; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 

xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, vì không có tánh sắc giới cho đến 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. Nhĩ giới, 

vì không có tánh nhĩ giới vậy, chẳng nên chấp lấy; thanh giới, nhĩ thức giới 

và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, vì không có tánh thanh giới 

cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. Tỷ 

giới, vì không có tánh tỷ giới vậy, chẳng nên chấp lấy; hương giới, tỷ thức 

giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, vì không có tánh hương 

giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. 

Thiệt giới, vì không có tánh thiệt giới vậy, chẳng nên chấp lấy; vị giới, thiệt 

giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, vì không có tánh vị 

giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy, cũng chẳng nên chấp 

lấy. Thân giới, vì không có tánh thân giới vậy, chẳng nên chấp lấy; xúc giới, 

thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, vì không có 

tánh xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy, cũng chẳng 

nên chấp lấy. Ý giới, vì không có tánh ý giới vậy, chẳng nên chấp lấy; pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, vì không có tánh 

pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy, cũng chẳng nên 

chấp lấy. Ðịa giới, vì không có tánh địa giới vậy, chẳng nên chấp lấy; thủy 

hỏa phong không thức giới, vì không có tánh thủy hỏa phong không thức 

giới vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. Khổ thánh đế, vì không có tánh khổ 

thánh đế vậy, chẳng nên chấp lấy; tập diệt đạo thánh đế, vì không có tánh tập 

diệt đạo thánh đế vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. Vô minh, vì không có tánh 

vô minh vậy, chẳng nên chấp lấy; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, vì không có tánh hành cho đến 

lão tử sầu thán khổ ưu não vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. Bốn tĩnh lự, vì 

không có tánh bốn tĩnh lự vậy, chẳng nên chấp lấy; bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định, vì không có tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định vậy, cũng chẳng nên 

chấp lấy. Bốn niệm trụ, vì không có tánh bốn niệm trụ vậy, chẳng nên chấp 

lấy; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám 

thánh đạo chi, vì không có tánh bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. Không giải thoát môn, vì không có tánh 

không giải thoát môn vậy, chẳng nên chấp lấy; vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn, vì không có tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vậy, cũng 

chẳng nên chấp lấy. Bố thí Ba la mật đa, vì không có tánh bố thí Ba la mật 

đa vậy, chẳng nên chấp lấy; tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la 

mật đa, vì không có tánh tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la vậy, 

cũng chẳng nên chấp lấy. Năm nhãn, vì không có tánh năm nhãn vậy, chẳng 

nên chấp lấy; sáu thần thông, vì không có tánh sáu thần thông vậy, cũng 

chẳng nên chấp lấy. Phật mười lực vì không có tánh Phật mười lực vậy, 



chẳng nên chấp lấy; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 

xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí, vì không có tánh bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vậy, 

cũng chẳng nên chấp lấy. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như 

lời vừa nói. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nếu tâm Nhất thiết trí trí là 

chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi ấy, thời tất cẳ tâm ngu phu, dị sanh, Thanh 

văn, Ðộc giác thảy cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì 

các tâm như vậy cũng là bản tánh không. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh 

không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như 

vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Sắc cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; thọ 

tưởng hành thức cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì 

sắc thọ tưởng hành thức bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản 

tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, 

như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Nhãn xứ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? 

Vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp 

bản tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như 

vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Sắc xứ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; 

thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì 

sao thế? Vì sắc thanh hương vị xúc pháp xứ bản tánh đều không vậy. Sở vì 

sao? Vì pháp bản tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện 

đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Nhãn giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; 

sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, 

cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì nhãn giới cho đến 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì 

pháp bản tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: 

Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Nhĩ giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; 

thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng 

nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì nhĩ giới cho đến nhĩ xúc 



làm duyên sanh ra các thọ, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản 

tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, 

như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Tỷ giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; 

hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng 

nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì tỷ giới cho đến tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản 

tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, 

như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Thiệt giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; 

vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng 

nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì thiệt giới cho đến thiệt 

xúc làm duyên sanh ra các thọ, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp 

bản tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như 

vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Thân giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; 

xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, 

cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì thân giới cho đến 

thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì 

pháp bản tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: 

Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Ý giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng nên là chơn 

vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không, là 

chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật 

như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Ðịa giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; 

thủy hỏa phong không thức giới, cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. 

Vì sao thế? Vì địa thủy hỏa phong không thức giới, bản tánh đều không vậy. 

Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện 

Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Khổ thánh đế cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba 

cõi; tập diệt đạo thánh đế, cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao 

thế? Vì khổ tập diệt đạo thánh đế, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì 



pháp bản tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: 

Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Vô minh cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não, cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì vô minh 

cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì 

pháp bản tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: 

Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Bốn tĩnh lự cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định, cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì 

sao thế? Vì bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, bản tánh đều không 

vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. 

Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Bốn niệm trụ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba 

cõi; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám 

thánh đạo chi, cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì bốn 

niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì 

pháp bản tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: 

Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Không giải thoát môn cũng nên là chơn vô lậu chẳng 

đọa ba cõi; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, cũng nên là chơn vô lậu 

chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, 

bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không, là chơn vô lậu 

chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa 

nói. 

Xá Lợi Tử nói: Bố thí Ba la mật đa cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa 

ba cõi; tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, cũng nên là 

chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì bố thí Ba la mật đa cho đến Bát 

nhã Ba la mật đa, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh 

không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như 

vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Năm nhãn cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; 

sáu thần thông, cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì 

năm nhãn, sáu thần thông bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản 



tánh không, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, 

như vậy. Thật như lời vừa nói. 

Xá Lợi Tử nói: Phật mười lực cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba 

cõi; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 

pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, cũng nên 

là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì Phật mười lực cho đến nhất 

thiết tướng trí, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không, 

là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. 

Thật như lời vừa nói.  

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nếu pháp tâm sắc thảy vì 

không có tánh tâm sắc thảy vậy, đều chẳng nên chấp lấy ấy, thời tất cẳ pháp 

lẽ nên đều bình đẳng, không có sai khác? Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, 

như vậy. Thật như lời vừa nói. Xá Lợi Tử nói: Nếu tất cả pháp nhất định 

không sai khác ấy, vì sao Như Lai thuyết tâm sắc thảy pháp có món món sai 

khác? Thiện Hiện đáp rằng: Ðấy là Như Lai tùy theo lời nói thế tục thi thiết 

có món món sai khác này, chớ chẳng phải do thật nghĩa. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nếu tất cả ngu phu, dị sanh, 

Thanh văn, Ðộc giác, Bồ tát, Như Lai tâm sắc thảy pháp, vì bản tánh đều 

không vậy, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi ấy, thời thánh giả, dị sanh và 

nhất thiết trí cùng phi nhất thiết trí, lẽ nên đều bình đẳng, không có sai khác? 

Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời nói. Xá Lợi Tử nói: 

Nếu các phàm thánh nhất định không sai khác ấy, vì sao Như Lai thuyết các 

phàm, thánh có thứ thứ sai khác? Thiện Hiện đáp rằng: Ðây cũng là Như Lai 

tùy theo lời nói thế tục thi thiết, mới có các thứ sai khác này, chớ chẳng phải 

do thật nghĩa. 

Xá Lợi Tử! Như vậy Bồ tát Ma ha tát, khi tu hành Bát nhã Ba la mật 

đa, nên đem vô sở đắc mà làm phương tiện vậy, đối với chỗ phát tâm Bồ đề, 

tâm Vô đẳng đẳng, tâm Bất cộng tất cả Thanh văn, Ðộc giác, chẳng ỷ, chẳng 

đắm. Ðối với tất cả pháp cũng không chấp ấy. Do nghĩa này vậy, nên gọi là 

Ma ha tát. 

Bấy giờ, cụ thọ Mãn Từ Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Tôi cũng 

muốn nói Bồ tát do nghĩa này nên lại gọi là Ma ha tát? Phật bảo: Mãn Từ 

Tử! Tùy ý Ngươi nói. Mãn Từ Tử thưa: Bạch Thế Tôn! Do các Bồ tát vì 

muốn lợi vui cho tất cả hữu tình, nên mặc áo giáp đại công đức, phát ý Ðại 

thừa, nên cõi xe Ðại thừa, lại được gọi là Ma ha tát. 



Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử rằng: Sao là Bồ tát Ma ha tát, vì 

muốn lợi vui cho tất cả hữu tình, mặc áo giáp đại công đức? Mãn Từ Tử nói: 

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát tu hạnh Bồ đề, chẳng vì số ít hữu tình nên được 

lợi vui, mà vì tất cả hữu tình được lợi vui nên tu hạnh Bồ đề. Xá Lợi Tử! 

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát, vì muốn lợi vui cho tất cả hữu tình, mặc áo 

giáp đại công đức. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát trụ bố thí Ba la mật đa, khi tu bố 

thí Ba la mật đa, chẳng vì số ít hữu tình nên được lợi vui, mà vì tất cả hữu 

tình được lợi vui nên tu bố thí Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát trụ 

tịnh giới Ba la mật đa, khi tu tịnh giới Ba la mật đa, chẳng vì số ít hữu tình 

nên được lợi vui, mà vì tất cả hữu tình nên được lợi vui, mà vì tất cả hữu 

tình được lợi vui, nên tu tịnh giới Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát 

trụ an nhẫn Ba la mật đa, khi tu an nhẫn Ba la mật đa, chẳng vì số ít hữu tình 

nên được lợi vui, mà vì tất cả hữu tình được vui nên tu an nhẫn Ba la mật đa. 

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát trụ tinh tiến Ba la mật đa, khi tu tinh tiến Ba la 

mật đa. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát trụ tĩnh lự Ba la mật đa, khi tu tĩnh lự 

Ba la mật đa, chẳng vì số ít hữu tình nên được lợi vui, mà vì tất cả hữu tình 

được lợi vui, nên tu tĩnh lự Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát trụ Bát 

nhã Ba la mật đa, khi tu Bát nhã Ba la mật đa, chẳng vì số ít hữu tình nên 

được lợi vui, mà vì tất cả hữu tình được lợi vui, nên tu Bát nhã Ba la mật đa. 

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát, vì muốn lợi vui cho tất cả hữu 

tình mà mặc áo giáp đại công đức. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát mặc áo giáp đại công đức lợi vui 

hữu tình chẳng bị hạn cục, nghĩa là chẳng tác lên nghĩ này: Ta giáo hóa ngần 

ấy hữu tình khiến được Vô dư Niết bàn, ngần ấy hữu tình chẳng cho nó 

được. Ta giáo hóa ngần ấy hữu tình khiến trụ Vô thượng Bồ đề, ngần ấy hữu 

tình chẳng cho nó trụ. Nhưng Bồ tát Ma ha tát này, khắp khiến tất cẳ hữu 

tình được Vô dư Niết bàn và trụ Vô thượng Bồ đề, vậy nên mặc áo giáp đại 

công đức. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát lại tác lên nghĩ như vầy: Ta phải 

tự viên mãn bố thí Ba la mật đa, cũng giáo hóa tất cả hữu tình nơi bố thí Ba 

la mật đa tu cho viên mãn. Ta phải tự viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tiến 

tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, cũng giáo hóa tất cả hữu tình nơi tịnh giới cho 

đến bát nhã Ba la mật đa cho viên mãn. Ta phải tự trụ nội không, cũng giáo 

hóa tất cả hữu tình khiến trụ nội không. Ta phải tự trụ ngoại không, nội 

ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô 

vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh 



không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả 

đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không; cũng giáo 

hóa tất cả hữu tình khiến trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Ta 

phải tự trụ bốn tĩnh lự, cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu bốn tĩnh lự. Ta 

phải tự trụ bốn vô lượng, bốn vô sắc định; cũng giáo hóa tất cả hữu tình 

khiến tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Ta phải tự trụ bốn niệm trụ, cũng 

giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu bốn niệm trụ. Ta phải tự trụ bốn chánh 

đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; 

cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi. Ta phải tự trụ không giải thoát môn, cũng giáo hóa tất cả hữu tình 

khiến tu không giải thoát môn. Ta phải tự trụ vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn; cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn. Ta phải tự trụ năm nhãn, cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu năm 

nhãn. Ta phải tự trụ sáu thần thông, cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu 

sáu thần thông. Ta phải tự trụ Phật mười lực, cũng giáo hóa tất cả hữu tình 

khiến tu Phật mười lực. Ta phải tự trụ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, 

đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí; cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu bốn vô sở úy 

cho đến nhất thiết tướng trí. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát vì 

muốn lợi vui tất cả hữu tình, mà mặc áo giáp đại công đức.    

