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Lời giới thiệu 

 

Chúng sanh có bệnh nên tôi bệnh. 

 

Câu nói rất nổi tiếng của cư sĩ Duy-ma-cật, biểu thị sự tương quan mật thiết 

giữa mình và người. Giáo lý đạo Phật đặt nền tảng trên con người, lấy hạnh 

phúc con người làm trung tâm điểm để phát huy lý tưởng Bồ-tát đạo. Kinh 

“Những điều được nói từ Duy Ma Cật” (Duy Ma Cật Sở Thuyết) thật ra là 

một buổi hội thảo thú vị, trong đó các vị Bồ-tát, Thanh văn đã nêu lên ý kiến 

của mình về sự nghiệp xây dựng con người, xây dựng cõi nước. Lời kinh 

nghiêm túc, đôi lúc được phá nét bằng những thần thông hý lộng. Giữa đôi 

hàng chữ, chúng ta vẫn đọc ra được sự tha thiết cứu độ của các bậc giải 

thoát, đã vươn đến cái tột cùng nhưng không quên chúng sanh. 

 

Khung cảnh pháp hội mở ra tại kinh thành Tỳ-da-ly (Vesali), một tiểu quốc 

Ấn Độ nổi tiếng có nền cai trị dân chủ sớm nhất thời ấy. Các vương tử thành 

Vesali, trang phục hào hoa và sáng rỡ như thiên thần, cũng từng là những đề 

tài nói chuyện của đức Phật. Nhưng ở đây chọn Vesali, một thành phố trẻ để 

mở hội, vì ý kinh nhắm đến những người trẻ tương lai, luôn luôn sẵn lòng, 

làm những mũi nhọn tiền phong để kiến tạo thế giới. 

 

Chúng ta thấy sự có mặt của trưởng giả tử Bảo Tích và năm trăm bè bạn. 

Với các vị thanh niên giàu có thông minh hiểu sâu Phật pháp này, là mảnh 

đất tốt để gieo mầm Bồ-tát. Tuổi thanh niên mong làm một cái gì đó lợi ích 

cho đời, nên Bảo Tích đã hỏi đức Phật một câu quan trọng, đó cũng là câu 

khơi mào cho cả các phần kinh sau. 

 

- Bạch Thế Tôn! Năm trăm trưởng giả tử này đều đã phát tâm giác ngộ lớn, 

mong được nghe Phật dạy về các điều kiện của một thế giới trong sáng an 

lạc. 



 

Phải chăng trong tận cùng tâm tưởng mỗi người, ai cũng nghĩ đến làm cách 

nào cho cuộc đời này phát triển tốt đẹp hơn, sung sướng tiện nghi hơn? 

Danh từ kinh gọi là: Tịnh Phật quốc độ. 

 

Hiện tại chung quanh chúng ta vẫn có các vị Bồ-tát, tùy theo năng lực của 

mình mà giúp ích đời. Những lớp học tình thương, bếp ăn từ thiện, chương 

trình y tế về nông thôn... Mọi người đồng hành trên mọi nẻo nhân gian, 

không nói ai là Bồ-tát, nhưng lý tưởng này đã được đặt ra từ thuở xưa. Chính 

đức Phật đã xác nhận “Tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ-tát”. Thiết lập 

sự tương quan mật thiết giữa chúng sanh (người được cứu độ) và Bồ-tát 

(người cứu độ) như một thực tế không thể chia cách. Làm an vui mọi người 

là sự nghiệp của mình, ở đây làm sao nói đạo Phật là tiêu cực, làm ngơ với 

cuộc đời? 

 

Điều đáng chú ý, Phật không nói về thành phố, quốc gia xây dựng theo công 

nghiệp hiện đại, với những mô hình bề thế quy mô. Phật chỉ dạy xây dựng 

một cõi tâm, tùy theo tâm thế nào mà quốc gia hiện bóng dáng thế ấy. Giáo 

dục tâm linh với những đức tính hiền thiện, chất trực, siêng năng… là điều 

kiện hàng đầu để xây dựng thế giới bên ngoài. Chúng ta thấy qua bài học 

lịch sử, những triều đại khởi đầu khi tâm người lãnh đạo còn tinh khôi mạnh 

mẽ sáng trưng, và triều đại dần đi vào diệt vong khi tâm của một triều đình 

lúc ấy đã biến chất. Chính tâm là nguyên nhân chủ yếu để xây dựng hay phá 

hủy. Tâm đưa con người đến đất nước bình an, nói theo kinh điển là: Trực 

tâm là tịnh độ, chúng sanh nào tâm ngay thẳng sẽ được ở cõi nước ấy. Đức 

Phật đã dạy một số tâm cần thiết để tạo nên cuộc sống và cảnh giới đẹp, 

trang nghiêm tương ứng, rất khoa học, dù cách đây hơn hai ngàn năm, 

nhưng không chứa một chút nào huyền hoặc, xa rời cuộc sống hiện tại. Một 

câu cũng rất nổi tiếng của đoạn này là lời kết của Phật: “Bảo Tích này, Bồ-

tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm thanh tịnh; tùy chỗ 

tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh”. 

 

Những điều đức Phật dạy cho thanh niên con nhà giàu Bảo Tích được xem 

như tiền đề khai mạc đại hội. Tinh thần chủ đạo của phẩm mở đầu này rất 

quan trọng, chỉ vì tầm vóc của Duy-ma-cật quá lớn nên đôi lúc chúng ta 

không lưu tâm. Xưa nay, trong kinh văn Đại thừa, phẩm mở đầu là phẩm nói 

lên toát yếu của toàn bộ kinh. 

 

Duy-ma-cật chưa xuất hiện, nhưng ông được giới thiệu như một nhân vật 

cực kỳ ưu việt. Kinh dành riêng một phẩm để nói về những đức tính, công 



hạnh, cuộc đời của ông, với danh xưng ca ngợi không thua một vị Bồ-tát 

nào. Như các đại Bồ-tát Văn-thù, Phổ Hiền, Quan Âm được xưng tụng, ở 

đây một cư sĩ tại gia thế tục sống hòa mình trong cộng đồng, có gia quyến 

của cải thế lực kinh người, khi làm kinh tế hay khi giải trí vui chơi, đều có 

khả năng thu hút và giáo hóa. Ông sử dụng ảnh hưởng rộng lớn của mình 

như một phương tiện đi vào đời, gần gũi mọi tầng lớp từ đạo sĩ du tăng đến 

ca lâu kỹ viện, sống chung mà không nhiễm, tìm cách giáo hóa đưa về 

đường lành. 

 

Một nhân vật như thế hẳn được nhiều người ái mộ. Để tạo cơ hội gặp gỡ hơn 

nữa, ông giả vờ bệnh, nhân đó mọi người lại đến thăm. Giữa tầng lớp quyền 

quý, trí thức, vô số người trong xã hội ấy, ông trình bày một cách quán sát 

thân thể, nhìn ngắm thân thể như một đối tượng nghiên cứu để thấy rõ thực 

chất. Còn chúng ta, ít khi có dịp thấy mình, hoặc có thấy cũng dưới lớp áo 

trang điểm che mất sự thật. Phá được cái vỏ chấp thân, tâm ta dễ hòa đồng 

với muôn người và phát triển nhiều đức tính tốt làm lợi ích rộng lớn. Con 

đường Bồ-tát bắt đầu từ chỗ phá ngã. Đó cũng là lý do Duy-ma-cật đưa vấn 

đề này ra mổ xẻ đầu tiên. 

 

Mười vị đệ tử lớn nhất trong hàng Thanh văn và bốn vị trong hàng Bồ-tát 

lần lượt trình bày những lần gặp gỡ với Duy-ma-cật và bị ông “sửa lưng”. 

Thật ra đó là 14 đề tài nhỏ mà kinh muốn gởi đến chúng ta, qua hình thức 

trình bày như một kịch bản, có người tung hứng, các nhân vật có người được 

người thua. Người thắng luôn luôn là Duy-ma-cật, người thua là các đệ tử 

Phật. Có điều, người thua cuộc kể lại chuyện mình thuần túy chỉ là kể lại, 

không phàn nàn mà còn thán phục khen ngợi. Trong phần Bồ-tát Trì Thế, có 

sự góp mặt của chúa Ma và 12.000 thiên nữ. Ma là tượng trưng cho thế lực 

hắc ám, âm mưu bất chính. Bồ-tát vô tình chẳng biết trò dối gạt, ma định 

đưa hết 12.000 thiên nữ cho Bồ-tát làm người sai bảo. Duy-ma-cật xuất hiện 

phá vỡ ý đồ của ma, và vô hiệu hóa mọi thế lực tăm tối. Giáo hóa 12.000 cô 

tiên thành người tuyên truyền cho Phật pháp, gọi là pháp môn “Vô tận 

đăng”. Dầu ở cung ma mà thắp sáng đèn giác ngộ, Duy-ma-cật đã đẩy ngược 

thế chủ động, ma bỗng thành người hiền. 

 

Chỉ nghe kể lại mà Duy-ma-cật đã có biện tài và uy lực như thế, huống chi 

gặp gỡ. Bồ-tát Văn-thù là người hướng dẫn phái đoàn đến nhà Duy-ma-cật. 

Cuộc gặp gỡ giữa hai cao thủ đã làm bùng vỡ nền triết lý thượng thừa, ngay 

từ đầu Duy-ma-cật đã chào Bồ-tát: 

 



- Quý hóa thay, ngài Văn-thù-sư-lợi mới đến! Tướng không đến mà đến, 

tướng không thấy mà thấy! 

 

Câu nói báo hiệu một chân trời khác lạ sẽ mở ra, những suy nghĩ thường 

tình, con mắt quen thấy những hình ảnh hạn hẹp theo tầm hiểu biết nông cạn 

cũ kỹ sẽ bị một phen bối rối, không thể hiểu. Bởi vì kinh này còn có tên là 

“Bất khả tư nghì giải thoát” (Tạm dịch: Sự rộng mở không thể suy nghĩ bàn 

luận). Chúng ta được đưa vào phương trời xa lạ, bát ngát mà chỉ có các bậc 

thượng nhân mới hiểu thấu. Có lẽ cũng nên một lần tham dự vào hội nghị 

này, để những thành kiến về ta người, nam nữ, không gian thời gian… 

không còn bó chặt tâm thức. Cũng như người quen sống trong căn phòng 

nhỏ, ngọn đèn vàng vọt, một hôm bỗng bước chân ra sân, một trời đầy ánh 

trăng ngập tràn, chung quanh là không gian rộng mở, lòng thấy nhẹ nhõm, 

vui sướng. Cởi mở rỗng rang, thành tựu được vô số đức tính tốt đẹp, làm 

một con người cao lớn tột cùng (bậc đại Bồ-tát) với tâm tư hạnh nguyện bao 

trùm muôn loài. Đó là những vấn đề trao đổi, bàn bạc, thực hiện của các đại 

sĩ, kể từ khi đến thăm Duy-ma-cật. 

 

Tham dự thảo luận nhiều nhất là ở phần “Vào pháp môn không hai”. Duy-

ma-cật đưa ra chủ đề: Thế nào là Bồ-tát vào pháp môn không hai? Có 32 vị 

Bồ-tát đưa ra ý kiến chung quanh các vấn đề tội phước, sanh diệt, tốt xấu, 

chánh tà… để đến kết luận không thể phân chia tách rời. Sóng triều khi đầy 

khi vơi, không thể chọn một bỏ một. Thái độ chọn lựa, chia hai thường gây 

đau khổ, người mang tình thương vào đời phải có thái độ trung dung không 

phê phán, thiên lệch. Qua các cách trình bày chúng ta cũng thấy được chủ 

đích của kinh nhắm đến, và tự nhìn lại mình, vì còn bận bịu vướng mắc so 

đo, nên không thể nào vượt thoát tự tại. Có lẽ để hình tượng hóa vấn đề 

“pháp môn không hai” trước đó trong phẩm Bất Tư Nghì, Duy-ma-cật đã 

bưng 32.000 tòa ngồi của một thế giới xa xôi, về để trong phòng thất của 

mình. Nhà ông trùm chứa 32.000 chỗ ngồi vẫn không thấy hẹp, không ngăn 

ngại, cả khung thành Tỳ-da-ly không bị lấn đất, và thiên hạ chung quanh 

không thấy có gì thay đổi. 

 

Đã làm được việc đem cái lớn bỏ vào cái nhỏ, không ngăn ngại giữa vật chất 

này và vật chất khác, nên khi bị hỏi về “pháp môn không hai”, Duy-ma-cật 

làm thinh. Ngài Văn-thù đã ngợi khen. 

 

- Hay thay! Hay thay! Cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới thật là 

vào pháp môn không hai. 

 



Một nhà du hành vũ trụ trở về trái đất, khi được hỏi cảnh giới ở tầng chân 

không ngoài quỹ đạo, sẽ không biết trả lời sao cho được. Ở một nơi không 

có trọng lực, mọi ý niệm về nặng nhẹ, dài ngắn, vuông tròn đều mất hết. Ở 

đó cũng chẳng có ngày đêm sáng tối, vì không phải là mặt đất để chịu sự chi 

phối của vòng quay quanh mặt trời. Thế là thời gian cũng chẳng biết nói sao. 

Hai ý niệm ràng buộc chúng ta nhiều như thời gian, không gian, kéo theo là 

kỷ niệm, mơ ước, ưu tư… đều mất điểm tựa. Mọi thứ diễn biến theo điều 

kiện khác, không có dòng sông trôi, ngày nay ngày mai, thi sĩ làm sao nói: 

 

Tôi đứng bên này bờ dĩ vãng 

Thương về con nước ngại ngùng xuôi 

 

.... 

 

Với một người bình thường, cứ nghĩ đến việc leo lên máy bay rời mặt đất là 

đã thấy sợ, làm sao nói chuyện bước ra ngoài vũ trụ. Khoảng cách quá xa 

nên đối với vấn đề này chỉ im lặng. 

 

Bản kinh Duy Ma Cật nằm trong chương trình giảng dạy cho trường Phật 

Học Cơ Bản Đồng Nai. Nhân khi soạn giáo án cho các ni sinh, tôi đã làm 

được một việc có lợi ích. Về sau bổ túc và viết thêm lời giới thiệu, chọn tập 

tranh của Hiểu Vân Sơn – Đài Loan làm phụ bản, cũng rất hứng thú. Tôi 

nghĩ mình ngôn từ hạn hẹp không thể diễn tả được hết ý thâm sâu của kinh, 

chỉ mong làm một món quà tặng các ni sinh của trường.  

 

Viên Chiếu, cuối năm 2003 

 

Thích nữ Như Đức 
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Giới Thiệu Đại Cương 

01- Nguyên nhân của Kinh 

 

Duy-ma-cật (Vimalakirti) là đệ tử tại gia của đức Phật và là trưởng giả 

thành Tỳ-xá-ly (Vaisàli). Ông có khả năng thông hiểu Phật pháp, thân chứng 

cảnh giới “bất khả tư nghì” nên có nhiều đệ tử Phật không thể đối đáp với 

ông. 



 

   Khi đức Phật đến thành Tỳ-xá-ly, các vị trưởng giả hào phú đến thăm Phật, 

vắng mặt Duy-ma-cật vì ông bệnh. Nhân đó Phật bảo một số đệ tử lỗi lạc 

đến thăm bệnh ông. Hầu hết các Ngài từ chối vì đã từng thua ông trong khi 

biện luận yếu nghĩa Phật pháp. Cuối cùng Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi dẫn đầu 

thánh chúng đến nhà trưởng giả Duy-ma-cật. Tại đây đã xảy ra vô số điều 

huyền nhiệm vượt ngoài khả năng suy tư thông thường. Hai vị Bồ-tát, một 

đại diện cho giới xuất gia, một đại diện cho giới tại gia đã thi triển biện tài 

khai mở tâm tư cho một số chúng về ý nghĩa tánh Không. Lời của các Ngài 

được xác chứng như lời kinh, nên kinh này còn có tên “Duy Ma Cật Sở 

Thuyết Kinh”. 
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02- Tôn chỉ của Kinh 

 

Kinh Duy-ma-cật nêu cao tôn chỉ Đại thừa, đặc biệt nhấn mạnh về 

Bồ-tát hạnh. Đứng trên lập trường tánh Không của Bát-nhã  để thuyết minh 

thế giới vô biên, trong đó công hạnh của Bồ-tát cũng vô tận. Đó là một ước 

muốn thanh tịnh hóa nhân gian, việc làm không dành riêng cho giới xuất gia, 

mà cư sĩ cũng có bổn phận đảm trách. 

 

Vì kinh có mục đích xiển dương Đại thừa, hướng tới sự cao rộng nên các 

hàng đệ tử Thanh văn của Phật trong kinh trở thành đối tượng yếu kém. 

Điều này không xúc phạm đến danh dự các Ngài, mà trái lại cho thấy sự 

thành tựu về “ngã không”. Hiểu được ngụ ý đó, đức của Thanh văn và đức 

của Bồ-tát đều được nêu cao. 
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03- Vị trí của Kinh 

 

Kinh Duy-ma-cật xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch, là 

một trong những bộ kinh Đại thừa thuộc hệ Bát-nhã . Theo Ngũ thời phán 

giáo của Đại sư Thiên Thai Trí Giả thì kinh này nằm vào thời thứ tư, đó là 

thời chuẩn bị đưa giáo lý của Phật đến chỗ viên mãn và đưa tư tưởng của đệ 

tử Phật thấu đạt chân lý tột cùng. 

 



Tại Ấn Độ, kinh rất thịnh hành và thường được trích dẫn trong các bộ luận 

như luận Đại Trí Độ… Sang Trung Hoa, phù hợp với tinh thần nhập thế hoạt 

động nên càng được phổ thông lưu truyền. 
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04- Phiên dịch 

 

a- Phạn – Hán 

 

 Tương truyền có sáu bản, nhưng hiện chỉ có ba bản trong Đại tạng. Ba nhà 

dịch: 

 

Ngài Chi Khiêm: Dịch vào các khoảng năm 222 - 253 TL nhằm đời Ngô 

Tôn Quyền. 

 

Ngài La-thập: Dịch tại kinh đô Trường An, thời Dao Tần (thế kỷ V TL). 

 

Ngài Huyền Trang: Dịch tại kinh đô Trường An, vào khoảng năm 650 TL, 

thời Đường. 

 

b- Hán – Việt 

 

Phần lớn các vị dịch giả Việt Nam chọn bản kinh ngài La-thập làm chuẩn. 

 

Các bản dịch: 

 

1- Cư sĩ Đoàn Trung Còn 

 

2- Hòa thượng Huệ Hưng 

 

3- Hòa thượng Trí Quang 

 

4- Sư trưởng Diệu Không 

 

5- Hòa thượng Duy Lực 

 

Các bản dịch và chú giải: 

 

1- Hòa thượng Thanh Từ 



 

2- Hòa thượng Trí Quảng 

 

3- Thượng tọa Giới Hương 

 

Đây chỉ là những bản dịch và chú giải được tìm thấy. 
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Phật Quốc 

01- Giới thiệu hội chúng 

 

Phật ở tại nước Tỳ-da-ly, vườn Am-la. Chúng Tỳ-kheo tám ngàn 

người, chúng Bồ-tát ba vạn hai ngàn. Trong phần Giới thiệu hội chúng, đặc 

biệt có đoạn mô tả các đặc tính của chư Bồ-tát. Cho thấy rằng kinh Duy Ma 

Cật đặc biệt chú trọng đến những người dự hội phải có những đức tính như 

thế. Đó là những đức tính gì? Về tự thân các Ngài đã thành tựu trí tuệ và 

hạnh nguyện, vĩnh viễn xa lìa phiền não (triền cái), tâm thường an trú trong 

vô ngại giải thoát, đầy đủ lục độ, thân tướng trang nghiêm, danh tiếng vang 

xa. Về phần lợi tha, các Ngài nguyện làm người bạn không mời thỉnh cho 

chúng sanh, hàng phục ma oán để Tam bảo thạnh hành. Vì lợi ích chúng 

sanh mà thuyết pháp như sư tử hống, ngôn âm vi diệu, rưới mưa pháp cam lồ 

khiến chúng sanh thấu lý duyên khởi, đoạn dứt tà kiến. Biết rõ căn cơ và tâm 

tư chúng sanh mà làm người dẫn đường qua biển sanh tử. Biết bệnh chúng 

sanh mà làm bậc y vương, tùy bệnh cho thuốc. Với đầy đủ công đức như thế, 

các Ngài thật cần thiết cho chúng sanh, cho thế giới. 

 

Phần nói về công đức của các vị Bồ-tát cũng chính là nêu đại ý của Kinh. 

Toàn bộ Kinh đều nhắm đến sự thành tựu, khuyến khích sự thành tựu công 

hạnh lợi tha. Đưa ra một mẫu người hoàn thiện tự thân và cũng làm cho 

người khác hoàn thiện. Đó cũng chính là lý tưởng Đại thừa, sống một đời 

sống lợi ích an lạc hòa hợp giải thoát. Dù đang còn là phàm phu, hết thảy 

chúng ta đều ngưỡng mộ các phẩm cách được nêu trong Kinh. Từ trong ý 

thức ngưỡng mộ sẽ dẫn đến ý nguyện muốn mình được như thế. Đó là tiền 

đề mà Kinh nêu ra. 
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02- Cúng dường, tán thán 

 

Trưởng giả tử Bảo Tích cùng năm trăm bằng hữu, mỗi người cầm một 

cây lọng quý dâng cúng lên đức Phật. Do oai thần của Phật, tất cả lọng báu 

hợp lại thành một cái lọng lớn, che khắp ba ngàn thế giới. Hết thảy ảnh 

tượng của thế giới bao la đều hiện trong lọng, núi sông trời đất đền đài, cả 

mười phương cõi Phật cũng đều hiện trong một cái lọng ấy. 

 

Đoạn này ngụ ý chúng sanh dùng trăm ngàn thứ sai khác đến với Phật, khi 

gặp Phật thì trăm ngàn thứ sai khác đều trở nên một, “Đồng qui nhi thù đồ”, 

họp cái nhiều thành cái một, họp tất cả cái riêng thành cái chung, trong cái 

chung ấy dung thông cả mọi quốc độ, hàm chứa tất cả mà không ngăn ngại 

nhau. Đó cũng là biểu thị uy lực của Tâm, của sức dung chứa nhiệm mầu 

của Như Lai Tạng, bao trùm che phủ và phát khởi mọi hiện tượng, mọi hiện 

tượng không ra ngoài Tâm. 

 

Trong lời kệ tán Phật, ca ngợi Phật và Phật pháp. Trong Phật pháp nói về 

chủ đề Ly nhị biên: có - không, thiện - ác… các pháp do nhân duyên sanh, 

không người, không tạo tác, không người thọ, nhưng nghiệp thiện ác không 

mất. 

 

Thuyết pháp bất hữu diệc bất vô 

 

Dĩ nhân duyên cố chư pháp sanh 

 

Vô ngã, vô tạo, vô thọ giả 

 

Thiện ác chi nghiệp diệc bất vong. 

 

Lòng từ bình đẳng của Phật không đối riêng ai, Phật dùng một ngôn âm 

thuyết pháp mà mọi loài đều nghe đều nhận hiểu riêng. 
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03- Tịnh Phật quốc độ 

 

Bảo Tích thưa hỏi, xin muốn được nghe về quốc độ thanh tịnh của Phật, về 

công hạnh làm nên tịnh độ của chư Bồ-tát. 

 



Đây cũng là điểm chính mà kinh Duy-ma muốn đề cập, là vấn đề thiết yếu 

cho các vị Bồ-tát đương lai học hỏi. 

 

Phật dạy: Các loài chúng sanh là cõi Phật của Bồ-tát. Bồ-tát tùy theo chúng 

sanh được hóa độ, tùy theo chúng sanh được điều phục, tùy theo chúng sanh 

thích hợp cõi nước thế nào để được vào trí tuệ Phật… Như thế Bồ-tát thành 

lập tịnh độ là vì căn cơ và nhu cầu của chúng sanh chớ không phải riêng 

mình. 

 

“Bồ-tát thủ ư tịnh quốc, giai vi nhiêu ích chúng sanh”. Đó là ý thứ nhất: Bồ-

tát lấy chúng sanh làm công hạnh, không rời bỏ chúng sanh, mà thành tựu 

được chúng sanh là thành tựu được cõi nước tịnh độ, tức nhiên chú trọng về 

nhân cách của người. 

 

Ý thứ hai: Tùy theo chúng sanh nhưng sợ e chúng ta nhầm lẫn, rồi tùy theo 

luôn những tật xấu của chúng, nên ở đây nêu ra một số điều kiện: Trực tâm 

là tịnh độ, thâm tâm, Bồ-đề tâm… cho đến sáu độ, bốn vô lượng tâm, bốn 

nhiếp pháp, ba mươi bảy phẩm trợ đạo… Có nghĩa là tịnh độ ấy hoàn toàn 

đúng chánh pháp. 

 

Hội nhập lại thì giáo hóa chúng sanh đầy đủ các điều kiện trên, đó gọi là 

thành tựu tịnh độ. Thuật ngữ thông dụng của đoạn này là “tùy kỳ tâm tịnh, 

tắc Phật độ tịnh”. Hễ tâm ấy thanh tịnh thì Phật độ thanh tịnh. Một lần nữa 

nêu lên sự quan trọng của tâm. 

 

Ngài Xá-lợi-phất nghe dạy xong chợt nghi: Nếu như thế, chẳng lẽ khi Thế 

Tôn còn là Bồ-tát tâm Ngài không được thanh tịnh nên bây giờ cõi nước của 

Ngài bất tịnh thế này? Đoạn này cũng là một cách diễn tả sự biến chuyển 

của tâm rất thú vị, hứng khởi. Phật để cho Loa Kế Phạm Vương trả lời. 

Trong con mắt của Phạm Vương thì cõi nước này hoàn toàn thanh tịnh, 

nhưng trong con mắt của Xá-lợi-phất thì cõi nước không thanh tịnh. Đó là 

“Cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra”. 

 

Phật hiện thần lực, ấn ngón chân xuống đất, lập tức cõi nước này biến thành 

thất bảo trang nghiêm, đại chúng đều hoan hỉ tán thán. 

 

Một phẩm này cũng đủ tóm thâu toàn bộ ý chỉ của Kinh. 
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Phương Tiện 

01- Giới thiệu trưởng giả Duy-ma-cật 

 

Ở phẩm Phật Quốc giới thiệu những phương pháp để tạo nên một cõi 

Phật thanh tịnh với hình ảnh cuối cùng là đức Phật ấn ngón chân xuống mặt 

đất thì thế giới Ta-bà hoàn toàn hiện ra hình tướng trang nghiêm thanh tịnh. 

Điều đó khó thực hiện vì chỉ có Phật mới có khả năng như thế. Đến phẩm 

này, giới thiệu một phương cách khác, gần gũi hơn, đó là hình ảnh một cư sĩ 

tục gia nhưng có khả năng của Bồ-tát. Phương tiện cũng có nghĩa là phương 

tiện thiện xảo, những cách thức thực hiện đem đạo vào đời. 

 

Trưởng giả Duy-ma-cật được giới thiệu một cách trực tiếp với những đức 

tính như sau: 

 

- Đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, trồng sâu căn lành (với ý nghĩa 

cúng dường chúng sanh tức cúng dường chư Phật thì trưởng giả đã là bạn 

thiết ủng hộ chúng sanh, càng ủng hộ chúng sanh thì căn lành càng sâu, 

chúng sanh là điều kiện để cho gốc lành được nảy nở, chúng sanh là nhân tố 

tạo nên tư cách của Bồ-tát theo đúng ý nghĩa của phẩm một). 

 

- Có tất cả đức tính cần thiết của người sống giữa cuộc đời: Được vô sanh 

nhẫn, biện tài vô ngại, sử dụng thần thông như trò đùa, hàng phục các ma 

chướng oán tặc, đầy đủ trí huệ, rành rẽ mọi phương tiện để hướng dẫn 

người. Hiểu rõ tất cả tâm tư chúng sanh, biết căn cơ của họ thuộc thành phần 

nào. Làm việc gì đều suy nghĩ chín chắn theo quy củ của Phật, tâm lượng 

rộng lớn như biển. 

 

Đưa ra một mẫu người như trưởng giả Duy-ma-cật để chúng ta thấy rằng 

những người cần thiết cho cuộc đời, hay tự mình đi theo con đường cần thiết 

cho cuộc đời, nên tự xét những điều kiện kể trên. Không phải chỉ cần là bậc 

hào phú giàu có, nhưng phải là người tu sâu trong pháp môn của Phật, có 

những đức tính rộng lớn (từ và trí) mới dám làm việc này. 

 

02- Những phương cách để nhiếp phục người của trưởng giả Duy-ma-cật 

 

- Giàu có để nhiếp phục người nghèo. 

 

- Giữ giới thanh tịnh để nhiếp phục người phá giới. 



 

- Dùng nhẫn nhục nhiếp sân giận. 

 

- Dùng tinh tấn nhiếp biếng lười. 

 

- Dùng nhất tâm nhiếp người loạn ý. 

 

- Dùng trí tuệ quyết định nhiếp phục kẻ ngu si. 

 

Phật giáo Đại thừa chủ trương nhiếp phục có nghĩa là thâu nhiếp được lòng 

người, muốn vậy phải có những đức tính mà người không có, nên Duy-ma-

cật thực hiện lục độ: Bố thí, … Đó là cách thứ nhất. 