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 48 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

MA HA TÁT 

Thứ 13 - 2  

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật 

đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, đem vô 

sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối với thân mạng thảy đều không lẫn tiếc. Xá 

Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, 

mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật 

đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, đem vô 



sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh bố thí chẳng khởi tác ý Thanh văn, Ðộc 

giác. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la 

mật đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật 

đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, đem vô 

sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối pháp bố thí tin chịu vui muốn. Xá Lợi Tử! 

Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, mặc áo 

giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật 

đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, đem vô 

sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh bố thí siêng tu chẳng dứt. Xá Lợi Tử! 

Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, mặc áo 

giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật 

đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, đem vô 

sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh bố thí nhất tâm hồi hướng Nhất thiết trí 

trí, chẳng xen tác ý Thanh văn, Ðộc giác. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tĩnh 

lự Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật 

đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, đem vô 

sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối với pháp bố thí trụ như huyễn, như mộng, 

như tượng, như vang, như bóng sáng, như không hoa, như thành tầm hương, 

như tưởng việc biến hóa, chẳng thấy kẻ thí, kẻ thọ, của thí. Xá Lợi Tử! Như 

vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, mặc áo giáp 

đại công đức bát nhã Ba la mật đa. 

Xá Lợi Tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành bố thí Ba la mật đa, mặc 

đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha 

tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành bố thí Ba la mật đa, đối 

với tướng sáu Ba la mật đa chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ tát Ma ha tát 



này mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát 

vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.  

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì hộ tịnh giới, đối các vật sở hữu đều 

chẳng luyến đắm. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu 

hành tịnh giới Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh tịnh giới hãy chẳng cầu 

chứng Thanh văn, Ðộc giác, huống là bậc dị sanh. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi 

là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, mặc áo giáp đại 

công đức bố thí Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối pháp tịnh giới tin chịu vui muốn. 

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la 

mật đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh tịnh giới siêng tu chẳng dứt. 

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la 

mật đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh tịnh giới chuyên đem đại bi 

mà làm thượng thủ, hãy chẳng xen tạp tác ý nhị thừa huống là tâm dị sanh. 

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la 

mật đa, mặc áo giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa. 



Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh tịnh giới trụ như huyễn, như 

mộng, như tượng, như vang, như bóng sáng, như không hoa, như thành tầm 

hương, như tưởng việc biến hóa. Với giới thanh tịnh chẳng ỷ chẳng chấp. 

Với ác phá giới chẳng nhàm chẳng lấy, do vì trì cùng phạm bản tánh không 

vậy. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba 

la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa. 

Xá Lợi Tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, 

mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát 

Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành tịnh giới Ba la 

mật đa, đối với sáu tướng Ba la mật đa chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ 

tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ 

tát Ma ha tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.  

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì để thành an nhẫn, đối thân mạng 

thảy không bị luyến tiếc. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi 

tu hành an nhẫn Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh an nhẫn chẳng xen tạp tác ý 

hạ liệt Thanh văn, Ðộc giác, dị sanh. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát 

Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh 

giới Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối pháp an nhẫn tin chịu vui muốn. 

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la 

mật đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa. 



Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh an nhẫn siêng tu chẳng dứt. 

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la 

mật đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Tâm nhiếp duyên một, dù gặp việc 

khổ mà chẳng duyên khác. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật 

đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối pháp an nhẫn trụ như huyễn, như 

mộng, như tượng, như vang, như bóng sáng, như không hoa, như thành tầm 

hương, như tưởng việc biến hóa. Vì muốn tu nhóm tất cả Phật pháp, vì muốn 

thành thục tất cả hữu tình, quán các pháp đều không, chẳng chấp oán hại. Xá 

Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật 

đa, mặc áo giáp đại công đức Bát nhã Ba la mật đa. 

Xá Lợi Tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, 

mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát 

Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành an nhẫn Ba la 

mật đa, đối tướng sáu Ba la mật đa, chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ tát 

Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát 

Ma ha tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.  

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Siêng tu các hạnh bố thí khó làm. Xá 

Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật 

đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa. 



Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Ròng siêng hộ trì thanh tịnh cấm giới. 

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la 

mật đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Siêng tu các hạnh an nhẫn khó làm. 

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la 

mật đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Mạnh tăng siêng tu hạnh khổ có lợi. 

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la 

mật đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Siêng tu các hạnh tĩnh lự đẳng chí. Xá 

Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật 

đa, mặc áo giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Tinh tiến tu hành huệ không chấp lấy. 

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la 

mật đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa. 

Xá Lợi Tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, 

mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát 

Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành tinh tiến Ba la 

mật đa, đối tướng sáu Ba la mật đa, chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ tát 



Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát 

Ma ha tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.  

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, đem 

vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trụ tâm yên tĩnh mà tu bố thí, khiến cho bẩn 

xan lẫn chẳng còn hiện tiền. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la mật 

đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, đem 

vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do thanh tịnh định lực, hộ trì cấm giới, khiến 

cho bẩn phạm giới chẳng còn hiện tiền. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ 

tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh 

giới Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, đem 

vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trụ định từ bi mà tu an nhẫn, khiến cho nộ 

nhuế thảy chẳng còn hiện tiền. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba la 

mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, đem 

vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. An trụ tịnh định, siêng tu công đức, khiến các 

trễ biếng chẳng còn hiện tiền. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tiến Ba la 

mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, đem 

vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nương tĩnh lự thảy dẫn phát thắng định khiến 

cho đắm, loạn, chướng chẳng còn hiện tiền. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các 



Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức 

tĩnh lự Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, đem 

vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nương tĩnh lự thảy dẫn phát thắng huệ, quán 

tất cả pháp đều như huyễn thảy, khiến cho các ác huệ chẳng còn hiện tiền. 

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật 

đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa. 

Xá Lợi Tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc 

đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha 

tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, đối 

tướng sáu Ba la mật đa, chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ tát Ma ha tát này 

mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát vì 

muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức. 

 Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng thấy kẻ thí, kẻ thọ, của thí, ba 

luân thanh tịnh mà làm bố thí. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la 

mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng thấy trì giới và phá giới thảy, 

đem tâm không chấp trước mà tu tịnh giới. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các 

Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức 

tịnh giới Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng thấy năng nhẫn sở nhẫn thảy 

việc, đem huệ thắng không mà tu an nhẫn. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các 



Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức 

an nhẫn Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Quán tất cả pháp đều rốt ráo không, 

đem tâm đại bi mà tu tinh tiến. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha 

tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tiến Ba la 

mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Quán vào trụ xuất định và định cảnh 

đều rốt ráo không mà tu đẳng chí. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma 

ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tĩnh lự Ba 

la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la 

mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 

hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối với tất cả pháp, tất cả hữu tình, tất 

cả Ba la mật đa, trụ như huyễn, như mộng, như tượng, như vang, như bóng 

sáng, như không hoa, như thành tầm hương, như tưởng việc biến hóa, mà tu 

các thứ huệ không chấp lấy. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát 

khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã Ba la mật 

đa. 

Xá Lợi Tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, 

mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát 

Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành bát nhã Ba la 

mật đa, đối sáu tướng Ba la mật đa, chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ tát 

Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát 

Ma ha tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức. 

Xá Lợi Tử! các Bồ tát Ma ha tát như vậy an trụ mỗi mỗi Ba la mật đa, 

đều tu sáu Ba la mật đa khiến được viên mãn, vậy nên gọi là mặc áo giáp đại 

công đức. 



Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tuy vào các tĩnh lự và định 

vô lượng vô sắc, mà chẳng say đắm, cũng chẳng bị thế lực nó dắt dẫn, cũng 

chẳng theo thế lực nó mà thọ sanh. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát khi 

tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức phương tiện khéo léo 

bát nhã Ba la mật đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tuy vào các tĩnh lự và định 

vô lượng vô sắc trụ thấy xa lìa, thấy vẳng lặng, thấy không, vô tướng, vô 

nguyện mà chẳng thật tế, chẳng vào Thanh văn và bực Ðộc giác, thắng phục 

tất cả Thanh văn, Ðộc giác. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát khi 

tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức phương tiện khéo léo 

bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Bởi các Bồ tát do vì muốn lợi vui tất cả 

hữu tình mà mặc các áo giáp đại công đức như vậy. Vậy nên lại gọi là tên 

Ma ha tát. 

Xá Lợi Tử! Vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mà mặc áo giáp đại công 

đức như vậy, Bồ tát Ma ha tát khắp vì thế giới các Phật Thế Tôn mười 

phương đều như hằng hà sa thảy, ở trong đại chúng vui mừng khen ngợi, tác 

lên lời như vầy: “Trong phương nào đó, thế giới nào đó, có tên Bồ tát Ma ha 

tát đó, vì muốn lợi vui hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức, để thành thục 

hữu tình và nghiêm tịnh cõi Phật, du hý thần thông, làm việc đáng làm”. 

Như vậy lần nữa tiếng khắp biến mười phương, trời, người các chúng nghe 

đều vui mừng, đều tác lên lời này: “Bồ tát như vậy phải mau làm Phật, lợi 

ích an vui cho tất cả hữu tình”. 

Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử rằng: Vì sao gọi là Bồ tát 

Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình, nên phát thú Ðại thừa? 

Mãn Từ Tử nói: Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui tất cả 

hữu tình mặc sáu thứ áo giáp đại công đức rồi, lại còn vì muốn lợi vui các 

hữu tình, nên mới lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có từ, lìa sanh vui mừng, 

mới vào sơ tĩnh lự trụ đầy đủ. Tầm từ vắng lặng, nội thảng tịnh tâm nhất trú, 

tánh không có tầm từ mới vào tĩnh lự thứ hai trụ đầy đủ. Lại hỷ trụ xả, cụ 

niệm chánh tri, thân thọ lạc thánh thuyết trụ, xả cụ niệm lạc trú, mới vào tĩnh 

lự thứ ba trụ đầy đủ. Dứt vui dứt khổ, mất hỷ ưu trước, chẳng khổ chẳng vui, 

xả niệm thanh tịnh, mới vào tĩnh lự thứ tư trụ đầy đủ. Lại nương tĩnh lự đến 

từ câu tâm, hành tướng rộng lớn, vô nhị vô tướng, vô oán vô hại, vô hận vô 

não, khéo tu biến mãn, thắng giải quanh khắp, đầy nhẫy mười phương tận hư 

không cùng pháp giới, từ tâm thắng giải đầy đủ, mà trụ tâm bi hỷ xả câu 

hành tướng thắng giải cũng lại như vậy. 