 

Cách thứ hai, sống một đời tại gia cư sĩ nhưng trang nghiêm thanh tịnh như 

Sa môn, tuy ở nhà mà không đắm trước, có vợ con mà không bị dục nhiễm 

chi phối, có quyến thuộc mà không bị ràng buộc. Có ăn mặc, cờ bạc vui chơi 

cũng chỉ tìm cách độ người, đây là một tính cách đồng sự. Đồng mà không 

bị hóa. Đi đến đâu là để làm lợi ích cho mọi người, không vì đắm nhiễm lợi 

lạc hay vui chơi vô ích. Người như ông, ở địa vị nào trong bốn thành phần 

thế gian hay ở các bậc trời cũng luôn luôn làm người bậc nhất. 
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03- Trưởng giả hiện bệnh 

 

Trên là giới thiệu tổng quát. Đến đây đứng về mặt thiết thực. Muốn 

mọi người đến với mình, ông hiện bệnh. Vì là người nổi tiếng nên mọi người 

đều đến thăm. Nhân đó ông dùng chính thân mình để làm đề tài thuyết pháp. 

 

… “Này các vị! Thân này là vô thường, là không mạnh khỏe, không có sức 

lực, không bền bỉ, là một pháp mau hoại, không đáng tin”. 

 

Một vị cư sĩ giàu có đủ phước lực, mà phải có bệnh để chứng tỏ các pháp là 

bại hoại, dù danh vọng, dù giàu có cũng không thể qua được cửa ải của thân. 

 

Phải có cái nhìn đúng về thân, dù đang ở địa vị sung túc mới giảng dạy 

được. Giả như nghèo túng ốm yếu mà kể khổ về thân thì đó là chuyện đương 

nhiên. 

 



Những bất ổn của thân được nêu ra ở đây hoàn toàn đúng: Như bọt nước, 

như sương mai, như sóng nắng, như bẹ chuối, như huyễn, như bóng vang, 

như mây nổi… 

 

Đứng trên lập trường phá ngũ ấm thì trưởng giả đã thông suốt, vì thấy rõ cơ 

chế cấu tạo của thân này, và thấy rõ mọi khổ đau chấp chặt của chúng sanh 

đều phát sanh từ thân, nên phá chấp về thân trước. 

 

Đưa đoạn này vào đây để thấy rằng giáo lý của Phật dạy là một mạch thông 

suốt. Dù Đại thừa, Tiểu thừa, dù người có biện tài thần thông vô ngại tới 

đâu, cũng phải thấy được thân không thật, không bền, đó mới là căn bản giải 

thoát. 

 

Những bài thuyết pháp về sau của Duy-ma-cật rất tinh vi, rất hùng hồn, 

nhưng tất cả không thể xa rời bài thuyết pháp đầu tiên đơn giản thiết thực 

này. Đó là điều chúng ta phải lưu tâm. Đó cũng là cách để chúng ta phán 

đoán những giáo điều ngoại lai về sau. Những lời dạy khoa trương hoa mỹ 

đến đâu, mà thiếu cái gốc của Phật giáo “Ngũ ấm khổ - không - vô ngã” đều 

được coi là ma thuyết. 

 

Từ cái thân hư giả đáng chán này khuyến khích lên một bước là cầu, là 

mong được Phật thân. Phật thân tức pháp thân, tức chỉ cho chân lý tuyệt đối. 

Đó là điều mà Duy-ma-cật nhắm đến. “Phát tâm Vô thượng Bồ-đề là thành 

tựu thân Phật”. Chủ đích của Kinh đã nói quá rõ qua câu này. 

  

---o0o--- 

Đệ Tử 

ĐẠI Ý TOÀN PHẨM 

 

Điểm chính của phẩm này là các đệ tử lớn của Phật như tôn giả Xá-

lợi-phất, tôn giả Ca-diếp… trình bày câu chuyện đối đáp giữa các vị và ông 

Duy-ma-cật. Phật sai các vị đến thăm bệnh trưởng giả, nhưng tất cả đều từ 

chối không kham vì hầu hết đã bị chính trưởng giả thuyết pháp chinh phục 

trong từng trường hợp riêng. Có phải trưởng giả Duy-ma-cật là người tài 

giỏi cao ngạo? Và hàng Thanh văn đệ tử Phật được xem như yếu kém? 

 

Ở đây chúng ta nên gác qua ý niệm hơn thua khi đọc phẩm này, vì đó chỉ là 

suy nghĩ thường tình thế gian. Phật pháp có một ý nghĩa cao rộng siêu việt. 



Mượn lời trưởng giả Duy-ma-cật để bổ túc cho vấn đề được nêu ra hoàn 

thiện hơn, để khai mở một khía cạnh phong phú mà từ trước chúng ta chỉ 

quen nhìn một chiều. Đây là tính cách đả phá để thành lập. Hai bên bổ túc 

cho nhau, hay nói đúng hơn đem quan điểm Đại thừa để đẩy mạnh con 

đường Thanh văn đến chỗ hoàn thiện đầy đủ, để khai phóng cách nhìn, 

không bị gò bó trong một ước lệ nào cả. 

 

---o0o--- 

01- Tôn giả Xá-lợi-phất 

 

Tôn giả đang ngồi yên trong rừng, ngồi yên có thể là đang tĩnh tọa, 

hay đang nhập định. Duy-ma-cật trình bày một quan niệm khác về ý nghĩa 

ngồi yên: Không cần ngồi, và không hẳn ngồi đã là yên. Đó là điểm mới mẻ 

tuy khó thực hiện. Ở trong ba cõi mà tâm ý không dính trong ba cõi, không 

ra khỏi Diệt định vẫn cử động oai nghi cũng được xem như nhập định… 

 

Chú trọng về tâm mà không lệ thuộc vào thân, nghĩa là giữ tâm không 

hướng ra hay hướng vào để tâm yên đó là ngồi yên. Đối với các chỗ thấy 

nghe không bị động, không bị lay chuyển - xem như đã xong đã vững - 

nhưng vẫn tu ba mươi bảy phẩm trợ đạo… Ngồi yên như thế là vượt qua hai 

bên, vượt cả động và tịnh, yên và không yên. Đó là ý của Duy-ma-cật hay là 

một ý khác của Đại thừa Phật giáo về tính ngồi yên. 

 

---o0o--- 

02- Tôn giả Mục-kiền-liên 

 

Ngài Mục-kiền-liên đang thuyết pháp cho cư sĩ, Duy-ma-cật đến biện 

biệt về ý nghĩa của chư pháp và cách nói pháp. Trước tiên nêu lên nguyên 

tắc “Phàm thuyết pháp nên như pháp mà thuyết”, nghĩa là nói pháp phải nói 

được chỗ pháp chân thật hay là tính tuyệt đối của pháp. Pháp lìa cả ngã, 

nhân chúng sanh, thọ mạng, pháp thường vắng lặng vì diệt các tướng, pháp 

lìa ngôn ngữ danh tự, pháp không hình tướng như hư không, pháp không có 

tính cách sở hữu, vượt ra ngoài đối đãi. Pháp như thế là pháp tánh, là bản 

tánh chân thật thường nhiên, như thế làm sao nói bàn? Không người nói 

không người nghe, nếu có nói thì cũng như người huyễn nói cho người 

huyễn nghe. Đây là chỗ Duy-ma-cật muốn nhấn mạnh chỗ sở đắc của ngài 

Mục-kiền-liên là thần thông, thần thông ví như trò ảo thuật, Ngài sử dụng ảo 



thuật thì chẳng có gì thiệt. Đề cập đến chân lý tột cùng thì làm sao có pháp 

để nói. 

 

---o0o--- 

03- Tôn giả Đại Ca-diếp 

 

Ngài Đại Ca-diếp đi khất thực, nhân đó bị Duy-ma-cật chê Ngài lòng 

từ bi không trùm khắp, còn bỏ nhà giàu mà xin nhà nghèo. Ông nói về pháp 

bình đẳng và tính cách cao siêu của việc khất thực. Khất thực là xin ăn để 

nuôi mạng sống, nhưng phải là không ăn không thọ, xem thân này như xóm 

làng vô chủ, gặp sáu trần mà không dính mắc mà thấy được lý đạo, biết rõ 

các pháp vốn không sanh không diệt. Khi tâm không dính mắc, không hạn 

cuộc vào chánh tà, bình đẳng không hai thì nên ăn, nên đi khất thực. 

 

Chúng ta nghĩ ăn là việc bình thường, nhưng Duy-ma-cật nhân đó đưa việc 

ăn uống lên một phương diện tuyệt đối, nhắc đến một tính cách tha thiết 

“thấy các pháp bình đẳng”. Các pháp bình đẳng không hai tướng là chủ đích 

mà Duy-ma-cật dùng để biện luận với các hàng đệ tử Thanh văn của Phật. 

 

---o0o--- 

04- Tôn giả Tu-bồ-đề 

 

Ngài Ca-diếp chuyên đến nhà nghèo khất thực, bị Duy-ma-cật chận lại 

thuyết pháp. Đến phiên ngài Tu-bồ-đề, đến ngay nhà trưởng giả khất thực 

cũng được nghe nói về sự bình đẳng. Bình đẳng đối với tham sân si không 

lấy không bỏ, bình đẳng giữa vô minh và giải thoát… bình đẳng giữa đắc và 

không đắc, giữa thánh nhân và phàm phu. Nếu được đến chỗ này nhìn tất cả 

với con mắt nhẹ nhàng. Tiến thêm một bậc nữa, nếâu tôn giả không theo 

Phật pháp mà theo ngoại đạo, tôn họ làm thầy, họ đọa tôn giả cũng đọa, Ngài 

luôn ở trong phiền não mà lìa pháp thanh tịnh. Người cúng dường tôn giả 

không gặp phước mà đọa ba đường dữ… Chỗ này mới thật là mang nhiên, ai 

lại có thể chọn một phương pháp trái nghịch như thế? 

 

Tôn giả Tu-bồ-đề còn sợ không dám cầm bát cơm do Duy-ma-cật cúng. 

Nhưng trưởng giả đã nhắc: “Tất cả những điều tôi nói như người huyễn 

thuật nói, người biến hóa nói đâu có gì thật”. Tôn giả Tu-bồ-đề được Giải 

không đệ nhất mà đến chỗ này còn phải lúng túng. Thật ra đó là một cách 

trình bày về Tánh Không đệ nhất nghĩa. 



 

---o0o--- 

05- Tôn giả Phú-lâu-na 

 

Tôn giả được biệt danh là Thuyết pháp đệ nhất, khi thuyết pháp cho 

các tân Tỳ-kheo đã bị Duy-ma-cật nhắc nhở – phải quán sát tâm ý căn cơ 

người nghe, đừng đem pháp Tiểu thừa chỉ dạy giống như đem biển cả nhét 

vào dấu chân trâu… Và trưởng giả đã làm cho các Tỳ-kheo nhớ lại cội gốc 

căn lành và phát tâm Bồ-đề. Điều này hàng Thanh văn làm không được nên 

Phú-lâu-na tán thán. 

 

---o0o--- 

 

06- Tôn giả Ca-chiên-diên 

 

Tôn giả được gọi là Luận nghị đệ nhất, tức là người bàn giải về những 

lời Phật dạy rất thấu đáo, có thể giúp kẻ sơ cơ hiểu rõ hơn. Như thế, một 

hôm tôn giả diễn giải ý nghĩa của vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt 

thì gặp Duy-ma-cật đóng góp ý kiến. 

 

Theo ý Duy-ma-cật, tôn giả chưa diễn đạt được thật tướng các pháp, nghĩa là 

chưa diễn đạt toàn thể mà chỉ nói được một phần thôi. Lật ngược lại ý nghĩa 

của vô thường là bất sanh bất diệt, sanh diệt chỉ là tướng vô thường nhưng 

pháp thể không hề sanh diệt, diễn bày được như thế mới thấu tận nguồn. Các 

ý nghĩa khác cũng thế. Các Tỳ-kheo nghe Duy-ma-cật nói xong đều được 

tâm giải thoát. 

 

---o0o--- 

 

07- Tôn giả A-na-luật 

 

Khi bàn về Thiên nhãn, tôn giả bị Duy-ma-cật vấn nạn là chỗ thấy của 

Thiên nhãn là hình tướng tạo tác. Hình tướng tạo tác là do sự vận dụng của 

nhãn căn, vin theo tướng trạng sự vật thì có cái thấy bị sanh diệt. Còn nếu 

không phải tướng tạo tác thì nó thuộc phần vô vi, không hình tướng thì thấy 

bằng gì? 

 



Chỉ có đức Phật mới thực hiện cái thấy chân thật không do tạo tác và chẳng 

tạo tác. 

 

---o0o--- 

08- Tôn giả Ưu-ba-ly 

 

Được mệnh danh là Trì luật đệ nhất. Tôn giả đang giải quyết vấn đề 

phạm tội của hai thầy Tỳ-kheo. Duy-ma-cật bảo Ngài giải quyết đúng theo 

luật là làm tăng tội cho họ, làm họ bất an thêm. Vì bản chất của tội không 

thật, tùy tâm mà phát sanh, nếu tâm ô nhiễm thì đắc tội, nếu tâm thanh tịnh, 

vô tư thì không tội. Nhìn về phương diện tâm như thế thì tất cả chúng sanh 

đều có phần không cấu nhiễm nên tùy trường hợp để kết tội. Tất cả pháp đều 

biến thiên, đều trôi qua như mộng, đều là hình bóng phản chiếu, nhìn như 

thế vọng tưởng sanh chỗ nào? Không vọng tưởng thì tội không phát sanh, đó 

gọi là Trì luật đệ nhất. 

 

---o0o--- 

09- Tôn giả La-hầu-la 

 

La-hầu-la nói về lợi ích xuất gia cho các trưởng giả trẻ tuổi. Duy-ma-

cật bảo nói như thế không đúng. Phải thấy chỗ không lợi, không công đức 

mới là pháp xuất gia vô vi. Còn thấy lợi, thấy công đức là chỗ xuất gia hạn 

hẹp. 

 

Xuất gia là vượt ra khỏi mọi giới hạn biên tế, hay nói đúng hơn là không còn 

kẹt vào nơi chốn nào, đó là xuất gia chân thật. Theo ý Duy-ma-cật, xuất gia 

không phải là chỉ rời bỏ một nơi chốn, mà thật sự là vượt qua năm đường, ra 

khỏi bùn lầy dính mắc, không thấy có ngã sở, có thọ nhận. Đó là khéo vượt, 

là lìa lỗi. Xuất gia cũng gọi là phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Ý nghĩa xuất gia ở 

đây không phải trên hình thức mà nằm ở chỗ nội tâm viễn ly, dù cư sĩ tại gia 

cũng làm được. Đó là chủ ý của kinh Duy Ma Cật. 

 

---o0o--- 

10- Tôn giả A-nan 

 

A-nan làm thị giả Phật, mang bình bát đi xin sữa về cho Phật để trị 

bệnh. Bị Duy-ma-cật phản đối. 



 

Thân Phật là thân kim cang, các ác đã dứt, các điều lành đều hội họp, làm 

sao có bệnh? Chuyển Luân Thánh Vương có chút ít phước còn không bệnh 

huống gì Phật? 

 

Câu chuyện giữa tôn giả A-nan và Duy-ma-cật là vấn đề thắc mắc muôn đời. 

Phật có bệnh thật hay không? Những lời dạy về thân là nguồn khổ, gốc 

bệnh, không loại trừ một hữu tình nào. Điều này vẫn đúng. 

 

Nhưng trên hết là cái nhìn về lý tánh tuyệt đối. Nếu thân Phật là pháp thân 

thì không còn hạn cuộc ở sanh già bệnh chết, không nằm trong vòng hữu vi. 

Thân như thế đã siêu việt mọi ức tưởng, bệnh hay không bệnh chỉ là một cái 

nhìn. 

 

Kết thúc của phẩm này qua câu chuyện của mười vị đệ tử lớn của Phật, ta 

thấy ý Kinh muốn trình bày một vấn đề lớn: Dùng con mắt pháp tánh để đi 

suốt một vấn đề. Những lời vấn nạn có khả năng giúp chúng ta vượt khỏi 

vướng mắc về ngôn ngữ. 

 

---o0o--- 

Bồ Tát 

01- Bồ-tát Di-lặc 

 

Bồ-tát Di-lặc đã được thọ ký còn một đời sẽ thành Phật, xem như nắm 

chắc quả vị Vô thượng Bồ-đề trong tay. Nhưng vẫn còn kẽ hở qua câu vấn 

nạn của Duy-ma-cật. Một đời, đời ấy là đời nào? Để đánh bật ý tưởng quả vị 

Phật dựa vào thời gian mà có. Thành Phật ở đây không lệ thuộc thời gian vì 

“tất cả chúng sinh đều thành Phật”. Trên lý tánh bình đẳng, hễ ngài Di-lặc 

được quả Vô thượng Bồ-đề thì tất cả chúng sanh cũng đều được quả ấy, thế 

thọ ký dành cho riêng ai? Câu vấn nạn này không nhằm làm khó dễ Bồ-tát 

Di-lặc, mà nhằm nâng cao tinh thần chúng sanh, đặt chúng sanh ngang vào 

vị trí Bồ-tát và Phật. Phần lặp đi lặp lại câu “… nếu Bồ-tát Di-lặc… tất cả 

chúng sanh…” với mục đích nhấn mạnh âm hưởng đó. 

 

Kế đến, Duy-ma-cật nói Bồ-tát Di-lặc đừng đem pháp về Bồ-đề, về Giác 

ngộ, về Bất thối chuyển mà dẫn dụ các thiên tử, vì đối với pháp Vô thượng 

Bồ-đề không có gì để phát tâm hay là lui sụt. Nghĩa là đã sẵn có tánh tướng 

Bồ-đề nơi mọi sự vật, nơi mọi chúng sanh, cho đến trong các pháp giả danh 



như huyễn cũng mang đầy tính giác ngộ. Người đạt đạo nhìn đâu cũng trúng, 

người không đạt đạo dù ở ngay trong đạo cũng lọt ra. Chỉ cần mở con mắt 

thanh tịnh, con mắt tỉnh thức thì “Xúc mục là Bồ-đề”, Thiền Lão thiền sư 

nói: “Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc lộ toàn chơn” 

là vậy. 

 

---o0o--- 

02- Đồng tử Quang Nghiêm 

 

Đồng tử là đối với Phật, công hạnh của Bồ-tát chưa viên mãn nên gọi là 

đồng tử. 

 

Đồng tử Quang Nghiêm gặp Duy-ma-cật trên đường vào thành Tỳ-da-ly, có 

nghĩa là Duy-ma-cật đang ở ngoài thành, ngoài thành có phải là đạo tràng 

không? Theo quan niệm thường thì đạo tràng là một nơi trang nghiêm, ở vị 

thế tốt, được nhiều người biết… 

 

Để trả lời câu hỏi: “Đạo tràng là nơi nào?”, Duy-ma-cật nêu lên một số đức 

tính và hành động, thực hiện chúng thì ở đâu cũng là đạo tràng. Thí dụ khi 

làm việc mệt nhọc, nhưng mình nhẫn chịu không khởi lòng bực bội, thì 

chính nơi làm việc ấy, chính tấm lòng ấy là đạo tràng. Chúng ta cũng có thể 

hiểu đạo tràng là nơi đức Phật thành Đạo, nơi Bồ-tát hành Đạo, vậy thì khi 

gặp việc khổ đau, khi đối diện với người xấu trong tâm mình khởi được 

những ý niệm Từ - Bi - Hỉ - Xả, ngay chính người việc đó là đạo tràng. Ta 

như thế không cần chọn lựa. Duy-ma-cật đã nêu lên “Các phiền não là đạo 

tràng” “Chúng sanh là đạo tràng” cho đến “Tất cả pháp là đạo tràng” “Ba cõi 

là đạo tràng”, vậy thì có gì ngoài đạo tràng, ngay cả một hành động giở chân 

cất bước cũng đã đứng tại đạo tràng. 

 

Phần Bồ-đề ở trước và phần Đạo tràng ở đây cùng nối liền một ý. Bồ-đề là 

nói về người, đạo tràng là nói về nơi chốn. 

 

---o0o--- 

03- Bồ-tát Trì Thế 

 

Bồ-tát đang ở trong thất tĩnh lặng, ma vương đem mười hai ngàn thiên 

nữ đến đảnh lễ, Bồ-tát lại khởi tưởng là Đế thích đến cúng dường. Đây cũng 



là bài học, mình tu hành thanh tịnh dù có ai đến cũng đừng khởi tưởng, khởi 

tưởng là lọt vào lưới ma. 

 

Khi Duy-ma-cật xuất hiện phá vỡ màn kịch, cũng là lúc để chúng ta thấy lợi 

thế của cư sĩ, sống chung đụng với mọi thành phần nên dễ dàng nhận diện, 

Bồ-tát thì thanh tĩnh cách ly quá nên không rõ mặt thật của cuộc đời. Duy-

ma-cật mượn ma để giáo hóa ma, nên xin mười hai ngàn thiên nữ rồi dạy 

Phật pháp cho, khiến trở về cung ma thắp sáng ngọn đèn Vô Tận, lúc ấy ma 

hết còn là ma. 

 

---o0o--- 

04- Trưởng giả tử Thiện Đức 

 

Trưởng giả tử Thiện Đức được xếp vào trong phẩm Bồ-tát vì ông 

đang thực hành một hạnh Bồ-tát, theo truyền thống gia đình. Thực hiện một 

đại hội bố thí trong bảy ngày, theo tuần tự từ Sa-môn - ngày thứ nhất - đến 

kẻ ăn xin - ngày thứ bảy. 

 

Nói là cúng dường tất cả, nhưng chúng ta không biết là có gì sai biệt giữa 

cách cho, đồ vật cho, cũng như tâm niệm xảy ra bên trong của người cho kẻ 

nhận. Một đại thí hội như thế có làm cho mọi người đều khởi tâm an vui, thí 

dụ mình là người có mặt trong thành phần dự hội? Có lẽ sẽ có nhiều vấn đề 

bàn cãi nên Duy-ma-cật khuyên trưởng giả tử bố thí bằng cách cùng một lúc 

cúng dường tất cả chúng sanh. Ấy là gì? Là khởi tâm tu tất cả pháp lành, 

được tất cả trí huệ, phát khởi tất cả pháp hỗ trợ Phật đạo… Thành tựu pháp 

thí như thế là vị Đại thí chủ. So sánh giữa việc đem tiền của ra cho (mình là 

người ban ơn) với việc kiên trì tu tập các pháp lành, việc sau khó làm hơn. 

 

Đoạn cuối Duy-ma-cật đã đem xâu chuỗi anh lạc chia làm hai phần, một 

phần cho kẻ ăn xin hạ tiện nhất, còn một phần dâng lên đức Phật Nan Thắng. 

Nan thắng và tối hạ: Bình đẳng. Rồi những kẻ ăn xin đều phát tâm đến quả 

Vô thượng Bồ-đề, điều này chứng minh cho ý nghĩa bình đẳng trên. 

 

 ---o0o--- 

Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh 

01- Hai vị Đại sĩ  gặp nhau 

 



Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi tượng trưng cho đại trí huệ, trí huệ lớn, trí huệ 

thông suốt mọi vấn đề, như thế đủ tư cách đến thăm. Tất cả những vấn đáp 

trước để chuẩn bị cho phần này, nghi thức rất quan trọng, không phải là 

chuyện đi thăm bệnh thường. Đến nhà trưởng giả có tám ngàn vị Bồ-tát, năm 

trăm vị Thanh văn và trăm ngàn trời người, cuộc thăm bệnh trở thành cuộc 

dự hội thuyết pháp. 

 

Để ứng tiếp, Duy-ma-cật đã làm cho cái thất của mình trở nên trống không, 

dùng không để tiếp hết thảy đại chúng. Gặp nhau, ngài Văn-thù chưa kịp 

hỏi, Duy-ma đã nói trước, ý rằng Ngài dùng tướng chẳng đến, tướng chẳng 

thấy mà đến thăm tôi thì không thực có gì là đến là thăm. Đó là đầu mối của 

tất cả giáo lý Đại thừa, giáo lý tánh không duyên khởi như huyễn. Ngài Văn-

thù xác nhận không có tướng đến đi, dùng không tướng này để vào không 

thất nọ, dù cho trong thất có vật đi nữa đối với Ngài cũng chẳng dính vì chỗ 

có thể thấy lại là chẳng thể thấy (sở khả kiến giả cánh bất khả kiến). 

 

---o0o--- 

02- Nguyên nhân bệnh 

 

 - Bệnh từ đâu sanh? Từ si ái sanh. Trong mười hai nhân duyên si là nhân 

quá khứ, ái là nhân hiện tại, như thế si ái là gốc của sanh tử tiếp nối, si ái là 

căn bệnh gốc của mọi thứ bệnh, chấp nhận sanh tử là chấp nhận bệnh, đã 

mang hình thức sanh tử là mang bệnh, sanh tử là bệnh lớn của tất cả chúng 

sanh. 

 

- Bệnh đã bao lâu? Bệnh đồng thời với chúng sanh. Có ta có người là có 

bệnh. Chúng sanh đây cũng có thể hiểu là những chúng sanh vọng niệm 

trong chân tâm ta, những bụi mù lăng xăng giữa hư không, là hoa đốm chợt 

sanh khi mắt nhặm. Khi ta bệnh, ta thấy có hoa đốm, hoa đốm kéo theo 

những cơn bệnh triền miên, bệnh không có thời khởi và thời diệt, vì như 

chiêm bao không biết khởi từ đâu và tắt bao giờ. Chỉ vì mình hốt nhiên chợt 

khởi. Bồ-tát thấy bệnh như cơn mộng, khi đã thấy rõ bản chất của bệnh cũng 

là biết cách trị rồi. Nên ở đây không hỏi thăm uống thuốc gì? Đi bác sĩ nào? 

 

- Chừng nào hết bệnh? Khi nào chúng sanh hết bệnh. Kèm theo các bệnh của 

Bồ-tát là do lòng đại bi, vậy là không khi nào Bồ-tát hết bệnh, bởi lòng đại 

bi vô tận, chúng sanh còn bệnh là Bồ-tát còn vào trong sanh tử. 

 



Bệnh chỉ là một trạng thái, một hình tướng không thật, chỉ có “không thất” 

thì trạm nhiên thường trụ vì “không thất” không một vật, không hình tướng. 

Cái giường bệnh nằm trong thất ấy, hình tướng bệnh nằm trong cái không 

ấy, đó là chỗ dụng ý. 

 

Khi Bồ-tát Văn-thù hỏi về cái thất tại sao không. Chỗ không là chỗ vắng 

lặng chẳng còn phiền não bệnh tưởng, chỗ đó phù hợp với cảnh giới Phật, 

nên Duy-ma-cật trả lời ngay là thất tôi cũng như một cảnh giới Phật vậy. Cái 

không ấy tự bản thể là không, chẳng phải do tạo tác, cũng chẳng phải là 

không của cái có, chẳng phải do phân biệt sinh. Một cái thất không mà đầy 

lời thuyết pháp hùng hồn. “Không” tìm ở đâu? Tìm trong sáu mươi hai kiến 

chấp, tức là tìm trong chỗ phân biệt chia chẻ vọng động tà kiến ấy. Sáu mươi 

hai kiến chấp tìm ở đâu? Tìm trong chỗ giải thoát của chư Phật… Dẫn quanh 

từ tà đến chánh, từ chánh qua tà, trộn đi trộn lại để thấy chỗ không thể chia 

chẻ, không thể phân biệt. Mỗi đoạn mỗi đoạn đều có câu trả lời đầy đủ ý 

nghĩa. 

 

Hỏi vì sao không có thị giả? Thị giả hoặc là người hầu cận, tiểu đồng bưng 

trà nước. Duy-ma-cật dùng chúng ma và các ngoại đạo để làm người giúp 

việc, chứng tỏ khả năng siêu việt hơn nó, không bị chúng sai sử mà ngược 

lại điều khiển được chúng – dù đang bệnh. Một mặt khác ma và ngoại đạo là 

những con bệnh rất nặng, mình thấy chúng bệnh mà tự cảnh tỉnh, chúng 

cũng có ích cho mình lắm. Duy-ma-cật nói chúng ma ưa sanh tử, Bồ-tát thì 

đối với sanh tử không ưa không ghét (bất xả); ngoại đạo bị lay động bởi các 

kiến chấp thường đoạn, biên vô biên… dính mắc vào đó, không ra khỏi sự hí 

luận của ngôn từ, Bồ-tát thì biết các kiến chấp mà không bị lay động, biết để 

đối trị và vượt qua. Bồ-tát đối với ma và ngoại đạo vũ lộng uy thế của mình. 

 

-  Tướng trạng của bệnh ra sao? Không có hình tướng không thể thấy. Đã là 

bệnh thì không thật, không có hình tướng cố định. Nhưng nói không thể 

thấy, e rằng bệnh thuộc về tâm nên hỏi tiếp: Bệnh hợp với thân hay hợp với 

tâm. Trả lời Không hợp với thân vì thân là tướng ly. Trong thân không có 

cái nào đứng yên chỗ, luôn lìa bỏ, luôn đi tới, luôn vô thường, tế bào ly, 

mạch máu cũng ly, gân mạch đều tích tắc chuyển đổi… vậy thì bệnh đó gá 

vô chỗ nào? Không hợp với tâm vì tâm như huyễn ảo, tâm là những bóng 

mờ không thật (vọng tâm) bệnh cũng chẳng gá vào được. Thấy thấu đáo như 

vậy thì chỉ kết luận một câu “Vì chúng sanh có bệnh từ tứ đại, nên tôi cũng 

bệnh”. 