Nương gia hạnh này, lại vượt tất cả sắc tướng, diệt hữu đối tưởng, 

chẳng suy nghĩ các thứ tưởng khác, mới vào vô biên không, trụ đầy đủ 

không vô biên xứ. Vượt tất cả không vô biên xứ, mới vào vô biên thức, trụ 

đầy đủ thức vô biên xứ. Vượt tất cả thức vô biên xứ, mới vào vô sở hữu, trụ 

đầy đủ vô sở hữu xứ. Vượt tất cả vô sở hữu xứ, mới vào phi tưởng phi phi 

tưởng xứ trụ đầy đủ. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này lấy vô sở đắc mà làm 

phương tiện, đem tĩnh lự vô lượng vô sắc này, cùng tất cả hữu tình đồng 

chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát 

Ma ha tát vì muốn lợi vui cho các hữu tình, vậy nên mới phát thú Ðại thừa. 

Lại nữa! Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu 

tình, nên trước tự mình an trụ tĩnh lự vô lượng vô sắc như vậy, với các hành 

tướng trạng vào-trụ-xuất khéo phân biệt biết, được tự tại rồi lại khởi nghĩ 

này: “Ta phải dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vì 

dứt các phiền não cho tất cả hữu tình vậy, nên thuyết các tĩnh lự vô lượng vô 

sắc, phân biệt khai thị, khiến cho khéo rõ biết ái, đắm, lầm lỗi, xuất ly của 

các định và các hành tướng trạng vào-trụ-xuất”. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát 

Ma ha tát nương tĩnh lự Ba la mật đa tu bố thí Ba la mật đa, vì muốn lợi vui 

các hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, khi thuyết các tĩnh lự vô lượng vô sắc, chẳng bị xen tạp tâm 

Thanh văn, Ðộc giác thảy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát nương tĩnh lự 

Ba la mật đa tu tịnh giới Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên 

phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, khi thuyết các tĩnh lự vô lượng vô sắc, đối pháp như vậy tin 

nhẫn vui muốn. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát nương tĩnh lự Ba la mật 

đa tu an nhẫn Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú 

Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, khi thuyết các tĩnh lự vô lượng vô sắc, đem căn lành tự mình vì 

hữu tình nên xa cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, với các căn lành siêng tu 

chẳng dứt. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát nương tĩnh lự Ba la mật đa tu 

tinh tiến Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Ðại 

thừa. 



Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, khi thuyết các tĩnh lự vô lượng vô sắc, dẫn phát định thù thắng 

đẳng trì đẳng chí, giải thoát thắng xứ, biến xứ thảy với vào trụ xuất đều được 

tự tại. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát nương tĩnh lự Ba la mật đa tu tĩnh 

lự Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, khi thuyết các tĩnh lự vô lượng vô sắc và nhánh tĩnh lự, mới đem 

hành tướng vô thường, hành tướng khổ, hành tướng vô ngã, hành tướng 

không, hành tướng vô tướng, hành tướng vô nguyện đúng như thật mà quán 

sát, chẳng xả đại bi, chẳng đọa Thanh văn và bực Ðộc giác. Xá Lợi Tử! Ðấy 

là Bồ tát Ma ha tát nương tĩnh lự Ba la mật đa tu bát nhã Ba la mật đa, vì 

muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất 

thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ. Khi vào Từ định, khởi nghĩ như vầy: “Ta 

phải cứu giúp tất cả hữu tình, khiến được an vui”. Khi vào Bi định, khởi 

nghĩ như vầy: “Ta phải cứu vớt tất cả hữu tình, khiến được lìa khổ”. Khi vào 

Hỷ định khởi nghĩ như vầy: “Ta phải khen khuyến tất cả hữu tình, khiến 

được giải thoát”. Khi vào Xả định, khởi nghĩ như vầy: “Ta phải bình đẳng 

lợi ích tất cả hữu tình, khiến dứt các lậu”. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha 

tát nương vô lượng định tu bố thí Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình 

vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, với bốn vô lượng khi vào trụ xuất, quyết chẳng hướng về Thanh 

văn, Ðộc giác, duy cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ 

tát Ma ha tát nương định vô lượng, tu tịnh giới Ba la mật đa, vì muốn lợi vui 

các hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ. Với bốn vô lượng, khi vào trụ xuất chẳng xen tạp tác ý Thanh 

văn, độc giác, chuyên tâm tín nhẫn, vui muốn Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. 

Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát nương định vô lượng, tu an nhẫn Ba la 

mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ. Với bốn vô lượng, khi vào trụ xuất siêng dứt ác pháp, siêng tu 

thiện pháp, chuyên thú Bồ đề từng không chút nới. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát 



Ma ha tát nương định vô lượng, tu tinh tiến Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các 

hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ. Với bốn vô lượng, khi vào trụ xuất, dẫn phát các thứ đẳng trì 

đẳng chí, năng ở trong ấy được đại tự tại, chẳng bị định kia cướp dắt, cũng 

chẳng theo thế dụng nó mà thọ sanh. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát 

nương định vô lượng, tu tĩnh lự Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình 

vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ. Tu bốn vô lượng, ở trong vô lượng đem hành tướng vô thường, 

hành tướng khổ, hành tướng vô ngã, hành tướng không, hành tướng vô 

tướng, hành tướng vô nguyện mới đúng như thật mà quán sát, chẳng xả đại 

bi, chẳng đọa Thanh văn và bực Ðộc giác. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha 

tát nương định vô lượng, tu bát nhã Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu 

tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát nương như vậy thảy, phương tiện 

khéo léo tu tập sáu pháp Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên 

phát thú Ðại thừa.  

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất 

thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ. Tu đủ tất cả pháp: Bốn niệm trụ, bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh 

đạo chi, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung 

hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha 

tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ. Tu đủ tất cả pháp: Không giải thoát môn, vô tướng giải thoát 

môn, vô nguyện giải thoát môn, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất 

cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi 

Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú 

Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ. Tu đủ tất cả pháp: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đem vô sở 

đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi 

vui các hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 



Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ. Tu đủ tất cả pháp: Năm nhãn, sáu thần thông, đem vô sở đắc mà 

làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các 

hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ. Tu đủ tất cả pháp: Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng 

tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi 

Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú 

Ðại thừa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất 

thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc làm phương tiện, khởi trí nội 

không, trí ngoại không, trí nội ngoại không, trí không không, trí đại không, 

trí thắng nghĩa không, trí hữu vi không, trí vô vi không, trí tất cảnh không, 

trí vô tế không, trí tán khộng, trí vô biến dị không, trí bổn tánh không, trí tự 

tướng không, trí cộng tướng không, trí nhất thiết pháp không, trí bất khả đắc 

không, trí vô tánh không, trí tự tánh không và trí vô tánh tự tánh không, đem 

vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn 

lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, vô sở đắc làm phương tiện đối tất cả pháp khởi trí chẳng phải 

thường chẳng phải vô thường, trí chẳng phải lạc chẳng phải khổ, trí chẳng 

phải ngãn chẳng phải vô ngã, trí chẳng phải tịnh chẳng phải bất tịnh, trí 

chẳng phải không chẳng phải bất không, trí chẳng phải hữu tướng chẳng 

phải vô tướng, trí chẳng phải hữu nguyện chẳng phải vô nguyện, trí chẳng 

phải tịch tĩnh chẳng phải bất tịch tĩnh, trí chẳng phải viễn ly chẳng phải bất 

viễn ly, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung 

hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha 

tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Lại nữa! Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất 

thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc làm trí phương tiện, trí bất tri 

quá khứ, trí bất tri vị lai, trí bất tri hiện tại, chẳng phải bất tri pháp ba đời, 

đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 



hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì 

muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, vô sở đắc làm trí phương tiện, trí bất tri quá khứ, trí bất tri bất 

thiện, trí bất tri bất thiện, trí bất tri vô ký, chẳng phải bất tri pháp ba tánh; trí 

bất tri cõi Dục, trí bất tri cõi Sắc, trí bất tri cõi Vô sắc, chẳng phải bất tri 

pháp ba cõi; trí bất tri học, trí bất tri vô học, trí bất tri chẳng phải học, chẳng 

phải vô học, chẳng phải bất tri pháp học, vô học, phi học phi vô học; trí bất 

tri thấy bị dứt, trí bất tri tu bị dứt, trí bất tri phi bị dứt, chẳng phải bất tri 

pháp thấy bị dứt tu bị dứt phi bị dứt, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, 

cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. 

Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên 

phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, vô sở đắc làm trí phương tiện, trí bất tri thế gian, trí bất tri xuất 

thế gian, chẳng phải bất tri pháp thế gian xuất thế gian, đem vô sở đắc mà 

làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các 

hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, vô sở đắc làm trí phương tiện, trí bất tri sắc, trí bất tri vô sắc, 

chẳng phải bất tri pháp sắc vô sắc; trí bất tri hữu kiến, trí bất tri vô kiến, 

chẳng phải bất tri pháp hữu kiến vô kiến; trí bất tri hữu đối, trí bất tri vô đối, 

chẳng phải bất tri pháp hữu đối vô đối; trí bất tri hữu lậu, trí bất tri vô lậu, 

chẳng phải bất tri pháp hữu lậu vô lậu; trí bất tri hữu vi, trí bất tri vô vi, 

chẳng phải bất trí pháp hữu vi vô vi, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, 

cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. 

Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên 

phát thú Ðại thừa. 

Xá Lợi Tử! Bởi các Bồ tát do như vậy thảy phương tiện khéo léo, vì 

muốn lợi vui tất cả hữu tình mà phát thú Ðại thừa, vậy nên gọi tên là Ma ha 

tát. 

Xá Lợi Tử! Như vậy vì muốn lợi vui các hữu tình nên phát thú Ðại 

thừa. Bồ tát Ma ha tát khắp vì thế giới các Phật Thế Tôn mười phương đều 

như hằng hà sa thảy, ở trong đại chúng vui mừng khen ngợi, khởi lên lời 



này: “Trong phương nào đó, thế giới nào đó, có tên Bồ tát đó, vì muốn lợi 

vui các hữu tình vậy, nên phát thú Ðại thừa thành tựu hữu tình, nghiêm tịnh 

cõi Phật, du hý thần thông làm việc đáng làm”. Như vậy lần nữa tiếng biến 

khắp mười phương, chúng trời người thảy nghe đều vui mừng, đều tác lên 

lời này: “Bồ tát như vậy phải mau làm Phật, lợi ích an vui tất cả hữu tình”.     

--- o0o --- 

QUYỂN THỨ 49 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

MA HA TÁT 

Thứ 13 - 3 

 Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử rằng: Vì sao gọi là Bồ tát 

Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình nên cười nơi Ðại thừa? 

Mãn Từ Tử nói: Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã 

Ba la mật đa, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, 

dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cười bố thí Ba la mật đa, bất đắc bố thí, 

bất đắc bố thí Ba la mật đa, bất đắc kẻ thí, bất đắc kẻ thọ, bất đắc của đem 

thí, bất đắc pháp ngăn trở. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát cười bố thí Ba 

la mật đa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tâm 

tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm 

phương tiện cười tịnh giới Ba la mật đa, bất đắc tịnh giới, bất đắc tịnh giới 

Ba la mật đa, bất đắc kẻ trì giới, bất đắc kẻ phạm giới, bất đắc pháp ngăn trở. 

Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát cười tịnh giới Ba la mật đa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tâm 

tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm 

phương tiện cười an nhẫn Ba la mật đa, bất đắc an nhẫn, bất đắc an nhẫn Ba 

la mật đa, bất đắc kẻ năng nhẫn, bất đắc kẻ cảnh sở nhẫn, bất đắc pháp bị 

ngăn trở. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát cười an nhẫn Ba la mật đa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tâm 

tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm 



phương tiện cười tinh tiến Ba la mật đa, bất đắc tinh tiến, bất đắc tinh tiến 

Ba la mật đa, bất đắc kẻ tinh tiến, bất đắc kẻ biếng lười, bất đắc pháp bị ngăn 

trở. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát cười tinh tiến Ba la mật đa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tâm 

tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm 

phương tiện cười tĩnh lự Ba la mật đa, bất đắc tĩnh lự, bất đắc tĩnh lự Ba la 

mật đa, bất đắc kẻ tu định, bất đắc kẻ tán loạn, bất đắc cảnh giới định, bất 

đắc pháp bị ngăn trở. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát cười tĩnh lự Ba la 

mật đa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tâm 

tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm 

phương tiện cười bát nhã Ba la mật đa, bất đắc bát nhã, bất đắc bát nhã Ba la 

mật đa, bất đắc kẻ tu huệ, bất đắc kẻ ngu si; bất đắc pháp quá khứ, vị lai, 

hiện tại; bất đắc pháp thiện, bất thiện, vô ký; bất đắc cõi Dục, cõi Sắc, cõi 

Vô sắc; bất đắc pháp học, vô học; bất đắc pháp thấy bị dứt, tu bị dứt, phi bị 

dứt; bất đắc pháp thế gian, xuất thế gian; bất đắc pháp sắc, vô sắc; bất đắc 

pháp hữu kiến, vô kiến; bất đắc pháp hữu đối, vô đối; bất đắc pháp hữu lậu, 

vô lậu; bất đắc pháp hữu vi, vô vi, bất đắc pháp bị ngăn trở. Xá Lợi Tử! Ðấy 

là Bồ tát Ma ha tát cười bát nhã Ba la mật đa. 

Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu 

tình vậy, nên cười Ðại thừa? 

Lại nữa, Xá Lợi tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất 

thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì 

khiển tu nên tu bốn niệm trụ; vì khiển tu nên tu bốn chánh đoạn, bốn thần 

túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Xá Lợi Tử! 

Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Ðại 

thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu không 

giải thoát môn; vì khiển tu nên tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Xá 

Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười 

nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu bốn tĩnh 



lự; vì khiển tu nên tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ 

tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu bố thí 

Ba la mật đa; vì khiển tu nên tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã 

Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu 

tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu năm 

nhãn; vì khiển tu nên tu sáu thần thông. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát 

vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu Phật 

mười lực; vì khiển tu nên tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại 

hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu 

tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu trí nội 

không, trí ngoại không, trí nội ngoại không, trí không không, trí đại không, 

trí thắng nghĩa không, trí hữu vi không, trí vô vi không, trí tất cảnh không, 

trí vô tế không, trí tán không, trí vô biến dị không, trí bổn tánh không, trí tự 

tướng không, trí cộng tướng không, trí nhất thiết pháp không, trí bất khả đắc 

không, trí vô tánh không, trí tự tánh không, trí vô tánh tự tánh không. Xá Lợi 

Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi 

Ðại thừa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất 

thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như 

thật quán sát Bồ tát Ma ha tát chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì Bồ đề và 

Tát đỏa đều bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi 

vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát sắc chỉ 

có giả danh thi thiết lời nói, vì sắc bất khả đắc vậy. Thọ tưởng hành thức chỉ 

có giả danh thi thiết lời nói, vì thọ tưởng hành thức bất khả đắc vậy. Xá Lợi 



Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi 

Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát nhãn xứ 

chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nhãn xứ bất khả đắc vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xứ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bất khả đắc 

vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, 

nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát sắc xứ 

chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì sắc xứ bất khả đắc vậy. Thanh hương vị 

xúc pháp xứ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thanh hương vị xúc pháp xứ 

bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu 

tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát nhãn giới 

chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nhãn giới bất khả đắc vậy. Sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh 

thi thiết lời nói, vì sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bất 

khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu 

tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát nhĩ giới 

chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nhĩ giới bất khả đắc vậy. Thanh giới, nhĩ 

thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi 

thiết lời nói, vì thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả 

đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình 

vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát tỷ giới 

chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì tỷ giới bất khả đắc vậy. Hương giới, tỷ 

thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi thiết 

lời nói, vì hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc 

vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, 

nên cười nơi Ðại thừa. 



Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát thiệt giới 

chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thiệt giới bất khả đắc vậy. Vị giới, thiệt 

thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi 

thiết lời nói, vì vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả 

đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình 

vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát thân giới 

chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thân giới bất khả đắc vậy. Xúc giới, thân 

thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi 

thiết lời nói, vì xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả 

đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình 

vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát ý giới chỉ 

có giả danh thi thiết lời nói, vì ý giới bất khả đắc vậy. Pháp giới, ý thức giới 

và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì 

pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc vậy. Xá Lợi 

Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi 

Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát địa giới 

chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì địa giới bất khả đắc vậy. Thủy hỏa phong 

không thức giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thủy hỏa phong không 

thức giới bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi 

vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát khổ 

thánhd đế chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì khổ thánh đế bất khả đắc vậy. 

Tập diệt đạo thánh đế chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì tập diệt đạo thánh 

đế bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các 

hữu tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát vô minh 



chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì vô minh bất khả đắc vậy. Hành, thức, 

danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chỉ 

có giả danh thi thiết lời nói, vì hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não bất 

khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu 

tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát nội 

không chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nội không bất khả đắc vậy. Ngoại 

không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi 

không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị 

không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp 

không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh 

không chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì ngoại không cho đến vô tánh tự 

tánh không bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi 

vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát chơn như 

chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì chơn như bất khả đắc vậy. Pháp giới, pháp 

tánh, pháp định, pháp trụ, ly sanh tánh, bình đẳng táng, thật tế chỉ có giả 

danh thi thiết lời nói, vì pháp giới cho đến thât tế bất khả đắc vậy. Xá Lợi 

Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi 

Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát bốn tĩnh 

lự chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn tĩnh lự bất khả đắc vậy. Bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi 

vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát bốn niệm 

trụ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn niệm trụ bất khả đắc vậy. Bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh 

đạo chi chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn 

lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 



Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát không 

giải thoát môn chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì không giải thoát môn bất 

khả đắc vậy. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chỉ có giả danh thi thiết lời 

nói, vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy 

là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát bố thí Ba 

la mật đa chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bố thí Ba la mật đa bất khả đắc 

vậy. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa chỉ có giả danh 

thi thiết lời nói, vì tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa bất khả đắc vậy. Xá 

Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười 

nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát năm 

nhãn chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì năm nhãn bất khả đắc vậy. Sáu thần 

thông chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì sáu thần thông bất khả đắc vậy. Xá 

Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười 

nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát Phật 

mười lực chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì Phật mười lực bất khả đắc vậy. 

Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 

Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chỉ có giả danh 

thi thiết lời nói, vì bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí bất khả đắc vậy. 

Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên 

cười nơi Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 

thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề bất khả đắc vậy. Kẻ giác giả Vô thượng Chánh đẳng chỉ 

có giả danh thi thiết lời nói, vì kẻ giác giả Vô thượng Chánh đẳng bất khả 

đắc vậy. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình 

vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 



Lại nữa, Xá Lợi tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất 

thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Từ sơ 

phát tâm cho đến chứng được Vô thượng Bồ đề, hằng tu viên mãn bất thối 

thần thông, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Từ một nước Phật đến 

một nước Phật cúng dường cung kính tôn trọng tán thán các Phật Thế Tôn. 

Ở chỗ các Phật nghe thọ pháp tương ưng Ðại thừa. Ðã nghe thọ rồi, đúng 

như lý suy nghĩ tinh tiến tu học. Xá Lợi Tử! Ðấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn 

lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa. 

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát như vậy, tuy cười Ðại thừa từ một nước 

Phật đến một nước Phật, cúng dường cung kính tôn trọng tán thán các Phật 

Thế Tôn, ở chỗ các Phật nghe thọ Chánh pháp, thành thục hữu tình, nghiêm 

tịnh cõi Phật, mà tâm không có chút tưởng nước Phật thảy. 

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát như vậy, trụ bực Bất nhị, quán các hữu 

tình, nên dùng thân nào cho được nghĩa lợi, tức thì hiện thọ khiến kia được 

ích. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát như vậy, cho đến chứng được Nhất thiết trí 

trí, tùy chỗ thọ sanh chẳng rời Ðại thừa. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát như 

vậy, chẳng bao lâu sẽ được Nhất thiết trí trí, vì chúng người trời quay xe 

Chánh pháp. Xe pháp như thế, tất cả Thanh văn, Ðộc giác, Sa môn, Bà la 

môn, Ma vương, Phạm vương, Thiên, Long, Dược xoa, Kiện đạt phược, A tố 

lạc, Yết lộ trà, Khẩn nại lạc, Mạc hô lạc già, nhân, phi nhân thảy, tất cả thế 

gian chẳng thể quay được. Xá Lợi Tử! Bởi các Bồ tát do phương tiện khéo 

léo như vậy thảy, vì muốn lợi vui tất cả hữu tình cười Ðại thừa vậy, nên lại 

gọi tên Ma ha tát. 

Xá Lợi Tử! Như vậy vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi 

Ðại thừa. Bồ tát Ma ha tát khắp vì thế giới các Phật Thế Tôn mười phương 

đều như hằng hà sa thảy, ở trong đại chúng vui mừng khen ngợi, tác lên lời 

như vầy: “Trong thế giới nào đó, phương nào đó, có Bồ tát Ma ha tát tên đó, 

vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Ðại thừa, chẳng bao lâu sẽ 

được Nhất thiết trí trí, vì chúng trời người thảy quay xe Chánh pháp. Xe ấy, 

thế gian chúng trời, người, Ma, Phạm, Thanh văn thảy đều chẳng thể quay 

được”. Như vậy lần lữa tiếng khắp mười phương, chúng trời người thảy 

nghe đều vui mừng, đều tác lên lời như vầy: “Bồ tát như thế chẳng bao lâu 

phải được Nhất thiết trí trí, để quay xe Chánh pháp, lợi lạc an vui cho tất cả 

hàm linh”. 

---o0o--- 



HỘI THỨ NHẤT 

Phẩm 

ÁO GIÁP ÐẠI THỪA 

Thứ 14 - 1  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Như nói Bồ tát 

Ma ha tát là kẻ mặc áo giáp Ðại thừa. Vì sao gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc áo 

giáp Ðại thừa? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí 

Ba la mật đa, mặc giáp tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật 

đa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp bốn tĩnh 

lự, mặc giáp bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ 

tát Ma ha tát mặc giáp Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp bốn niệm 

trụ; mặc giáp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 

giác chi, tám thánh đạo chi. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát 

mặc giáp Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp nội 

không, mặc giáp ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, 

thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, 

tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng 

không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh 

không, vô tánh tự tánh không. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát 

mặc giáp Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp năm 

nhãn, mặc giáp sáu thần thông. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát 

mặc giáp Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp Phật 

mười lực, mặc giáp bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 

xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí . Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Ðại thừa. 



Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp các công 

đức thân tướng Phật. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp 

Ðại thừa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp các công đức như 

vậy thảy, phóng đại quang minh khắp soi Tam thiên đại thiên thế giới, khiến 

cho thế giới này sáu thứ ba phen biến động. Trong ấy khổ cụ địa ngục lửa 

thảy và thân tâm hữu tình kia đau nhức đều được tiêu trừ, Bồ tát biết kia đã 

lìa các khổ, bèn vì ngợi khen công đức ngôi Tam Bảo, kia được nghe rồi 

thân tâm an vui. Từ loại mình chết, sanh trong trời người, liền được gần gũi 

phụng sự các Phật Bồ tát, thân thừa cúng dường, lãnh tiếng Chánh pháp. 

Loại bàng sanh trong ấy, tàn hại lẫn nhau, roi đánh đuổi ngặt, các khổ nhiều 

vô lượng, đều được diệt trừ. Bồ tát biết kia đã lìa các khổ, cũng vì ngợi khen 

công đức Tam Bảo, kia được nghe rồi, thân tâm an vui. Từ loại mình chết, 

sanh trong trời người, liền được gần gụi phụng sự các Phật Bồ tát, thân thừa 

cúng dường, lãnh tiếng Chánh pháp. Quỷ giới trong ấy khủng bố đói khát, 

thân tâm tiều tụy, khổ não nhiều vô lượng, đều được trừ diệt. Bồ tát biết kia 

đã lìa các khổ, cũng vì ngợi khen công đức Tam Bảo, kia được nghe rồi thân 

tâm an vui. Từ loại mình chết, sanh trong trời người, liền được gần gũi 

phụng sự các Phật Bồ tát, thân thừa cúng dường, lãnh tiếng Chánh pháp. 

Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Ðại thừa. 

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc các giáp công đức như vậy thảy, phóng đại 

quang minh soi khắp thế giới các Phật mười phương đều như hằng hà sa 

thảy, cũng khiến cho cõi kia sáu thứ ba phen biến động, địa ngục, bàng sanh, 

quỷ giới, trong ấy bao nhiêu các khổ đều được trừ diệt. Bồ tát biết kia đã lìa 

các khổ, cũng vì ngợi khen công đức Tam Bảo, kia được nghe rồi thân tâm 

an vui. Từ loại mình chết, sanh trong trời người, liền được gần gũi phụng sự 

các Phật Bồ tát, thân thừa cúng dường, lãnh tiếng Chánh pháp. Thiện Hiện! 

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Ðại thừa. Thiện Hiện! Như huyễn 

sư giỏi hoặc đệ tử y, ở trước đại chúng nơi ngã tư đường, huyễn làm địa 

ngục, bàng sanh, quỷ giới và vô lượng hữu tình đều chịu các khổ, cũng lại 

làm phóng quang biến động đại địa khiến cho các khổ của hữu tình kia đều 

dứt. Rồi lại ngợi khen Phật Pháp Tăng Bảo khiến kia nghe rồi thân tâm an 

vui. Từ loại mình chết, sanh trong trời người, liền được gần gũi phụng sự 

các Phật Bồ tát, thân thừa cúng dường, lãnh tiếng Chánh pháp. Thiện Hiện! 

Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Phật bảo: 

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát mặc các giáp công đức như vậy thảy, phóng 

đại quang minh, biến động đại địa, cứu vớt vô lượng thế giới hữu tình ba ác 

thú khổ khiến sanh trời người, thấy Phật nghe Pháp, cũng lại như vậy. Tuy 



có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Thiện Hiện! Vì các pháp tánh 

không, đều như huyễn vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát an trụ bố thí Ba la mật đa 

khắp hóa Tam thiên đại thiên thế giới như ngọc lưu ly xanh, cũng hóa tự 

thân làm vua Chuyển luân, bảy báu quyến thuộc, dõi theo đoanh vây. Chúng 

hữu tình trong ấy cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần áo cho áo, cần xe 

cấp xe, hương hoa, hương bột, hương đốt, hương hoa, phòng nhà, đồ nằm, 

đèn nến, thuốc men, vàng bạc ngọc báu, san hô ngọc bích và những bao các 

thứ đồ cần dùng tư sanh, tùy kia cần dùng thí cho tất cả. Làm thí này rồi, lại 

vì tuyên nói pháp tương ưng với sáu Ba la mật đa, khiến kia nghe rồi cho 

đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mà đối với pháp tương ưng 

sáu Ba la mật đa, thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát 

Ma ha tát mặc giáp Ðại thừa. Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, ở 

trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm các hạng hữu tình: Bần cùng 

cô lộ, căn chi tàn khuyết, tật bệnh ốm đau; tùy kia cần gì, đều huyễn cấp cho. 

Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? 

Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ 

tát Ma ha tát an trụ bố thí Ba la mật đa hoặc hóa thế giới như ngọc lưu ly 

xanh, hoặc hóa tự thân làm Luân vương thảy, tùy loài hữu tình cần gì cho 

nấy và vì tuyên nói pháp tương ưng sáu Ba la mật đa, cũng lại như vậy. Tuy 

có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì vác pháp tánh không, đều như 

huyễn vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tự an trụ tịnh giới Ba la 

mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên sanh vào nhà Chuyển luân 

vương, nối ngôi vua Chuyển luân, an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn 

ức hữu tình nơi mười thiện nghiệp đạo. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn 

trăm ức muôn ức hữu tình nơi bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi bốn 

niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 

giác chi, tám thánh đạo chi. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức 

muôn ức hữu tình nơi không giải thoát môn, hoặc vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình 

nơi bố thí Ba la mật đa; hoặc tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la 

mật đa. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi 

năm nhãn, hoặc sáu thần thông. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức 

muôn ức hữu tình nơi Phật mười lực, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí. Khiến cho an lập xong, cho đến chứng được 



Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, với pháp như thế thường chẳng bỏ rời. Thiện 

Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Ðại thừa. Thiện Hiện! Như 

huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, ở trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm 

vô tướng hữu tình khiến trụ trong mười thiện nghiệp đạo; hoặc lại cho trụ 

bốn tĩnh lự, cho đến nhất thiết tướng trí. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? 

Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình vậy, nên 

sanh vào nhà Chuyển luân vương, nối ngôi vua Chuyển luân, an lập vô 

lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng hữu tình nơi mười thiện nghiệp 

đạo. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi bốn 

tĩnh lự cho đến Nhất thiết trí trí, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không 

một thật. Vì sao thế? Thiện Hiện! Vì các pháp tánh không, đều như huyễn 

vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tự an trụ an nhẫn Ba la mật 

đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ an 

nhẫn Ba la mật đa. Thiện Hiện! Vì sao Bồ tát Ma ha tát tự trụ an nhẫn Ba la 

mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến 

trụ an nhẫn Ba la mật đa? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát từ sơ phát tâm 

cho đến chứng được Nhất thiết trí trí, mặc giáp an nhẫn, thường tự nghĩ 

rằng: “Giả sử tất cả hữu tình cầm dao, gậy, hòn thảy đến làm tổn hại ta, ta 

trọn chẳng khởi một niệm giận lòng và khuyên các hữu tình khác cũng nhẫn 

như vậy”. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này như tâm đã nghĩ, cảnh đến 

không chống trái, khuyên các hữu tình an nhẫn như vậy cho đến chứng được 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, với nhẫn như vậy thường chẳng bỏ lìa. Thiện 

Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Ðại thừa. Thiện Hiện! Như 

huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn 

làm các thứ các loại hữu tình, mỗi mỗi cầm nắm dao gậy hòn thảy, gia hại 

huyễn sư hoặc đệ tử y. Lúc ấy thầy trò huyễn sư, đối huyễn hữu tình đều 

chẳng khởi lòng muốn làm trả thù, mà lại khuyên kia an trụ an nhẫn như 

vậy. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay 

chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện 

Hiện! Bồ tát Ma ha tát mặc giáp an nhẫn tự trụ an nhẫn Ba la mật đa, cũng 

khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ an nhẫn Ba 

la mật đa thường chẳng bỏ lìa, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không 

một thật. Vì sao thế? Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tự trụ tinh tiến Ba la mật 

đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ 

tinh tiến Ba la mật đa. Thiện Hiện! Vì sao Bồ tát Ma ha tát tự trụ tinh tiến Ba 



la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến 

trụ tinh tiến Ba la mật đa? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương 

ưng Nhất thiết trí trí, thân tâm tinh tiến, dứt các ác pháp, tu các thiện pháp, 

cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình tu tập thân tâm 

tinh tiến như vậy, cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, với 

tinh tiến như vậy thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma 

ha tát mặc giáp Ðại thừa. Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối 

trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm các thứ các loại hữu tình, mà 

kẻ huyễn giỏi kia tự hiện rõ ràng, thân tâm tinh tiến, cũng khuyên thứ huyễn 

sở hiện khiến tu tinh tiến rõ ràng như vậy. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu 

sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương 

ưng Nhất thiết trí trí, thân tâm tinh tiến, dứt các ác pháp, tu các thiện pháp, 

cũng khuyên hữu tình tu tập thân tâm tinh tiến như vậy, cũng lại như vậy. 

Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì các pháp tánh không, đều 

như huyễn vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tự trụ tĩnh lự Ba la mật đa, 

cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ tĩnh lự 

Ba la mật đa. Thiện Hiện! Vì sao Bồ tát Ma ha tát tự trụ tĩnh lự Ba la mật đa, 

cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ tĩnh lự 

Ba la mật đa? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp trụ bình 

đẳng định, chẳng thấy các pháp có định có loạn, mà thường tu tập tĩnh lự Ba 

la mật đa như vậy. Cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu 

tình tu tập thân tâm bình đẳng tĩnh lự như thế, cho đến chứng được Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối định như vậy thường chẳng bỏ lìa. Thiện 

Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Ðại thừa. Thiện Hiện! Như 

huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn 

làm các thứ các loại hữu tình, mà kẻ huyễn giỏi kia tự hiện nơi pháp trụ bình 

đẳng định, cũng khuyên huyễn sở hiện khiến tu tĩnh lự bình đẳng như vậy. 

Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? 

Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ 

tát Ma ha tát đối tất cả pháp trụ bình đẳng định, cũng khuyên hữu tình tu tập 

tĩnh lự bình đẳng như vậy thường chẳng bỏ lìa, cũng lại như vậy. Tuy có ra 

làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì các pháp tánh không, đều như huyễn 

vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tự trụ bát nhã Ba la mật đa, 

cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ bát 

nhã Ba la mật đa. Thiện Hiện! Vì sao Bồ tát Ma ha tát tự trụ bát nhã Ba la 



mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến 

trụ bát nhã Ba la mật đa? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát tự trụ vô hý luận bát 

nhã Ba la mật đa, chẳng thấy các pháp có sanh có diệt, có nhiễm có tịnh và 

bất đắc bờ đây bờ kia sai khác. Cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức 

muôn ức hữu tình an trụ vô hý luận huệ như vậy, cho đến chứng được Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề, với huệ như vậy thường chẳng bỏ lìa. Thiện 

Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Ðại thừa. Thiện Hiện! Như 

huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn 

làm các thứ các loại hữu tình, mà kẻ huyễn giỏi kia tự hiện an trụ vô hý luận 

huệ, cũng khuyên huyễn sở hiện khiến tu bát nhã như thế. Thiện Hiện! Nơi ý 

Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát tự 

trụ vô hý luận huệ như vậy thường chẳng bỏ lìa, cũng lại như vậy. Tuy có ra 

làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì các pháp tánh không, đều như huyễn 

vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp công đức như 

trên vừa nói, khắp ở thế giới các Phật mười phương, đều như hằng hà sa 

thảy, dùng sức thần thông tự biến thân mình khắp đầy thế giới các Phật như 

thế, tùy các hữu tình ưu muớn mà thị hiện. Rồi tự trụ bố thí Ba la mật đa, 

khuyên kẻ xan tham khiến trụ bố thí. Tự trụ tịnh giới Ba la mật đa, khuyên 

kẻ phạm giới khiến trụ tịnh giới. Tự trụ an nhẫn Ba la mật đa, khuyên kẻ bạo 

ác khiến trụ an nhẫn. Tự trụ tinh tiến Ba la mật đa, khuyên kẻ biếng lười 

khiến trụ tinh tiến. Tự trụ tĩnh lự Ba la mật đa, khuyên kẻ loạn tâm khiến trụ 

tĩnh lự. Tự trụ bát nhã Ba la mật đa, khuyên kẻ ngu si khiến trụ diệu huệ. 

Như vậy Bồ tát Ma ha tát an lập hữu tình nơi sáu Ba la mật đa rồi, lại theo 

tiếng tăm loại kia vì thuyết phát tương ưng với sáu Ba la mật đa, khiến kia 

nghe rồi cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, với pháp tương 

ưng sáu Ba la mật đa thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ 

tát Ma ha tát mặc giáp Ðại thừa. Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử 

y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm các thứ các loại hữu 

tình, mà kẻ huyễn giỏi kia tự hiện an trụ sáu Ba la mật đa, cũng khuyên 

huyễn sở hiện huyễn hữu tình khiến nó an trụ. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu 

sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát ở khắp thế giới 

các Phật mười phương đều như hằng hà sa thảy, tự hiện ra thân tùy loại an 

trụ sáu Ba la mật đa, cũng khuyên hữu tình khiến nó an trụ, cho đến chứng 

được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng bỏ lìa, cũng lại như vậy. 

Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì các pháp tánh không, đều 

như huyễn vậy. 



Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp công đức như 

trên vừa nói, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, 

dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, lợi ích an vui tất cả hữu tình, chẳng xen 

tác ý Thanh văn, Ðộc giác, nghĩa là chẳng tác lên nghĩ vầy: “Ta nên an lập 

ngần ấy hữu tình nơi bố thí Ba la mật đa, ngần ấy hữu tình chẳng nên an 

lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu 

tình nơi bố thí Ba la mật đa”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập 

ngần ấy hữu tình nơi tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, 

ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an 

lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật 

đa”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi nội 

không, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta 

phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi nội không”. Chẳng nên tác 

lên nghĩ này: “Ta phải an lập ngần ấy hữu tình nơi ngoại không, nội ngoại 

không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi 

không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh 

không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả 

đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, ngần ấy 

hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô 

lượng vô số vô biên hữu tình nơi ngoại không cho đến vô tánh tự tánh 

không”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi 

bốn tĩnh lự, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: 

“Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi bốn tĩnh lự”. Chẳng nên 

tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta 

phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn 

niệm trụ, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta 

phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi bốn niệm trụ”. Chẳng nên 

tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn chánh đoạn, bốn 

thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, ngần ấy 

hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô 

lượng vô số vô biên hữu tình nơi bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo 

chi”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi không 

giải thoát môn, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ 

này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi không giải thoát 

môn”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi vô 

tướng, vô nguyện giải thoát môn, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ 

nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi vô 

tướng, vô nguyện giải thoát môn”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an 



lập ngần ấy hữu tình nơi năm nhãn, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ 

nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi 

năm nhãn”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi 

sáu thần thông, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ 

này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi sáu thần thông”. 

Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi Phật mười 

lực, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải 

an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi Phật mười lực”. Chẳng nên tác 

lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ 

nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi 

bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta 

nên an lập ngần ấy hữu tình nơi quả Dự lưu, ngần ấy hữu tình chẳng nên an 

lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu 

tình nơi quả Dự lưu”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy 

hữu tình nơi quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Ðộc giác Bồ đề, ngần ấy hữu 

tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng 

vô số vô biên hữu tình nơi quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Ðộc giác Bồ 

đề”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi Bồ tát 

đạo, Vô thượng Bồ đề, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên 

nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi Bồ tát đạo, Vô 

thượng Bồ đề”. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Ðại 

thừa. 

Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi 

ngã tư đường, huyễn làm vô lượng vô số vô biên hữu tình an lập nơi sáu Ba 

la mật đa, cho đến an lập nơi Vô thượng Bồ đề. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi 

hiểu sao? Huyễn sự như vậy là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát đem tâm 

tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm 

phương tiện. An lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi sáu Ba la mật đa, 

cho đến an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi Vô thượng Bồ đề, cũng 

lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì các pháp tánh 

không, đều như huyễn vậy. 

  

--- o0o --- 



QUYỂN THỨ 50 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

ÁO GIÁP ÐẠI THỪA 

Thứ 14 - 2 

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Như tôi hiểu 

nghĩa Phật vừa nói, Bồ tát Ma ha tát chẳng mặc giáp công đức, phải biết đấy 

mới là mặc giáp Ðạo thừa. Vì sao thế? Vì tất cả pháp, tự tướng không vậy. 

Sở vì sao? Bạch Thế Tôn! Sắc, sắc tướng không; thọ tưởng hành thức, thọ 

tưởng hành thức tướng không. Nhãn xứ, nhãn xứ tướng không; nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tướng không. Sắc xứ, sắc xứ tướng không; 

thanh hương vị xúc pháp xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ tướng không. 

Nhãn giới, nhãn giới tướng không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ tướng không. Nhĩ giới, nhĩ giới tướng không; thanh giới, nhĩ 

thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, thanh giới cho đến 

nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng không. Tỷ giới, tỷ giới tướng 

không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, 

hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng không. Thiệt 

giới, thiệt giới tướng không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc 

làm duyên sanh ra các thọ, vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các 

thọ tướng không. Thân giới, thân giới tướng không; xúc giới, thân thức giới 

và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, xúc giới cho đến thân xúc 

làm duyên sanh ra các thọ tướng không. Ý giới, ý giới tướng không; pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, pháp giới cho 

đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng không.  

Ðịa giới, địa giới không; thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa 

phong không thức giới tướng không. Khổ thánh đế, khổ thánh đế tướng 

không; tập diệt đạo thánh đế, tập diệt đạo thánh đế tướng không. Vô minh, 

vô minh tướng không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não 

tướng không. Nội không, nội không tướng không; ngoại không, nội ngoại 

không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi 

không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh 

không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả 

đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không; ngoại 



không cho đến vô tánh tự tánh tướng không. Bốn tĩnh lự, bốn tĩnh lự tướng 

không; bốn vô lượng, bốn vô sắc định, bốn vô lượng, bốn vô sắc định tướng 

không. Bốn niệm trụ, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám 

thánh đạo chi, bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tướng không. 

Không giải thoát môn, không giải thoát môn tướng không; vô tướng, vô 

nguyện giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tướng không. Bố 

thí Ba la mật đa, bố thí Ba la mật đa tướng không; tịnh giới an nhẫn tinh tiến 

tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa tướng 

không. Năm nhãn, năm nhãn tướng không; sáu thần thông, sáu thần thông 

tướng không. Phật mười lực, Phật mười lực tướng không; bốn vô sở úy, bốn 

vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất 

thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; bốn vô sở úy cho đến nhất thiết 

tướng trí tướng không. Bồ tát, bồ tát tướng không. Mặc giáp công đức, mặc 

giáp công đức tướng không. Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên này, Bồ tát Ma 

ha tát chẳng mặc giáp công đức, phải biết đấy mới là mặc giáp Ðại thừa. 

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như lời Ngươi vừa nói. 

Thiện Hiện! Phải biết Nhất thiết trí trí vô tạo vô tác, tất cả hữu tình cũng vô 

tạo vô tác. Bồ tát Ma ha tát vì việc này vậy, nên mặc giáp Ðại thừa. Cụ thọ 

Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì Nhất thiết trí trí vô 

tạo vô tác, tất cả hữu tình cũng vô tạo vô tác, Bồ tát Ma ha tát vì việc này 

vậy, nên mặc giáp Ðại thừa? 

Phật nói: Thiện Hiện! Do vì các tác giả bất khả đắc, nên Nhất thiết trí 

trí vô tạo vô tác, tất cả hữu tình cũng vô tạo vô tác. Sở vì sao? Thiện Hiên! 

Ngã chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì sao 

thế? Vì ngã rốt ráo bất khả đắc vậy. Hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, 

sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến tác giả, khởi giả, khiến 

khởi giả, thọ giả, khiến thọ giả, tri giả, kiến giả chẳng tạo chẳng phải chẳng 

tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì sao thế? Vì hữu tình cho đến kiến 

giả, rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Huyễn sự chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì huyễn sự rốt ráo bất khả đắc vậy. Cảnh 

mộng, tượng, vang bóng sáng, không hoa, ánh nắng, thành tầm hương, việc 

biến hóa chẳng tạo chẳng tác. Vì cớ sao? Vì cảnh mộng cho đến việc biến 

hóa rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Sắc chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng 

phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì sắc rốt ráo bất khả đắc vậy. Thọ tưởng hành 



thức chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ 

sao? Vì thọ tưởng hành thức rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Nhãn xứ chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì nhãn xứ rốt ráo bất khả đắc vậy. Nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng 

tác. Vì cớ sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Sắc xứ chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng 

phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì sắc xứ rốt ráo bất khả đắc vậy. Thanh hương 

vị xúc pháp xứ chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng 

tác. Vì cớ sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Nhãn giới chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì nhãn giới rốt ráo bất khả đắc vậy. Sắc 

giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng 

tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì sắc 

giới cho đến nhãn xúc làm duyên ra các thọ rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Nhĩ giới chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng 

phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì nhĩn giới rốt ráo bất khả đắc vậy. Thanh giới, 

nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng tạo chẳng 

phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì thanh giới cho 

đến nhĩ xúc làm duyên ra các thọ rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Tỷ giới chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng 

phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì tỷ giới rốt ráo bất khả đắc vậy. Hương giới, tỷ 

thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng tạo chẳng phải 

chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì hương giới cho 

đến tỷ xúc làm duyên ra các thọ rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Thiệt giới chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì thiệt giới rốt ráo bất khả đắc vậy. Vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng 

tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì vị 

giới cho đến thiệt xúc làm duyên ra các thọ rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Thân giới chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì thân giới rốt ráo bất khả đắc vậy. Xúc 

giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng 



tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì xúc 

giới cho đến thân xúc làm duyên ra các thọ rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Ý giới chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng 

phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì ý giới rốt ráo bất khả đắc vậy. Pháp giới, ý 

thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng tạo chẳng phải 

chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì pháp giới cho đến 

ý xúc làm duyên ra các thọ rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Ðịa giới chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng 

phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì địa rốt ráo bất khả đắc vậy. Thủy hỏa phong 

không thức giới chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng 

tác. Vì cớ sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Khổ thánh đế chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì khổ thánh đế rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Tập diệt đạo thánh đế chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải 

chẳng tác. Vì cớ sao? Vì tập diệt đạo thánh đế rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Vô minh chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì vô minh rốt ráo bất khả đắc vậy. Hành, 

thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu 

não chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ 

sao? Vì hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Nội không chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì nội không rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, 

hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến 

dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết 

pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự 

tánh không chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. 

Vì cớ sao? Vì ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, rốt ráo bất khả 

đắc vậy. 

Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì bốn tĩnh lự rốt ráo bất khả đắc vậy. Bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng 

phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định rốt ráo bất khả 

đắc vậy. 



Thiện Hiện! Bốn niệm trụ chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám 

thánh đạo chi chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng 

tác. Vì cớ sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi, rốt ráo bất khả 

đắc vậy. 

Thiện Hiện! Không giải thoát môn chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, 

chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì không giải thoát môn rốt ráo 

bất khả đắc vậy. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng tạo chẳng phải 

chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì vô tướng, vô 

nguyện giải thoát môn rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, 

chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì bố thí Ba la mật đa rốt ráo bất 

khả đắc vậy. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa chẳng 

tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì tịnh 

giới cho đến bát nhã Ba la mật đa rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Năm nhãn chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì năm nhãn rốt ráo bất khả đắc vậy. Sáu 

thần thông chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. 

Vì cớ sao? Vì sáu thần thông rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Phật mười lực chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì Phật mười lực rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 

Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng tạo 

chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì bốn vô 

sở úy cho đến nhất thiết tướng trí rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì chơn như rốt ráo bất khả đắc vậy. Pháp 

giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, pháp trụ, pháp định, ly 

sanh tánh, bình đẳng tánh, thật tế chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác 

chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì pháp giới cho đến thật tế, rốt ráo bất khả 

đắc vậy. 

Thiện Hiện! Bồ tát chẳng tạo chẳng phải chẳng tạo, chẳng tác chẳng 

phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì Bồ tát rốt ráo bất khả đắc vậy. 



Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác chẳng tạo chẳng phải 

chẳng tạo, chẳng tác chẳng phải chẳng tác. Vì cớ sao? Vì Như Lai Ứng 

Chánh Ðẳng Giác rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Thiện Hiện! Do nhân duyên này, Nhất thiết trí trí vô tạo vô tác, tất cả 

hữu tình cũng vô tạo vô tác. Bồ tát Ma ha tát này vậy, nên mặc giáp Ðại 

thừa. Thiện Hiện! Do vì nghĩa này, nên Bồ tát Ma ha tát chẳng mặc giáp 

công đức, phải biết đấy mới là mặc giáp Ðại thừa. 

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như tôi 

hiểu nghĩa Phật vừa nói. Sắc không buộc không mở; thọ tưởng hành thức 

không buộc không mở. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Sắc tánh vô sở hữu, nên 

không buộc không mở; thọ tưởng hành thức tánh vô sở hữu, nên không buộc 

không mở. Sắc tánh xa lìa, nên không buộc không mở; thọ tưởng hành thức 

tánh xa lìa, nên không buộc không mở. Sắc tánh vắng lặng, nên không buộc 

không mở; thọ tưởng hành thức tánh vắng lặng, nên không buộc không mở. 

Sắc tánh không, nên không buộc không mở; thọ tưởng hành thức tánh 

không, nên không buộc không mở. Sắc tánh vô tướng, nên không buộc 

không mở; thọ tưởng hành thức tánh vô tướng, nên không buộc không mở. 

Sắc tánh vô nguyện, nên không buộc không mở; thọ tưởng hành thức tánh 

vô nguyện, nên không buộc không mở. Sắc tánh vô sanh, nên không buộc 

không mở; thọ tưởng hành thức tánh vô sanh, nên không buộc không mở. 

Sắc tánh vô diệt, nên không buộc không mở; thọ tưởng hành thức tánh vô 

diệt, nên không buộc không mở. Sắc tánh vô nhiễm, nên không buộc không 

mở; thọ tưởng hành thức tánh vô nhiễm, nên không buộc không mở. Sắc 

tánh vô tịnh, nên không buộc không mở; thọ tưởng hành thức tánh vô tịnh, 

nên không buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Nhãn xứ không buộc không mở; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

không buộc không mở. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Nhãn xứ tánh vô sở hữu, 

nên không buộc không mở; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh vô sở hữu, nên không 

buộc không mở. Nhãn xứ tánh xa lìa, nên không buộc không mở; nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ tánh xa lìa, nên không buộc không mở. Nhãn xứ tánh vắng lặng, 

nên không buộc không mở; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh vắng lặng, nên không 

buộc không mở. Nhãn xứ tánh không, nên không buộc không mở; nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ tánh không, nên không buộc không mở. Nhãn xứ tánh vô 

tướng, nên không buộc không mở; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh vô tướng, nên 

không buộc không mở. Nhãn xứ tánh vô nguyện, nên không buộc không mở; 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh vô nguyện, nên không buộc không mở. Nhãn xứ 

tánh vô sanh, nên không buộc không mở; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh vô sanh, 



nên không buộc không mở. Nhãn xứ tánh vô diệt, nên không buộc không 

mở; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh vô diệt, nên không buộc không mở. Nhãn xứ 

tánh vô nhiễm, nên không buộc không mở; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh vô 

nhiễm, nên không buộc không mở. Nhãn xứ tánh vô tịnh, nên không buộc 

không mở; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh vô tịnh, nên không buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Sắc xứ không buộc không mở; thanh hương vị xúc 

pháp xứ không buộc không mở. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Sắc xứ tánh vô 

sở hữu, nên không buộc không mở; thanh hương vị xúc pháp xứ tánh vô sở 

hữu, nên không buộc không mở. Sắc xứ tánh xa lìa, nên không buộc không 

mở; thanh hương vị xúc pháp xứ tánh xa lìa, nên không buộc không mở. Sắc 

xứ tánh vắng lặng, nên không buộc không mở; thanh hương vị xúc pháp xứ 

tánh vắng lặng, nên không buộc không mở. Sắc xứ tánh không, nên không 

buộc không mở; thanh hương vị xúc pháp xứ tánh không, nên không buộc 

không mở. Sắc xứ tánh vô tướng, nên không buộc không mở; thanh hương 

vị xúc pháp xứ tánh vô tướng, nên không buộc không mở. Sắc xứ tánh vô 

nguyện, nên không buộc không mở; thanh hương vị xúc pháp xứ tánh vô 

nguyện, nên không buộc không mở. Sắc xứ tánh vô sanh, nên không buộc 

không mở; thanh hương vị xúc pháp xứ tánh vô sanh, nên không buộc không 

mở. Sắc xứ tánh vô diệt, nên không buộc không mở; thanh hương vị xúc 

pháp xứ tánh vô diệt, nên không buộc không mở. Sắc xứ tánh vô nhiễm, nên 

không buộc không mở; thanh hương vị xúc pháp xứ tánh vô nhiễm, nên 

không buộc không mở. Sắc xứ tánh vô tịnh, nên không buộc không mở; 

thanh hương vị xúc pháp xứ tánh vô tịnh, nên không buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Nhãn giới không buộc không mở; sắc giới, nhãn thức 

giới, và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không buộc không 

mở. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Nhãn giới tánh vô sở hữu, nên không buộc 

không mở; sắc giới, nhãn thức giới, và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh 

ra các thọ tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở. Nhãn giới tánh xa lìa, 

nên không buộc không mở; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ tánh xa lìa, nên không buộc không mở. Nhãn giới tánh vắng lặng, nên 

không buộc không mở; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

tánh vắng lặng, nên không buộc không mở. Nhãn giới tánh không, nên 

không buộc không mở; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

tánh không, nên không buộc không mở. Nhãn giới tánh vô tướng, nên không 

buộc không mở; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh 

vô tướng, nên không buộc không mở. Nhãn giới tánh vô nguyện, nên không 

buộc không mở; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh 

vô nguyện, nên không buộc không mở. Nhãn giới tánh vô sanh, nên không 



buộc không mở; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh 

vô sanh, nên không buộc không mở. Nhãn giới tánh vô diệt, nên không buộc 

không mở; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô diệt, 

nên không buộc không mở. Nhãn giới tánh vô nhiễm, nên không buộc không 

mở; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô nhiễm, nên 

không buộc không mở. Nhãn giới tánh vô tịnh, nên không buộc không mở; 

sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô tịnh, nên không 

buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Nhĩ giới không buộc không mở; thanh giới, nhĩ thức 

giới, và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không buộc không mở. 

Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Nhĩ giới tánh vô sở hữu, nên không buộc không 

mở; thanh giới, nhĩ thức giới, và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở. Nhĩ giới tánh xa lìa, nên không 

buộc không mở; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh 

xa lìa, nên không buộc không mở. Nhĩ giới tánh vắng lặng, nên không buộc 

không mở; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vắng 

lặng, nên không buộc không mở. Nhĩ giới tánh không, nên không buộc 

không mở; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh 

không, nên không buộc không mở. Nhĩ giới tánh vô tướng, nên không buộc 

không mở; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô 

tướng, nên không buộc không mở. Nhĩ giới tánh vô nguyện, nên không buộc 

không mở; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô 

nguyện, nên không buộc không mở. Nhĩ giới tánh vô sanh, nên không buộc 

không mở; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô 

sanh, nên không buộc không mở. Nhĩ giới tánh vô diệt, nên không buộc 

không mở; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô 

diệt, nên không buộc không mở. Nhĩ giới tánh vô nhiễm, nên không buộc 

không mở; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô 

nhiễm, nên không buộc không mở. Nhĩ giới tánh vô tịnh, nên không buộc 

không mở; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô 

tịnh, nên không buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Tỷ giới không buộc không mở; hương giới, tỷ thức 

giới, và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không buộc không mở. Vì 

cớ sao? Bạch Thế Tôn! Tỷ giới tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở; 

hương giới, tỷ thức giới, và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô 

sở hữu, nên không buộc không mở. Tỷ giới tánh xa lìa, nên không buộc 

không mở; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh xa lìa, 

nên không buộc không mở. Tỷ giới tánh vắng lặng, nên không buộc không 



mở; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vắng lặng, 

nên không buộc không mở. Tỷ giới tánh không, nên không buộc không mở; 

hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không, nên không 

buộc không mở. Tỷ giới tánh vô tướng, nên không buộc không mở; hương 

giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô tướng, nên không 

buộc không mở. Tỷ giới tánh vô nguyện, nên không buộc không mở; hương 

giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô nguyện, nên không 

buộc không mở. Tỷ giới tánh vô sanh, nên không buộc không mở; hương 

giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô sanh, nên không buộc 

không mở. Tỷ giới tánh vô diệt, nên không buộc không mở; hương giới cho 

đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô diệt, nên không buộc không 

mở. Tỷ giới tánh vô nhiễm, nên không buộc không mở; hương giới cho đến 

tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô nhiễm, nên không buộc không mở. 

Tỷ giới tánh vô tịnh, nên không buộc không mở; hương giới cho đến tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ tánh vô tịnh, nên không buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Thiệt giới không buộc không mở; vị giới, thiệt thức 

giới, và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không buộc không 

mở. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Thiệt giới tánh vô sở hữu, nên không buộc 

không mở; vị giới, thiệt thức giới, và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra 

các thọ tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở. Thiệt giới tánh xa lìa, 

nên không buộc không mở; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các 

thọ tánh xa lìa, nên không buộc không mở. Thiệt giới tánh vắng lặng, nên 

không buộc không mở; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

tánh vắng lặng, nên không buộc không mở. Thiệt giới tánh không, nên 

không buộc không mở; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

tánh không, nên không buộc không mở. Thiệt giới tánh vô tướng, nên không 

buộc không mở; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô 

tướng, nên không buộc không mở. Thiệt giới tánh vô nguyện, nên không 

buộc không mở; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô 

nguyện, nên không buộc không mở. Thiệt giới tánh vô sanh, nên không buộc 

không mở; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô sanh, 

nên không buộc không mở. Thiệt giới tánh vô diệt, nên không buộc không 

mở; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô diệt, nên 

không buộc không mở. Thiệt giới tánh vô nhiễm, nên không buộc không 

mở; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô nhiễm, nên 

không buộc không mở. Thiệt giới tánh vô tịnh, nên không buộc không mở; 

vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô tịnh, nên không 

buộc không mở. 



Bạch Thế Tôn! Thân giới không buộc không mở; xúc giới, thân thức 

giới, và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không buộc không mở. 

Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Thân giới tánh vô sở hữu, nên không buộc không 

mở; xúc giới, thân thức giới, và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 

thọ tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở. Thân giới tánh xa lìa, nên 

không buộc không mở; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

tánh xa lìa, nên không buộc không mở. Thân giới tánh vắng lặng, nên không 

buộc không mở; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh 

vắng lặng, nên không buộc không mở. Thân giới tánh không, nên không 

buộc không mở; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh 

không, nên không buộc không mở. Thân giới tánh vô tướng, nên không buộc 

không mở; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô 

tướng, nên không buộc không mở. Thân giới tánh vô nguyện, nên không 

buộc không mở; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh 

vô nguyện, nên không buộc không mở. Thân giới tánh vô sanh, nên không 

buộc không mở; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh 

vô sanh, nên không buộc không mở. Thân giới tánh vô diệt, nên không buộc 

không mở; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô diệt, 

nên không buộc không mở. Thân giới tánh vô nhiễm, nên không buộc không 

mở; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô nhiễm, nên 

không buộc không mở. Thân giới tánh vô tịnh, nên không buộc không mở; 

xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô tịnh, nên không 

buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Ý giới không buộc không mở; pháp giới, ý thức giới, 

và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không buộc không mở. Vì cớ sao? 