 

---o0o--- 



03- Cách đối trị bệnh 

 

a- Phần của người thăm bệnh 

 

Đến thăm bệnh, nên nhân lúc thân bệnh khổ mà nói về lý vô thường, vô ngã, 

đó là lúc dễ cảm nhận, nhưng không nói sự chán ghét thân, yêu thích Niết-

bàn tịch diệt. Cần phấn khởi để làm việc nhiều hơn, giáo hóa chúng sanh 

nhiều hơn, nhân bệnh mình thương bệnh người, khởi tâm làm lợi lạc chúng 

sanh. Lấy kinh nghiệm của mình để biết rằng khi người đau cũng khổ như 

vậy, thế thì bệnh là một bài học, một lần mài dũa cho thân tâm, chớ không 

phải bệnh là bi quan chán đời. 

 

Tóm lại, Bồ-tát thăm bệnh bằng cách khuyến khích người bệnh phát khởi hai 

tâm: 

 

   Một là tinh tấn hơn. 

 

   Hai là phát nguyện làm bậc Y vương cứu người. 

 

b- Phần bệnh nhân 

 

Bồ-tát Văn-thù hỏi: “Bồ-tát khi có bệnh phải làm sao để điều phục tâm?” 

 

Duy-ma đáp: Bồ-tát phải nghĩ rằng bệnh này do vọng tưởng điên đảo nhiều 

đời mà sanh. Không đổ lỗi cho ai, quán kỹ gốc bệnh của mình đều từ mọi 

thứ phiền não vọng tưởng. Đã là vọng tưởng thì không thật có, không có 

người thọ bệnh. Vậy thì ai khổ? Không có chủ nhân để thọ nhận cái khổ của 

bệnh. 

 

Nếu cho tứ đại là ta thì khi tứ đại bệnh ta cảm thấy ta bị bệnh. Nhưng tứ đại 

chỉ tạm hợp, ta chỉ là một ảo tưởng chấp Ngã. Mọi thứ bệnh đều từ nơi chấp 

ngã, vì yêu thích Ngã nên bệnh. Trừ bỏ ảo tưởng về ta và người, khởi lên 

tưởng về pháp. Biết các pháp khi khởi khi diệt chỉ là tự thân của chúng, 

không liên quan đến nhau, cũng không liên quan đến ta, đó là trừ được mọi 

suy tư về đối tượng và chủ thể. Khi trừ được chúng, bước vào cảnh giới bình 

đẳng, không thấy có cái bệnh và cái không bệnh, tuy vậy vẫn phải còn chừa 

một cái, đó là “Vô sở thọ” để cảm nhận tất cả. 

 

Trên là dùng lý quán để điều phục bệnh, tiếp theo là dùng bi quán. Ta đã 

điều phục được chính mình nên thương tưởng tất cả chúng sanh trong đường 



ác mà điều phục cho họ. Vì dứt gốc bệnh mà dạy họ dứt gốc bệnh. Gốc bệnh 

phát khởi từ chỗ vin bắt đeo níu tất cả cảnh và người, tất cả hình danh sắc 

tướng và tư duy. Dùng Vô sở đắc để lìa mọi phan duyên. Như thế hai vị 

thuốc “Vô sở thọ” và “Vô sở đắc” là diệu dược để trị bệnh. 

 

Để nối với ý “Vì chúng sanh bệnh nên Bồ-tát bệnh” ở trước, đây dạy quán 

tiếp về cách giải bệnh cho chúng sanh. Bồ-tát đối với chúng sanh phải khởi 

tâm đại bi, thấy chúng sanh bệnh như chính mình bệnh, nhưng sợ rằng tâm 

đại bi dễ làm đắm nhiễm, gọi là “ái kiến đại bi”. Ái kiến bi là thấy có người 

bệnh thiệt và có mình cứu thiệt, như thế thiết lập tương quan giữa mình và 

người dễ sanh phiền não. Từ đại bi phát khởi phiền não gọi là ái kiến bi, cái 

này phải trừ bỏ. Nếu bị ràng buộc bởi chúng sanh thì mình trở lại bị buộc 

ràng, đối với sanh tử sanh chán ngán, không thể thực hành Bồ-tát hạnh. Đây 

cũng là một loại bệnh cần điều phục. 

 

Nêu lên một loại bệnh khác của Bồ-tát, đó là tham đắm vị thiền. Bồ-tát 

không bệnh như phàm phu, mà còn kẹt trong pháp vị cũng là bệnh, nên sanh 

khởi phương tiện để thoát ra. Phương tiện ấy gọi là phương tiện huệ. Nếu 

Bồ-tát dùng tâm ái kiến để giáo hóa chúng sanh, tự dùng Không, Vô tướng, 

Vô tác tự điều phục, đó là không có phương tiện huệ. Bồ-tát không dùng tâm 

ái kiến độ chúng sanh. Đối với Không, Vô tướng, Vô tác chẳng nhàm mỏi, là 

có phương tiện huệ. Bồ-tát ở trong tham, sân, si mà gieo trồng công đức 

nghĩa là phụng sự chúng sanh mà nổi tham, sân, si lên, đó là không có huệ 

phương tiện. Phải lìa tham sân si để khởi Phật sự. Những cách này cho thấy 

đi vào con đường Bồ-tát hạnh phải ứng dụng trí huệ vào hàng đầu, bi trí 

song hành thì mới mong độ chúng. Bồ-tát thiếu bi trí sẽ là con bệnh nặng, 

nên Phật dạy “Nếu mình bị trói thì không thể mở trói cho người”. 

 

---o0o--- 

04- Bồ-tát hạnh 

 

Trong phẩm thăm bệnh đề cập đến Bồ-tát hạnh, vì Bồ-tát hạnh là mục 

đích mà kinh này nhắm đến. Đem một việc hết sức bình thường trong cuộc 

sống để chuyển thành đề tài bàn thảo về phương tiện vào đời của Bồ-tát. 

Phương tiện vào đời ấáy là việc làm, công hạnh, là pháp tu mà chúng ta phải 

áp dụng. Cho nên ở phần này nói về việc Bồ-tát tự giải bệnh cho mình cũng 

như sống với chúng sanh sao cho đừng chuốc bệnh vào người. 

 



Bồ-tát phải thực hành trung đạo, lìa cả hai bên phàm và thánh, dùng phương 

tiện điều phục tâm như tất cả việc vừa nêu, điều phục rồi không trụ trong đó, 

cũng không rơi vào tình trạng dao động, nghĩa là lúc nào cũng vượt qua, 

không đứng dừng ở một giai đoạn nào. Kinh nói “Trụ nơi tâm không điều 

phục (tâm buông lung) là phàm phu, còn trụ nơi tâm điều phục (có tu chứng) 

là Thanh văn”. Biết rõ tâm tánh như hư không, phiền não dấy khởi nên tạm 

điều phục, không thấy có điều phục thiệt nên an ổn tự tại. Đó là hạnh Bồ-tát. 

 

Khả năng của Bồ-tát rất lớn có thể ở trong sanh tử hoặc Niết-bàn, không kẹt 

ở bên cấu bên tịnh vì cái thấy của các vị siêu vượt cả hai. Bồ-tát là người 

thông suốt cả lý kinh, thông thuộc Phật đạo nhưng đi vào đường tà để hóa 

độ, tuy gần gũi chúng sanh mà không ái trước, tuy thích xa lìa nhưng không 

để cho thân tâm khô kiệt… những hạnh của Bồ-tát cho thấy sự toàn vẹn về 

mọi mặt. Con đường hành động của Bồ-tát là con đường lý tưởng, là con 

đường của những người nắm được quy luật của cuộc chơi, người thong dong 

xử sự, người có khả năng đi vào cảnh giới giải thoát nhưng không bao giờ 

bỏ chúng sanh. Những điều nêu ra trong phần nói về Bồ-tát hạnh gợi cho 

chúng ta một sự phản tỉnh, muốn độ đời liệu mình có những đức tính ấy 

chăng?   

  

---o0o--- 

Bất Tư Nghì 

01- Cầu pháp chẳng cầu tòa 

 

Cái thất không của Duy-ma-cật để tượng trưng cho chỗ “ưng vô sở 

trụ” vì thế không có chỗ để ngồi. Còn có chỗ để ngồi là còn có vị trí, có vị trí 

sẽ có cao thấp, mất tính cách bình đẳng. Tìm tòa ngồi cũng như mình tu mà 

mong đạt một quả vị, một chỗ nào đó trong thứ bậc của Phật pháp. Đó là đại 

ý những lời biện luận của Duy-ma-cật đối với ngài Xá-lợi-phất. 

 

Nhân giả vì pháp mà đến hay vì ghế ngồi mà đến? 

 

… 

 

Nếu là người vì pháp thì không nghĩ đến thân mạng, vì nghĩ đến thân thì mới 

cầu một vị trí khả xứng, không quý thân nên chẳng cầu chỗ đứng ngồi. Ở 

đâu cũng là trong pháp tánh cả, đôi khi vì vị trí mà quên mất pháp tánh. Thế 



nên các bậc Đại Hòa thượng đôi lúc đi làm kẻ ăn xin, từ bỏ ngôi vị tôn quý 

trong chùa để ở dưới gầm cầu… 

 

Pháp là thể Chơn như, là lý tánh tuyệt đối không phải là pháp của năm ấm, 

mười hai nhập, mười tám giới… chẳng phải là pháp hạn cuộc trong ba cõi, 

vượt ra khỏi hình thức đối đãi nên người cầu pháp chớ kẹt trong tình lượng. 

 

Người cầu pháp không bị kẹt vào Phật, Pháp và Tăng vì đó chỉ là sự thể hiện 

của lý tánh. Đắm vào Phật thì dính vào hình ảnh, danh từ chưa thể gỡ bỏ 

được. Kinh Kim Cang, Phật dạy: 

 

“Nhược dĩ sắc kiến ngã 

 

Dĩ âm thanh cầu ngã 

 

Thị nhân hành tà đạo 

 

Bất năng kiến Như Lai”. 

 

Người cầu pháp cũng không đi theo đường Tứ đế dù cho đó là chân lý do 

đức Phật nói ra. Không cần phải thấy khổ, dứt tập, tu đạo, chứng diệt vì đó 

cũng chỉ là vị trí tạm thời của Thanh văn. 

 

Tóm lại pháp là tịch diệt, vắng lặng vượt ngôn ngữ tư duy và mọi hình thức, 

có tâm cầu là còn khởi ý niệm tư duy, không sống được với pháp thể. Pháp 

không nhiễm trước cho rằng có Niết-bàn là vị trí tối cao cũng là hình thức 

nhiễm trước không phù hợp với pháp. Pháp không có chỗ thực hành, nếu 

cho rằng có pháp môn để thực hành, cũng không đúng với ý nghĩa cầu pháp. 

Từ pháp môn này so với pháp môn kia, sanh kỳ thị hơn kém, thế gọi là kẹt ở 

chỗ thực hành, không thấu được pháp thể. Pháp không có nắm giữ hay 

buông bỏ, pháp không có chỗ nơi, pháp không hình tướng… pháp không thể 

dùng kiến văn giác tri để nắm bắt. Pháp là Vô vi, tất cả những hành động 

nắm buông, nhìn ngó… đều là Hữu vi không thể nào nắm được Chơn pháp. 

 

Ở trong chỗ không thể cầu mà khởi một niệm - như ngài Xá-lợi-phất khởi 

niệm tìm ghế ngồi - là đã không thấy được pháp thể, cho nên Duy-ma-cật 

nhân đó đưa ra nguyên tắc “Đối với tất cả pháp nên không có chỗ cầu”. 

 

Nếu không một niệm mới thật tìm, 

 



Còn có tâm tìm toàn chẳng biết. 

 

Chỗ thật pháp không dung một niệm, phải buông hết tất cả mới tương ưng. 

 

---o0o--- 

02- Tòa Sư tử 

 

Biện luận trên lý thể, nếu không bày tỏ sức thần thông diệu dụng dễ 

rơi vào chỗ cực đoan, chỉ nói suông mà không cho thấy hùng lực của thật 

pháp. Vì thế đến đây Duy-ma-cật trở lại việc tìm tòa ngồi. Ông hỏi Bồ-tát 

Văn-thù cõi nước nào có tòa ngồi tốt đẹp bậc nhất. Được trả lời rằng ở cõi 

nước Tu Di Tướng có tòa sư tử cao lớn trang nghiêm, ông vận thần thông 

khiến ba vạn hai ngàn tòa sư tử đều hiện ở trong thất mình, như thế không 

thấy chật và cả cõi nước, đô thành cũng không cảm thấy bị ép ngặt. Cái thất 

của Duy-ma-cật chỉ rộng khoảng 4m2 mà dung chứa mấy trăm ngàn trời 

người, rồi thêm mấy chục ngàn tòa ngồi, tòa nào cũng cao lớn đến bốn muôn 

hai ngàn do tuần (42.000 do tuần # 84.000 cây số), vẫn thấy thong thả. Duy-

ma-cật chẳng phải ra sức vận chuyển hay trang hoàng, tòa ngồi tự có. Những 

việc này đều chỉ do sức diệu dụng, hoạt dụng tự nhiên khi đạt đến chỗ thấu 

suốt lý tánh, sống với tâm ấy thì mọi sự có đủ, như ta vốn sẵn đủ từ xưa nay. 

 

Vô nhất vật trung vô tận tạng 

 

Hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài. 

 

Chỗ “bản lai vô nhất vật” mà Lục Tổ nói đến, trong đó có cả kho tàng vô tận 

có hoa, có trăng và chứa đựng cả đền đài lầu các. Một đoạn kinh này cũng 

mô tả ý ấy. 

 

Tòa ngồi cao rộng, Duy-ma-cật mời các đại Bồ-tát hiện thân cao bằng tòa rồi 

mới ngồi. Tòa và thân tương ưng nhau, tâm và cảnh xứng hợp, cảnh to lớn 

thì tâm cũng bao trùm. Xá-lợi-phất và các hàng bậc trung vì tâm chưa đạt 

mức viên dung vô ngại nên không thể lên tòa cao, cần phải đảnh lễ đức Phật 

Tu Di Đăng Vương. Đảnh lễ là quy mạng hướng về tức đem tâm nhỏ hẹp 

hướng về nơi cao rộng, tức có thể ngồi tòa này. 

 

---o0o--- 



03- Bất tư nghì giải thoát 

 

Nhân Xá-lợi-phất khen ngợi việc chưa từng có, Duy-ma-cật bèn giới 

thiệu sức giải thoát bất tư nghì của chư Phật và Bồ-tát. Chúng ta không giải 

thoát vì còn vướng mắc vào hình tướng, vào sự phân chia, vào thời gian 

không gian… 

 

Ở đoạn kinh này giới thiệu sức giải thoát vượt ra khỏi hạn cuộc của hình 

tướng, của mọi ý niệm phân chia… bằng các ví dụ sau: Đem núi lớn nhét 

vào trong hạt cải, một vật thật nhỏ mà dung chứa cả ngọn núi trong lòng, 

không thấy bức bách. Đưa bốn biển lớn vào trong một lỗ chân lông mà nước 

biển không giảm sút. Lớn thật lớn, nhỏ thật nhỏ, chỉ là hình thức đối đãi, các 

vật chất đều phô bày hình tướng của chúng khác nhau. Nếu không kẹt vào 

tướng ấy, chúng ta có sức giải thoát, nên kinh mới cho đem vật lớn vào vật 

nhỏ. Ngày nay, một hạt nguyên tử có sức nổ lớn, khoa học có thể chứng 

minh điều đó. 

 

Bồ-tát được sức giải thoát, có thể ngắt lấy tam thiên đại thiên thế giới như 

người thợ gốm nắm một cục đất sét. Thế giới của chúng ta thấy là to rộng, 

nhưng nhìn trong thế giới loài kiến, mối thì chúng cũng thấy thế giới của 

chúng là tam thiên đại thiên. Vậy thì phân biệt không có lý do tồn tại, không 

gian tùy quan niệm của đương sự. 

 

Tiếp đến là giải thoát về thời gian. Dài hay ngắn, bảy ngày làm một kiếp, 

một kiếp rút lại làm bảy ngày là khả năng của Bồ-tát. Thật ra thời gian dài 

ngắn cũng là tương đối, tùy môi trường ánh sáng, tùy vòng quay của hành 

tinh. Thấu rõ những điều kiện này, chúng ta vượt qua giới hạn của thời gian. 

 

Khả năng tập trung và khả năng phân bố, khả năng tự tại với sức gió sức lửa, 

khả năng tung hoành trong tất cả các phương sở nơi chốn, khả năng hiện các 

thân hình, biến các âm thanh… Những điều này nói về sức giải thoát đối với 

tứ đại, với các khoảng cách xa gần, với tất cả số nhiều không thể tính kể, đều 

là sự diệu dụng. Người thông đạt bản chất các pháp như nhà nghiên cứu nắm 

một số bí quyết kỹ thuật, có thể làm tất cả những gì mình muốn. Trong phạm 

vi vật chất còn tạo được vô số thần thông, huống chi trên tâm thể không 

ngăn ngại, tâm thể rộng lớn không bờ mé thì tất cả biến hiện chỉ là bọt nổi. 

 

Hiểu được ý này nên ngài Đại Ca-diếp hết lời khen ngợi pháp giải thoát bất 

tư nghì và khuyến khích đại chúng hướng về tâm Bồ-đề Vô thượng. Thanh 

văn nghe pháp này nên khóc rống lên, Bồ-tát nên hoan hỷ vui mừng, vì 



Thanh văn không hiểu được ý vi diệu, còn Bồ-tát thì thấu hiểu sức đại tự tại 

của chính mình. 

 

Duy-ma-cật nói thêm, người trụ sức giải thoát bất tư nghì thường hiện làm 

Ma vương để thử thách, vì có thế lực mạnh nên hiện các sự bức bách khiến 

cho tâm hành giả thêm kiên cố. Nếu vượt qua được thử thách này thì mới trụ 

vào sức giải thoát bất tư nghì. Vì giải thoát này không phải là giải thoát bình 

thường mà là một sự chấn động lớn, sức giải thoát vi diệu cởi toang mọi 

ràng buộc rối rắm từ vô minh, từ tận trong hang sâu thẳm của mê mờ.  

  

---o0o--- 

Quán Chúng Sanh 

01- Bồ-tát vào đời 

 

Phẩm Quán Chúng Sanh tiếp theo sau phẩm Bất Tư Nghì, có nghĩa là 

Bồ-tát khi đã được pháp môn Giải thoát bất tư nghì, đã thành tựu khả năng 

giải thoát cho mình cùng tất cả khả năng biến hiện tự tại, không phải để thọ 

hưởng những phép lạ ấy, mà sử dụng chúng như phương tiện đi vào cuộc 

đời, tiếp cận với chúng sanh, làm người bạn giúp đỡ, người cần thiết cho 

chúng sanh. Bồ-tát phải từ bỏ cảnh giới Giải thoát mà ở trong cảnh giới khổ 

đau, ở với tất cả chúng sanh đang bị vướng bị kẹt, giúp họ đạt giải thoát như 

mình. Cảnh giới của chúng sanh đa dạng, nên Bồ-tát phải có con mắt và 

phương cách làm việc đúng đạo lý. 

 

a- Mắt trí tuệ 

 

Bồ-tát Văn-thù hỏi Duy-ma-cật: 

 

- Bồ-tát quán chúng sanh như thế nào? Tức là hỏi về cách nhìn chúng sanh, 

không phải nhìn theo cái thấy thông thường, mà là quán, quán là nhìn có 

kèm theo trí tuệ nhận biết. 

 

Duy-ma-cật trả lời: 

 

- Như nhà ảo thuật thấy các vật do mình biến hiện. Các vật biến hiện không 

có thật, không thể làm lầm chính người biến hóa ra nó. Như họa sĩ vẽ môït 

người đẹp, không thể nào đắm mến người đẹp trong tranh. Hết thảy các vật 

đều do tâm mình tạo, nên biết mà không kẹt. 



 

Như người trí thấy trăng dưới nước, như bóng trong gương. Đó chỉ là sự 

phản chiếu của sự vật trên gương tâm. 

 

Như sóng nắng, như tiếng vang, như mây giữa trời, như bọt nước, như sấm 

chớp… Những thí dụ này nói lên tính cách mong manh không bền chắc, chỉ 

thoáng có trong phút chốc. Tuệ Trung Thượng Sĩ nói: “Phàm thánh trời 

người như điện chớp”, ngay cả hình tượng Thánh nhân cũng chỉ như bóng 

chớp ngang trời, ngắn ngủi, mau chóng. Không thể níu giữ, không thể toan 

tính một thứ gì lâu dài, không thể khóc than khi nhìn một bọt nước tan biến. 

Cứ biết rằng nó đang tan biến. Đó là cách nhìn của người khôn ngoan. 

 

Như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, như tình thức thứ bảy… như sắc tướng 

của cõi trời Vô sắc, như hạt giống cháy, như chứng Tu-đà-hoàn còn thân 

kiến… như dấu vết chim bay trên không, như con của thạch nữ… những 

chuyện kể trên là chuyện không thể có, không thể xảy ra. Quán sát chúng 

sanh như thế để thấy rõ bản chất không thật của chúng. Quán là nhìn về phía 

bản chất, không nhìn trên hình tướng. Ngoài những cách nói trên không có 

cách nào đúng hơn để diễn tả về chúng sanh. 

 

b- Phương cách hoạt động 

 

Chúng sanh tuy như vậy, vẫn hiện hữu, vẫn là hiện tượng không thể bỏ qua. 

Tuy chúng phù du nhưng lại nối tiếp không thể tính kể, Bồ-tát đối với chúng 

sanh nhìn như ảo mộng, phải thực hành các pháp từ, bi, hỷ, xả như thế nào? 

Duy-ma-cật giới thiệu phương pháp thực hiện lòng Từ chơn thật bằng cách 

vì chúng sanh nói pháp như trên, nghĩa là đánh thức cách nhìn của họ, chỉ ra 

bản chất thật để mọi người không lầm, đó là tình thương thật sự, vì thương 

mà đem đến sức giải thoát cho chúng sanh. Khi mọi người không lầm nữa 

thì tất cả đều tỉnh thức, đạt được giác ngộ là an vui tối thượng. 

 

Thực hành lòng từ tịch diệt vì không chỗ sanh khởi, thực hành lòng từ không 

nóng giận vì chẳng có phiền não, thực hành lòng từ bình đẳng vì ba đời đều 

như nhau, thực hành lòng từ không tranh cãi vì không chỗ khởi lên để tranh 

chấp… thực hành lòng từ kiên cố vì tâm không hủy hoại, thực hành lòng từ 

thanh tịnh vì các pháp tánh thanh tịnh, thực hành lòng từ vô biên vì như hư 

không… thực hành lòng từ của A-la-hán, của Bồ-tát, của Phật, tùy theo từng 

địa vị để phù hợp với căn cơ… cho đến thực hành lòng từ theo lục độ… tất 

cả đều đem đến cho chúng sanh sự vui vẻ an lạc, mà Bồ-tát vẫn đạt được 

pháp lạc. Có nghĩa là vì chúng sanh mà làm việc, phần mình không bị thiếu 



tính chất Giác ngộ, vẫn đầy đủ phẩm hạnh và các đức tính cao đẹp. Như thế 

gọi là Bồ-tát vì chúng sanh vào đời làm việc, không bị chúng sanh mê hoặc. 

 

Văn-thù-sư-lợi lại hỏi: 

 

- Thế nào gọi là Bi? 

 

Duy-ma-cật đáp: 

 

- Bồ-tát có làm bao nhiêu công đức đều cho chúng sanh đồng hưởng. 

 

- Thế nào là Hỷ ? 

 

- Bồ-tát có những việc nhiêu ích đều hoan hỷ không hối hận. 

 

- Thế nào là Xả? 

 

- Bồ-tát có những phước đức đều không hy vọng. 

 

Ba đặc tính sau này nói lên sự buông bỏ của Bồ-tát, dù làm được những lợi 

ích lớn cho chúng sanh mà coi như đó là việc chung, không giữ riêng cho 

mình, không ân hận vì mình đã bị làm quá sức, bị hy sinh, không mong sự 

đền trả của người chịu ơn. Đó là vì Bồ-tát đã thâm nhập tính cách chúng 

sanh như huyễn, mình như huyễn, tất cả không thật thì có gì trong ấy mà 

mong cầu. Không mong cầu nhưng vẫn tích cực làm việc và chia sẻ hết tất 

cả công đức cho chúng sanh cùng hưởng. 

 

c- Căn bản của các pháp 

 

Đầy đủ bốn đức tính Từ, Bi, Hỷ, Xả là có thể làm việc với chúng sanh. 

Chúng sanh thì ở trong sanh tử, Bồ-tát cũng phải ở luôn trong sanh tử. 

 

Văn-thù-sư-lợi hỏi tiếp: 

 

- Sanh tử đáng sợ, Bồ-tát phải nương nơi đâu?. 

 

 Duy-ma-cật đáp: 

 

- Bồ-tát ở trong chỗ sanh tử đáng sợ phải nương vào sức Như Lai công đức. 

 



Bồ-tát dù tình nguyện vào sanh tử, cũng phải có sức vững vàng, sức đó gọi 

là công đức Như Lai, sức mạnh được cung cấp từ các việc làm tốt đẹp tạo 

nên ảnh hưởng phước lực lớn. 

 

Hỏi tiếp: 

 

- Muốn nương sức Như Lai công đức phải trụ vào đâu? 

 

- Phải trụ vào chỗ độ thoát tất cả chúng sanh. 

 

Dường như ở đây có một cái vòng khép kín, vì muốn độ chúng sanh thì phải 

ở trong sanh tử, muốn ở trong sanh tử vững vàng phải nhờ sức của Phật, mà 

sức của Phật bắt nguồn từ việc độ chúng sanh. Có nghĩa là không phải 

nương tựa ở đâu xa, ở vật nào khác mà phải lập cước trên bản vị độ sanh. 

 

Những câu hỏi - đáp tiếp theo dẫn dắt chúng ta đi đến cuối đường ngôn luận. 

Muốn độ chúng sanh phải trừ dẹp điều gì? Phải trừ dẹp phiền não của mình. 

Muốn trừ dẹp phiền não phải làm gì? Phải hành Chánh niệm. Hành chánh 

niệm tức là vô niệm, là hành pháp bất sanh bất diệt, chỗ không sanh không 

diệt đó được gọi là pháp Thiện, nghĩa là chỗ thiện tột cùng không có sự sanh 

khởi, khi không có sanh khởi cũng không có gì diệt mất, chỉ có một tâm y 

nhiên từ trước đến giờ, đó là chỗ bất diệt. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ dạy: “Đó 

là bản lai diện mục”. Cái xưa nay không từng khởi diệt là chỗ mình phải y 

theo đó thực hành Chánh niệm. Đi ngược lại thì khi có chánh niệm thì không 

có phiền não, không có phiền não gọi là độ thoát chúng sanh, hay là độ tất cả 

khổ ách sanh tử. 

 

Hỏi tiếp về gốc của pháp thiện và bất thiện. Nghĩa là thiện và bất thiện bắt 

nguồn từ đâu, để đi đến chỗ pháp thiện không diệt, pháp thiện y nhiên một 

mực trước sau? Dẫn đầu từ thân, thân bắt nguồn từ dục tham, dục tham có ra 

từ các phân biệt hư dối, phân biệt hư dối sinh khởi từ vọng tưởng điên đảo, 

vọng tưởng điên đảo được thành lập từ “vô trụ”. Vô trụ lấy gì làm gốc? Vô 

trụ thì không có gốc (vô trụ tắc vô bổn). Không có một cái căn bản thứ nhất 

để làm chỗ sinh khởi vô trụ, vì bản chất vô trụ là không đứng ở đâu, không 

dựa vào đâu thì làm sao có được nền tảng chắc thật. Như thế vô trụ là điểm 

đầu tiên, cái then chốt sinh thành tất cả pháp (Tùng vô trụ bổn, lập nhất thiết 

pháp). Chúng ta tưởng như có một pháp thật, có một điểm khởi đầu chắc thật 

để tạo nên các pháp, và cũng từ các pháp đó mình vin vào để thành lập công 

đức, nhưng điểm khởi đầu này thì không tung tích, không có chỗ khởi thì 

các pháp cũng chỉ như ảnh hiện, chợt có chợt mất. Trở lại với cách quán 



chúng sanh ở đoạn đầu phẩm này, như huyễn sư nhìn vật huyễn, có công đức 

tạo ra cũng như trong mộng nói mộng, nhìn như thế là nhìn đúng chánh 

pháp. 

 

---o0o--- 

02- Thanh văn học tập 

 

Bồ-tát thấy các pháp như huyễn nên an nhiên. Thanh văn chưa thấy được  

gốc vô trụ của các pháp nên phải lần lượt học tập. 

 

a- Năm dục như huyễn 

 

Trong thất Duy-ma-cật có một thiên nữ tung hoa cúng dường hội chúng, hoa 

ấy đến các vị Bồ-tát đều rơi xuống, đến bên các vị Đại đệ tử đều dính vào. 

Các vị dùng hết thần lực để phủi, hoa cũng không rơi. 

 

Các vị Thanh văn giữ giới nghiêm minh, hoa là tượng trưng vật phi pháp nên 

các Ngài rất sợ dính. Lúc ấy thiên nữ bèn hỏi ngài Xá-lợi-phất: Vì sao phủi 

hoa? Quả thật, các Ngài xem hoa là vật phi pháp, là tượng trưng vật chất thế 

gian, không phải là kinh pháp, nên không ưa gần gũi. Trong thất Duy-ma-cật 

vốn không có gì, nay thiên nữ và hoa chỉ là vật biến hiện, không phải thật 

pháp. Dùng hình thức nữ nhân đối đáp cũng là điều úy kị của các Ngài, đoạn 

kinh này dường như đẩy ngài Xá-lợi-phất vào chỗ phải thấy tất cả hiện 

tượng đang xảy ra đều như huyễn. 