Bạch Thế Tôn! Ý giới tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở; pháp giới, 

ý thức giới, và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô sở hữu, nên 

không buộc không mở. Ý giới tánh xa lìa, nên không buộc không mở; pháp 

giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh xa lìa, nên không buộc 

không mở. Ý giới tánh vắng lặng, nên không buộc không mở; pháp giới cho 

đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vắng lặng, nên không buộc không 

mở. Ý giới tánh không, nên không buộc không mở; pháp giới cho đến ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ tánh không, nên không buộc không mở. Ý giới 

tánh vô tướng, nên không buộc không mở; pháp giới cho đến ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ tánh vô tướng, nên không buộc không mở. Ý giới tánh 

vô nguyện, nên không buộc không mở; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ tánh vô nguyện, nên không buộc không mở. Ý giới tánh vô 

sanh, nên không buộc không mở; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra 

các thọ tánh vô sanh, nên không buộc không mở. Ý giới tánh vô diệt, nên 



không buộc không mở; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

tánh vô diệt, nên không buộc không mở. Ý giới tánh vô nhiễm, nên không 

buộc không mở; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô 

nhiễm, nên không buộc không mở. Ý giới tánh vô tịnh, nên không buộc 

không mở; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh vô tịnh, 

nên không buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Ðịa giới không buộc không mở; thủy hỏa phong 

không thức giới không buộc không mở. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Ðịa giới 

tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở; thủy hỏa phong không thức giới 

tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở. Ðịa giới tánh xa lìa, nên không 

buộc không mở; thủy hỏa phong không thức giới tánh xa lìa, nên không 

buộc không mở. Ðịa giới tánh vắng lặng, nên không buộc không mở; thủy 

hỏa phong không thức giới tánh vắng lặng, nên không buộc không mở. Ðịa 

giới tánh không, nên không buộc không mở; thủy hỏa phong không thức giới 

tánh không, nên không buộc không mở. Ðịa giới tánh vô tướng, nên không 

buộc không mở; thủy hỏa phong không thức giới tánh vô tướng, nên không 

buộc không mở. Ðịa giới tánh vô nguyện, nên không buộc không mở; thủy 

hỏa phong không thức giới tánh vô nguyện, nên không buộc không mở. Ðịa 

giới tánh vô sanh, nên không buộc không mở; thủy hỏa phong không thức 

giới tánh vô sanh, nên không buộc không mở. Ðịa giới tánh vô diệt, nên 

không buộc không mở; thủy hỏa phong không thức giới tánh vô diệt, nên 

không buộc không mở. Ðịa giới tánh vô nhiễm, nên không buộc không mở; 

thủy hỏa phong không thức giới tánh vô nhiễm, nên không buộc không mở. 

Ðịa giới tánh vô tịnh, nên không buộc không mở; thủy hỏa phong không 

thức giới tánh vô tịnh, nên không buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Khổ thánh đế không buộc không mở; tập diệt đạo 

thánh đế không buộc không mở. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Khổ thánh đế 

tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở; tập diệt đạo thánh đế tánh vô sở 

hữu, nên không buộc không mở. Khổ thánh đế tánh xa lìa, nên không buộc 

không mở; tập diệt đạo thánh đế tánh xa lìa, nên không buộc không mở. Khổ 

thánh đế tánh vắng lặng, nên không buộc không mở; tập diệt đạo thánh đế 

tánh vắng lặng, nên không buộc không mở. Khổ thánh đế tánh không, nên 

không buộc không mở; tập diệt đạo thánh đế tánh không, nên không buộc 

không mở. Khổ thánh đế tánh vô tướng, nên không buộc không mở; tập diệt 

đạo thánh đế tánh vô tướng, nên không buộc không mở. Khổ thánh đế tánh 

vô nguyện, nên không buộc không mở; tập diệt đạo thánh đế tánh vô 

nguyện, nên không buộc không mở. Khổ thánh đế tánh vô sanh, nên không 

buộc không mở; tập diệt đạo thánh đế tánh vô sanh, nên không buộc không 



mở. Khổ thánh đế tánh vô diệt, nên không buộc không mở; tập diệt đạo 

thánh đế tánh vô diệt, nên không buộc không mở. Khổ thánh đế tánh vô 

nhiễm, nên không buộc không mở; tập diệt đạo thánh đế tánh vô nhiễm, nên 

không buộc không mở. Khổ thánh đế tánh vô tịnh, nên không buộc không 

mở; tập diệt đạo thánh đế tánh vô tịnh, nên không buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Vô minh không buộc không mở; hành, thức, danh sắc, 

lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không buộc 

không mở. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Vô minh tánh vô sở hữu, nên không 

buộc không mở; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 

tử sầu thán khổ ưu não tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở. Vô minh 

tánh xa lìa, nên không buộc không mở; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu 

não tánh xa lìa, nên không buộc không mở. Vô minh tánh vắng lặng, nên 

không buộc không mở; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tánh vắng 

lặng, nên không buộc không mở. Vô minh tánh không, nên không buộc 

không mở; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tánh không, nên không 

buộc không mở. Vô minh tánh vô tướng, nên không buộc không mở; hành 

cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tánh vô tướng, nên không buộc không 

mở. Vô minh tánh vô nguyện, nên không buộc không mở; hành cho đến lão 

tử sầu thán khổ ưu não tánh vô nguyện, nên không buộc không mở. Vô minh 

tánh vô sanh, nên không buộc không mở; hành cho đến lão tử sầu thán khổ 

ưu não tánh vô sanh, nên không buộc không mở. Vô minh tánh vô diệt, nên 

không buộc không mở; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tánh vô 

diệt, nên không buộc không mở. Vô minh tánh vô nhiễm, nên không buộc 

không mở; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tánh vô nhiễm, nên 

không buộc không mở. Vô minh tánh vô tịnh, nên không buộc không mở; 

hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tánh vô tịnh, nên không buộc không 

mở. 

Bạch Thế Tôn! Nội không không buộc không mở; ngoại không, nội 

ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô 

vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh 

không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả 

đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không không buộc 

không mở. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Nội không tánh vô sở hữu, nên không 

buộc không mở; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, 

thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, 

tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng 

không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh 

không, vô tánh tự tánh không tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở. 



Nội không tánh xa lìa, nên không buộc không mở; ngoại không cho đến vô 

tánh tự tánh không tánh xa lìa, nên không buộc không mở. Nội không tánh 

vắng lặng, nên không buộc không mở; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh 

không tánh vắng lặng, nên không buộc không mở. Nội không tánh không, 

nên không buộc không mở; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không tánh 

không, nên không buộc không mở. Nội không tánh vô tướng, nên không 

buộc không mở; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không  tánh vô tướng, 

nên không buộc không mở. Nội không tánh vô nguyện, nên không buộc 

không mở; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không tánh vô nguyện, nên 

không buộc không mở. Nội không tánh vô sanh, nên không buộc không mở; 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không tánh vô sanh, nên không buộc 

không mở. Nội không tánh vô diệt, nên không buộc không mở; ngoại không 

cho đến vô tánh tự tánh không tánh vô diệt, nên không buộc không mở. Nội 

không tánh vô nhiễm, nên không buộc không mở; ngoại không cho đến vô 

tánh tự tánh không tánh vô nhiễm, nên không buộc không mở. Nội không 

tánh vô tịnh, nên không buộc không mở; ngoại không cho đến vô tánh tự 

tánh không tánh vô tịnh, nên không buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Bốn tĩnh lự không buộc không mở; bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định không buộc không mở. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Bốn tĩnh lự 

tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở; bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở. Bốn tĩnh lự tánh xa lìa, nên 

không buộc không mở; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh xa lìa, nên không 

buộc không mở. Bốn tĩnh lự tánh vắng lặng, nên không buộc không mở; bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định tánh vắng lặng, nên không buộc không mở. Bốn 

tĩnh lự tánh không, nên không buộc không mở; bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định tánh không, nên không buộc không mở. Bốn tĩnh lự tánh vô tướng, nên 

không buộc không mở; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh vô tướng, nên 

không buộc không mở. Bốn tĩnh lự tánh vô nguyện, nên không buộc không 

mở; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh vô nguyện, nên không buộc không 

mở. Bốn tĩnh lự tánh vô sanh, nên không buộc không mở; bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định tánh vô sanh, nên không buộc không mở. Bốn tĩnh lự tánh vô 

diệt, nên không buộc không mở; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh vô diệt, 

nên không buộc không mở. Bốn tĩnh lự tánh vô nhiễm, nên không buộc 

không mở; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh vô nhiễm, nên không buộc 

không mở. Bốn tĩnh lự tánh vô tịnh, nên không buộc không mở; bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định tánh vô tịnh, nên không buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Bốn niệm trụ không buộc không mở; bốn chánh đoạn, 

bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không 



buộc không mở. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Bốn niệm trụ tánh vô sở hữu, 

nên không buộc không mở; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 

bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tánh vô sở hữu, nên không buộc không 

mở. Bốn niệm trụ tánh xa lìa, nên không buộc không mở; bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi tánh xa lìa, nên không buộc không mở. Bốn niệm 

trụ tánh vắng lặng, nên không buộc không mở; bốn chánh đoạn, bốn thần 

túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tánh vắng lặng, 

nên không buộc không mở. Bốn niệm trụ tánh không, nên không buộc không 

mở; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám 

thánh đạo chi tánh không, nên không buộc không mở. Bốn niệm trụ tánh vô 

tướng, nên không buộc không mở; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 

năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tánh vô tướng, nên không 

buộc không mở. Bốn niệm trụ tánh vô nguyện, nên không buộc không mở; 

bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tánh vô nguyện, nên không buộc 

không mở. Bốn niệm trụ tánh vô sanh, nên không buộc không mở; bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tánh vô sanh, nên không buộc không 

mở. Bốn niệm trụ tánh vô diệt, nên không buộc không mở; bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi tánh vô diệt, nên không buộc không mở. Bốn 

niệm trụ tánh vô nhiễm, nên không buộc không mở; bốn chánh đoạn cho đến 

tám thánh đạo chi tánh vô nhiễm, nên không buộc không mở. Bốn niệm trụ 

tánh vô tịnh, nên không buộc không mở; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi tánh vô tịnh, nên không buộc không mở. 

Bạch Thế Tôn! Không giải thoát môn không buộc không mở; vô 

tướng vô nguyện giải thoát môn không buộc không mở. Vì cớ sao? Bạch 

Thế Tôn! Không giải thoát môn tánh vô sở hữu, nên không buộc không mở; 

vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tánh vô sở hữu, nên không buộc không 

mở. Không giải thoát môn tánh xa lìa, nên không buộc không mở; vô tướng, 

vô nguyện giải thoát môn tánh xa lìa, nên không buộc không mở. Không giải 

thoát môn tánh vắng lặng, nên không buộc không mở; vô tướng, vô nguyện 

giải thoát môn tánh vắng lặng, nên không buộc không mở. Không giải thoát 

môn tánh không, nên không buộc không mở; vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn tánh không, nên không buộc không mở. Không giải thoát môn tánh vô 

tướng, nên không buộc không mở; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tánh 

vô tướng, nên không buộc không mở. Không giải thoát môn tánh vô nguyện, 

nên không buộc không mở; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tánh vô 

nguyện, nên không buộc không mở. Không giải thoát môn tánh vô sanh, nên 

không buộc không mở; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tánh vô sanh, 

nên không buộc không mở. Không giải thoát môn tánh vô diệt, nên không 

buộc không mở; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tánh vô diệt, nên không 



buộc không mở. Không giải thoát môn tánh vô nhiễm, nên không buộc 

không mở; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tánh vô nhiễm, nên không 

buộc không mở. Không giải thoát môn tánh vô tịnh, nên không buộc không 

mở; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tánh vô tịnh, nên không buộc không 

mở. 

   

--- o0o --- 
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