 

b- Giải thoát ở tất cả chỗ nơi 

 

Sau khi nghe thiên nữ biện luận về tính cách của hoa, ngài Xá-lợi-phất hỏi, 

cô ở trong thất này bao lâu. Thiên nữ nói, bằng thời gian giải thoát của bậc 

trưởng lão kỳ túc. Thật ra giải thoát không có thời gian, cũng không có 

tướng mạo, nên đoạn kế tiếp thiên nữ luận rằng, ngôn thuyết văn tự cũng là 

tướng Giải thoát, tướng Giải thoát không có ở trong ở ngoài, tất cả tướng 

đều là tướng giải thoát. Nhìn ở khía cạnh rốt ráo không phân biệt thì chẳng 

có tướng nào là tướng ràng buộc, vì không thấy ràng buộc nên chẳng cần tìm 

giải thoát ở đâu. Cũng trong tinh thần này, khi Xá-lợi-phất hỏi thiên nữ 

chứng đắc được điều gì (một cách gài bẫy) thì thiên nữ lẹ làng đáp chỗ vô 

chứng vô đắc. 

 

c- Tám việc chưa từng có 



 

   Xá-lợi-phất hỏi thiên nữ cầu chứng thừa nào trong tam thừa? Thiên nữ trả 

lời tùy phương tiện giáo hóa mà thực hiện Thanh văn thừa hay Duyên giác 

thừa. Nhưng mục đích chính là Phật thừa, như người vào thất này chỉ thích 

mùi hương công đức của Phật, không thích hương công đức của Thanh văn 

và Bích chi Phật. 

 

Thiên nữ kể tiếp về tám việc đặc biệt trong thất Duy-ma-cật: 

 

1-   Thất này thường có ánh sáng sắc vàng chiếu soi, không cần ánh sáng 

mặt trời mặt trăng. 

 

2-   Người vào thất này không bị các cấu uế quấy nhiễu. 

 

3-   Thất này được các vị trời Đế thích, Phạm vương… các vị Bồ-tát phương 

khác đến hội họp không ngớt. 

 

4-   Thất này thường nói sáu ba-la-mật, pháp bất thối chuyển. 

 

5-   Thất này thường trỗi nhạc bậc nhất, phát ra vô lượng âm thanh pháp. 

 

6-   Trong thất có bốn kho tàng lớn cứu giúp khắp các kẻ nghèo thiếu. 

 

7-   Các đức Phật như Phật Thích-ca Mâu-ni, Phật A-di-đà…, mỗi khi Duy-

ma-cật khởi niệm liền hiện đến thuyết pháp. 

 

8-   Tất cả cung điện trang nghiêm của chư thiên, các cõi tịnh độ của chư 

Phật đều hiện trong thất này. 

 

d- Thân tướng như huyễn 

 

Thất của Duy-ma-cật tượng trưng cho Như Lai tạng nên có các việc đặc biệt 

như thế, không phải là điều khó hiểu. Nhưng thiên nữ ở trong đây, tại sao 

không chuyển thân nữ, ý ngài Xá-lợi-phất cho là đã ở trong cái nhà vi diệu 

này mà còn mang thân nữ là dở lắm. 

 

Đến đây là một màn hí lộng, thiên nữ nói tướng huyễn hóa không nhất định, 

và dùng thần lực khiến ngài Xá-lợi-phất thành thân nữ, để thấy thân tướng 

nữ nam chỉ như biến hóa, và tất cả tướng nữ nhân đều chẳng phải là tướng 

nữ thật. Khi ngài Xá-lợi-phất trở lại tướng cũ thì tướng nữ vừa rồi ở đâu? 



Cũng chẳng ở đâu. Thế nên biết tất cả pháp  không ở đâu mà có mặt ở tất cả 

chỗ (Nhất thiết chư pháp vô tại vô bất tại), đó là ý nghĩa của pháp vô trụ đã 

nói ở trên. 

 

e- Quả chứng như huyễn 

 

Xá-lợi-phất hỏi thiên nữ: 

 

- Bao lâu sẽ đắc quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác? 

 

Thiên nữ đáp:  

 

- Như Xá-lợi-phất trở lại thành phàm phu, tôi sẽ chứng quả. 

 

Điều này không thể xảy ra, thì thiên nữ cũng không chứng quả. Vì sao? Vì 

Bồ-đề, Giác ngộ không có chỗ trụ nên không chỗ đắc. Nếu cho là có chứng 

đắc là trái ngược với tinh thần vô trụ ở trên. Tuy thế, chư Phật vẫn từng đắc 

quả trong tinh thần Vô sở đắc. 

 

Thiên nữ này vốn đã là vị Bồ-tát có thần thông du hý, mượn chuyện vấn đáp 

với ngài Xá-lợi-phất để giáo hóa, để nâng đỡ tinh thần của hàng Thanh văn  

thấu ý chí của Đại thừa. 

  

---o0o--- 

Phật Đạo 

01- Bồ-tát thực hành Phật đạo 

 

Nếu nói rằng Bồ-tát thực hành con đường đến quả vị Phật bằng các 

đức tính từ bi, trí tuệ, nhẫn nhục…  thì rất dễ hiểu. Ở đây Duy-ma-cật nói về 

vấn đề này với vô số chiêu thức trái ngược như: Bồ-tát thực hành năm tội vô 

gián nhưng không phiền não, vào địa ngục mà không tội, vào loài súc sanh 

mà không có những lỗi vô minh kiêu mạn… cho đến ở trong tham dục mà 

lìa nhiễm trước, thị hiện sân giận mà đối với chúng sanh không có giận 

chướng, thị hiện bỏn xẻn mà luôn xả bỏ, thị hiện phá hủy giới mà luôn an trụ 

tịnh giới… Đó là Bồ-tát thị hiện sáu tệ mà không trái sáu độ. Bồ-tát vào 

chúng sanh ma mà vẫn thuận với trí tuệ Phật. Thị hiện vào chỗ bần cùng, mà 

có tay báu bố thí không cùng tận… Thị hiện vào chỗ thân hình tàn tật mà 



đầy đủ tướng hảo… Cho đến vào khắp các đường để mà đoạn dứt nhân 

duyên của các đường. 

 

Duy-ma-cật đã nêu ra các vấn đề cho vị Bồ-tát hành Phật đạo. Đây là một 

quan niệm mới lạ, cũng là một chân trời mới cho người thực hành Bồ-tát 

đạo. Nói tóm kết, khi làm những việc trái đạo, nghịch lý, ở chỗ tột cùng đau 

khổ mà vẫn có đầy đủ tính cách giải thoát, có nghĩa tính cách của Phật tâm 

bao trùm khắp, không chừa một con đường nào, dù đường đó xấu xa. Hành 

phi đạo có nghĩa là đã vượt quá phi đạo, dùng phương tiện phi đạo để đến 

gần với chúng sanh. Chúng sanh ở những nẻo khổ thì nhiều hơn chúng sanh 

ở đường lành, Bồ-tát chỉ ở nơi trang nghiêm tốt đẹp thì không đủ phương 

tiện độ sanh nên phải hành phi đạo. Và người đã vào đường tà nẻo khổ 

không còn sợ tà ma khổ nạn, có nghĩa là các thứ phi đạo không đủ sức ngăn 

trở Bồ-tát, không làm đắm nhiễm Bồ-tát. 

 

Có vị thiền khách hỏi thiền sư: 

 

- Sau khi chết Sư đi đâu? 

 

Sư đáp: 

 

- Vào địa ngục. 

 

Khách ngạc nhiên: 

 

- Người như Sư mà vào địa ngục? 

 

Sư cười: 

 

- Nếu ta không vào đó thì ai độ ông? 

 

Câu chuyện này cũng mang tính chất của Duy-ma-cật. Một câu chuyện khác 

của ngài Triệu Châu cho thấy ý nghĩa phi thường. 

 

Bà già hỏi Triệu Châu: 

 

- Làm sao để chuyển thân nữ? 

 

Ngài đáp: 

 



- Bà nên nguyện cho mọi người hãy chuyển thân nữ. Còn riêng bà tình 

nguyện làm người nữ. 

 

Một lời nguyện như thế tỏ tính cách đại hùng, đại trượng phu, là đã chuyển 

rồi. Câu cuối cùng của Duy-ma-cật là một câu đáng lưu ý: “Hiện khắp vào 

các đường mà dứt nhân duyên của các đường”. Có nghĩa là đi đủ chỗ khắp 

nơi, là để dứt trừ cái nguyên nhân tiếp nối sanh tử, là để các đường tự thanh 

thản, bình an. Ý nghĩa của đoạn này rất mạnh, rất hùng tráng. Con đường 

hành phi đạo mới thông đạt Phật đạo là con đường các Phật tử phải lặn lội 

trong ấy với tất cả hùng lực của mình. 

 

---o0o--- 

02- Những gì là hạt giống Phật 

 

Bấy giờ, Duy-ma-cật hỏi lại Bồ-tát Văn Thù: 

 

- Những gì là hạt giống Như Lai? (Hà đẳng vi Như Lai chủng?). Hạt giống 

Phật nằm ở đâu? Phải tìm nơi nào? Tương tự như con đường làm Phật là con 

đường nào, câu hỏi này để bổ túc cho những điều Duy-ma-cật đã trình bày ở 

trên. Hai vị Đại sĩ đã thay phiên nhau làm sáng tỏ vấn đề, một vấn đề tu học 

tưởng chừng như dễ nhưng thực sự rất khó hành. 

 

Bồ-tát Văn-thù đáp: 

 

- Thân trong ba cõi là hạt giống Phật. 

 

Vô minh, tham ái, sân nhuế là hạt giống. Bốn điên đảo (vô thường cho là 

thường, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là tịnh, khổ cho là lạc), năm cái, sáu 

nhập, bảy thức, tám pháp tà, chín não (chín phiền não ràng buộc chúng sanh: 

ái, nhuế, mạn, vô minh, kiến, thủ, nghi, tật, xan), mười điều bất thiện. Tóm 

lại 62 kiến chấp và tất cả phiền não đều là hạt giống Phật (nhất thiết phiền 

não giai thị Phật chủng). Chủng tử Phật, hạt giống giác ngộ giải thoát nằm ở 

ngay trong trần lao phiền não. Vì sao? Có đau khổ cùng cực mới phát tâm 

cầu giải thoát. 

 

Thế nên Bồ-tát Văn-thù nói tiếp: 

 

- Nếu người trụ trong cõi vô vi (vô vi là cõi không còn sanh diệt đau khổ), 

người ấy không thể phát tâm cầu đạo Giác ngộ. 



 

Như hoa sen không thể mọc ở trên cao nguyên, như trồng cây giữa trời 

không có kết quả. Trong bùn lầy phiền não là chỗ chúng sanh khởi lên hạt 

giống Phật pháp. Phiền não tà mê là nhân tố để hạt giống Phật nẩy nở. Khi 

khổ đau chúng ta khởi ý niệm muốn thoát khổ, đó là mầm Phật xuất hiện. 

Trong đời đau khổ chúng ta có dịp tạo việc lành để cứu khổ, đó là lớp đất 

màu bồi dưỡng nhân Phật. Chỉ cần chính chúng ta thức tỉnh, ngay nơi vị trí 

mình đang sống, không lầm mê không cho mình là đã an lạc giải thoát, như 

thế đã phát tâm cầu Phật đạo. Trong đau khổ người ta dễ thông cảm, dễ nảy 

sanh từ tâm hơn ở những chỗ an nhàn. “Không vào biển lớn không được 

châu báu vô giá, không vào biển lớn phiền não không được hạt ngọc Nhất 

thiết trí”. Câu nói này một lần nữa khuyến khích hàng Bồ-tát sơ phát tâm, 

những người cần tu trong đời phát tâm tìm cho ra viên ngọc Phật ở ngay 

chính giữa lòng cuộc sống. 

 

Khi nghe những đoạn đối đáp này, ngài Ca-diếp khởi lên lời ca ngợi: “Lành 

thay! Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi! Đúng như lời Ngài nói, trần lao phiền não là hạt 

giống Như Lai”. Tôn giả Ca-diếp có vẻ như chê trách hàng Thanh văn trong 

câu nói: “Hạng tạo tội ngũ vô gián còn có thể phát tâm Vô thượng Bồ-đề, 

còn như chúng tôi vĩnh viễn không thể phát tâm”. Ngôn ngữ trong kinh Duy-

Ma là ngôn ngữ nghịch lý, câu nói ngài Ca-diếp làm tăng thêm giá trị cho 

chúng sanh, và khuyến khích hàng Thanh văn rời bỏ Niết-bàn hóa thành mà 

phấn phát lên quả vị Phật. Bởi vì các vị Thanh văn rất sợ trần lao, sợ sanh tử, 

sợ con đường khổ, không dám bước vào cuộc chơi, e ngại lên đường. Trong 

cái nhìn Bồ-tát thì ở đâu mà không có Phật, mọi e ngại đều xóa tan thì đi và 

đến tự do, khứ lai không sợ. 

 

Ra đi hẹn với xuân đầu 

 

Buổi hồi nguyên lại phai màu bình minh. 

 

(Bùi Giáng) 

 

---o0o--- 

03- Thân quyến của một vị Bồ-tát 

 

Bấy giờ trong hội có vị Bồ-tát tên Phổ Hiện Sắc Thân. Chúng ta lưu ý 

tên của Bồ-tát này cũng là ý chính của đoạn kinh này. Phổ Hiện Sắc Thân là 

thân hiện khắp nơi, thân có mặt mọi chỗ mọi lúc, lúc đó là năng lực hóa đạo, 



năng lực cứu giúp chúng sanh, năng lực hòa nhập của Bồ-tát. Thế nên Ngài 

mới hỏi Duy-ma-cật về thân bằng quyến thuộc, người cộng sự, những 

phương tiện xe ngựa, tóm lại là những gì một vị Bồ-tát có được. Duy-ma-cật 

đã dùng kệ trả lời, đại ý cho thấy một vị Bồ-tát sử dụng tất cả, hóa thân tất 

cả chỗ để làm lợi ích chúng sanh. Bồ-tát có mẹ là trí, cha là phương tiện, 

thầy là chúng tăng. Kinh Pháp Hoa nói chư Phật dùng trí tuệ và phương tiện 

giáo hóa, chúng ta nương đó mà thành tựu pháp thân như con người có cha 

mẹ mới có thân mình. Pháp hỷ là vợ, lòng từ là con gái, lòng lành là con trai, 

rốt ráo không tịch là nhà, còn những trần lao là đệ tử. 

 

Bồ-tát có thân quyến từ bi thiện lành nên độ hết các phiền não nhiều như 

bụi. Bồ-tát dùng lục độ làm bạn, luôn luôn đi chung, còn tứ nhiếp pháp là kỹ 

nữ ca xướng vui tai. Bồ-tát dùng các pháp tổng trì làm vườn hoa, các pháp 

vô lậu nhiều như rừng cây, các pháp giác chi làm bông hoa, và trái cây là 

giải thoát trí huệ. Bồ-tát mặc y phục tàm quý, đeo tràng hoa thâm tâm (tâm 

sâu kín), ngồi xe Đại thừa được kéo bằng voi ngựa ngũ thông, dùng cam lộ 

làm món ăn và nước giải thoát làm thức uống, tắm rửa nước tịnh tâm, xoa 

ướp hương giới phẩm. Trong những điều kiện đặc biệt như thế, Bồ-tát thành 

tựu được vô số công đức: Tiêu diệt giặc phiền não, chiến thắng bốn loại ma. 

Đây là lợi ích đầu tiên và phải có của một vị Bồ-tát. Sau đó là những lợi ích 

vì người: 

 

Chứng ngộ không sanh diệt 

 

Thị hiện nên thọ sanh 

 

Hiện khắp mọi thế giới 

 

Như mặt trời hiện khắp. 

 

Bồ-tát tuy biết không có sanh diệt, bản thể lúc nào cũng tự như, nhưng thị 

hiện khắp nơi chốn (phổ hiện sắc thân) để độ sanh. 

 

Thế giới và chúng sanh 

 

Tuy biết đều là không 

 

Nhưng thường tu tịnh độ 

 

Giáo hóa cho quần sanh. 



 

Bao nhiêu loài chúng sanh 

 

Thân hình, ngữ âm, động tác 

 

Bồ-tát sức vô úy 

 

Một lúc đều hiện cả. 

 

Đây là nối kết ý của Bồ-tát hành phi đạo, vào tất cả loài, hiện tất cả thân. 

Biết hết các việc ma mà thị hiện tùy theo chúng, dùng phương tiện trí đều 

hiện đủ nơi các ma. Hoặc thị hiện già bệnh chết để dạy cho chúng sanh biết 

đời ảo hóa mỏng manh. 

 

Bồ-tát còn có khả năng hiện nhiều thân cùng một lúc, nếu có vô số ức chúng 

sanh đồng đến thỉnh Bồ-tát, Ngài đều đến nhà họ cùng một lúc giáo hóa. Bồ-

tát biết rành nghề nghiệp, văn thơ thế gian, đều đi khắp hết các đạo giáo để 

giải trừ sai lầm không cho rơi vào tà kiến. Thời kỳ dịch bệnh, Bồ-tát thị hiện 

các dược liệu trị lành, thời kỳ đói khát, thị hiện các thức ăn uống làm cho hết 

đói khát rồi mới nói Phật pháp, thời kỳ chiến tranh thì khởi lòng từ dạy họ 

đến chỗ không tranh chấp, nếu có đại chiến thì khiến hai bên đồng sức nhau 

và hiện oai thế hàng phục cho hòa giải. Trong tất cả địa ngục, đến đó cứu 

khổ, trong loài súc sanh cũng hiện sanh vào để làm lợi ích, thị hiện thọ ngũ 

dục mà hành thiền. 

 

Trong lửa sanh hoa sen 

 

Mới đáng gọi hiếm có 

 

Tu thiền trong dục lạc 

 

Cũng hiếm có như thế 

 

Hoặc hiện làm dâm nữ 

 

Dẫn dụ kẻ háo sắc 

 

Trước dùng dục lôi kéo 

 

Sau khiến vào trí Phật. 



 

Bồ-tát không những có thể hóa làm vua trời, vua người, làm tiên trưởng, đại 

thần… mà cũng làm người nô lệ cho người sai khiến vui lòng rồi sau khiến 

phát tâm. Con đường Phật đạo hay Bồ-tát đạo rộng lớn không cùng, làm việc 

không ngừng, tất cả vì chúng sanh. 

 

Phẩm Phật Đạo này khai triển mục đích chính của kinh Duy Ma Cật rất đầy 

đủ, kể rõ việc làm của hàng Bồ-tát và khuyến khích chúng sanh noi theo. 

Sống vì người, đó là lý tưởng tối hậu, với lý tưởng này đi vào thế giới nào 

cũng được yêu chuộng, ở nơi đâu cũng được ngợi khen. Tuy mới vào đề 

dùng lối nói ngược để chúng ta ngạc nhiên, nhưng ý sâu xa đã hiện rõ nơi 

phần kệ tụng. Chúng ta đọc suốt văn kinh này, cảm động vì việc làm của Bồ-

tát, đồng thời nhen nhúm nơi tâm mình một ý nguyện hành động. Đó là mục 

đích mà ngài Duy-ma-cật nhắm tới.  

 

Nhập Bất Nhị Pháp Môn 

 

Một trong những công án Thiền là câu “Muôn pháp trở về một, một về chỗ 

nào?” Cái một ấy bao trùm tất cả, chứa đựng tất cả, dung thông tất cả, ở đâu 

cũng chính nó, vậy thì có gì đến đi. Danh từ một và hai chỉ là số lượng phân 

biệt của thế gian, nhưng từ chỗ khởi đầu phân biệt một và cái khác với một 

ấy, nảy sinh ra vô số phân biệt, lôi kéo không cùng. Nay đưa ra câu hỏi về 

“bất nhị”, cũng giống như ý nghĩa hành phi đạo chính là con đường Phật để 

các vị Bồ-tát nói lên quan điểm của mình. Qua đó, chúng ta thấy rằng Bồ-tát 

sau khi thực hiện tất cả việc độ sanh, đi khắp nơi, đến với mọi loài thì sẽ có 

một cái nhìn quán triệt, thông đạt không ngại. 

 

---o0o---  

VĂN KINH 

 

Lúc ấy Duy-ma-cật nói với chúng Bồ-tát rằng: “Chư nhân giả! Thế nào là 

Bồ-tát vào pháp môn không hai?” Đến đây các vị Bồ-tát lần lượt nói lên ý 

kiến của mình. 

 

1- Bồ-tát Pháp Tự Tại nói: Sanh và diệt là hai. Pháp vốn xưa chẳng sanh, 

nay ắt chẳng diệt. Được Vô Sanh Pháp Nhẫn là vào pháp môn không hai. 

 



Nhìn tổng quát các hiện tượng, chúng ta bị chi phối bởi sự có mặt và sự biến 

mất của chúng. Bồ-tát nhìn trên bản thể, thấy không sanh diệt, được một cái 

nhìn sâu, bao trùm như thế thì thấy không có hai. 

 

2- Bồ-tát Đức Thủ nói: Ngã và ngã sở là hai. Vì có ngã nên mới có ngã sở, 

nếu không có ngã thì không có ngã sở. 

 

Vị Bồ-tát này đặt vấn đề chính ở bản ngã. Ý thức về mình về người, về cái 

của ta và không phải của ta, làm mọi sự chia cắt. Ngã là cái nút cần được 

tháo gỡ, một thi sĩ nói: 

 

Khi chưa có ta hề đường đi thênh thang 

 

Kịp khi có ta hề chông gai mênh mang. 

 

3- Bồ-tát Bất Huyễn nói: Thọ và chẳng thọ là hai. Nếu chẳng thọ đối với các 

pháp thì là bất khả đắc. Vì bất khả đắc nên không lấy không bỏ… 

 

Bồ-tát này đứng về thái độ và tư tưởng trên các pháp, chấp nhận hoặc không 

chấp nhận đều là hai việc cần buông bỏ. Đức Phật nói: “Ta đối với các pháp 

đều nhận biết, nhưng tất cả đều Vô sở thọ”. 

 

4- Bồ-tát Đức Đảnh nói: Nhơ và sạch là hai, thấy bản chất thật của nhơ thì 

không thấy có tướng sạch… 

 

Nhơ cũng như sạch, đều không có bản chất thật, tùy nghiệp, tùy các cư xử 

của mọi loài mà nói nhơ, nói sạch. Nơi đống rác, đống phân vẫn là nhà cửa 

của vô số loài, bỏ đi cái nhìn dị biệt, có nghĩa là đừng bắt mọi loài nhìn theo 

ý kiến của mình thì sẽ không thấy trở ngại. Tuệ Trung Thượng Sĩ bảo:  

 

Pháp thân không ngăn ngại 

 

Nào sạch lại nào dơ 

 

Xưa nay không dơ sạch 

 

Dơ sạch thảy tên suông. 

 

5- Bồ-tát Thiện Túc nói: Động và niệm là hai. Chẳng động ắt là không niệm. 

Không niệm tức là không phân biệt. 



 

Động là sự máy động, chớm khởi động của tâm thức, niệm là cái khởi động 

đã thành dòng tư tưởng. Cái chớm khởi còn ở tình trạng nguyên sơ, nhưng là 

đã tách mình ra khỏi khối đồng nhất, nên từ đó dẫn đến niệm tưởng, hễ có 

niệm tưởng thì mọi việc phân chia, không vào Pháp môn Bất nhị. 

 

6- Bồ-tát Thiệân Nhãn nói: Nhất tướng và vô tướng là hai. Nếu biết nhất 

tướng tức là vô tướng cũng không chấp giữ vô tướng, vào chỗ bình đẳng là 

vào pháp môn Bất nhị. 

 

Có tướng và không tướng thay phiên nhau biểu hiện. Sợ tướng nên tìm đến 

không tướng cũng còn kẹt hai bên, ngay nơi tướng biết là không có tướng, 

mọi vật bình đẳng. 

 

7- Bồ-tát Diệu Tý nói: Tâm Bồ-tát và tâm Thanh văn là hai. Quán tâm tướng 

không, như trò ảo hóa thì không thấy có tâm Bồ-tát khác với tâm Thanh văn, 

đó là vào pháp môn Bất nhị. 

 

Bồ-tát mà còn chấp có tâm Bồ-tát và tâm Thanh văn thì chưa phải Bồ-tát. 

 

8- Bồ-tát Phất Sa nói: Thiện và bất thiện là hai. Nếu chẳng khởi ý cho là 

thiện, bất thiện, đến bờ mé vô tướng để thông đạt là vào pháp môn Bất nhị. 

 

Vẫn thường hằng làm thiện nhưng không chấp trước vào việc của mình, 

không phân biệt đối xử khi gặp người thiện - bất thiện. 

 

9- Bồ-tát Sư Tử nói: Tội và phước là hai. Nếu thông đạt tánh của tội thì cùng 

phước không khác… 

 

Tánh của tội cũng như tánh của phước đều không thật, tội phước phát sanh 

từ tâm vọng, cho là tội là phước đứng về phía này chống báng phía kia đều 

là không đúng pháp thể. 

 

10- Bồ-tát Sư Tử Ý nói: Hữu lậu và vô lậu là hai. Nếùu chứng đắc các pháp 

bình đẳng thì không khởi ý niệm về hữu lậu, vô lậu, không chấp tướng cũng 

không trụ vào vô tướng… 

 

Sở dĩ có phiền não là vì không thấy được tánh cách bình đẳng của các pháp. 

Nếu được tâm như thì đến chỗ vô lậu mà không còn chấp đó là vô lậu. 

 



11- Bồ-tát Tịnh Giải nói: Hữu vi và vô vi là hai. Nếu lìa tất cả số đếm thì 

tâm như hư không, do trí tuệ thanh tịnh không chỗ trở ngại mà vào pháp 

môn Bất nhị. 

 

Pháp hữu vi có tạo tác hình tướng nên có số đếm, ở đây lìa tất cả hình tướng 

đến chỗ tâm rỗng rang nên gọi là nhập pháp môn Bất nhị. 

 

12- Bồ-tát Na-la-diên nói: Thế gian và xuất thế gian là hai. Tánh không của 

thế gian tức là xuất thế gian. Trong đó không vào, không ra, không đầy, 

không vơi… 

 

Chán thế gian nên hướng vào xuất thế gian. Lục tổ Huệ Năng nói: “Phật 

pháp tại thế gian. Bất ly thế gian giác. Ly thế mích Bồ-đề. Kháp như tầm thố 

giác.” Nghĩa là: Phật pháp ở tại thế gian. Không lìa thế gian mà được giác 

ngộ. Lìa thế gian tìm giác ngộ thì cũng như tìm sừng con thỏ. 

 

13- Bồ-tát Thiện Ý nói: Sanh tử Niết-bàn là hai. Nếu thấy được tánh của 

sanh tử là không sanh tử. Không trói không mở, không cháy không tắt… 

 

Tuệ Trung Thượng Sĩ nói: Tâm mà sanh chừ sanh tử sanh. Tâm mà diệt chừ 

sanh tử diệt. 

 

14- Bồ-tát Hiện Kiến nói: Tận và bất tận là hai. Nếu là pháp cứu cánh tận 

cũng như bất tận đều là tướng vô tận… 

 

Khi chúng ta phân biệt thì các pháp kéo dài, mong cho tận cùng hay không 

tận cùng cũng đều sai. 

 

15- Bồ-tát Phổ Thủ nói: Ngã và vô ngã là hai. Ngã còn chẳng thể đắc làm 

sao đắc được phi ngã… 

 

Thông thường chúng sanh chấp ngã, nhưng thật ra đó chỉ là cái hiểu biết về 

ngã không đến nơi đến chốn, cho nên rốt cuộc nói ngã, nói vô ngã cũng chỉ 

trên ngôn ngữ. 

 

16- Bồ-tát Điện Thiên nói: Minh và vô minh là hai. Thật tánh của vô minh là 

minh. Minh cũng không thể giữ lấy, lìa tất cả số lượng trong ấy bình đẳng 

không hai. 

 



Vô minh là mê mờ điên đảo, vô minh không có tánh chất thật cố định, nếu 

vô minh cố định thì làm sao tu? Biết được điều này là minh cũng đừng chấp 

tướng minh cố định vĩnh viễn. 

 

17- Bồ-tát Hỷ Kiến nói: Sắc, không là hai. Sắc tức là không, phi sắc cũng là 

không… 

 

Đây thuộc về lý Bát-nhã. 

 

18- Bồ-tát Minh Tướng nói: Tứ đại và Không đại khác nhau, là hai. Tánh 

của tứ đại là tánh của không đại… Nếu biết tánh các đại là như vậy tức nhập 

pháp môn Bất nhị. 

 

Tứ đại chủng và không đại chủng đều từ nguồn gốc ban đầu là nhất tâm, thế 

nên bản tánh đồng. Chỉ vì theo duyên nghiệp chúng sanh mà thấy có khác. 

 

19- Bồ-tát Diệu Ý nói: Nhãn căn và sắc trần là hai. Nếu biết tánh của nhãn 

căn đối với sắc không tham, không sân, không si, đó gọi là tịch diệt vắng 

lặng. Năm căn và năm trần còn lại cũng giống như thế, các căn đối với các 

trần không bị chi phối là vào pháp môn Bất nhị. 

 

Các Thiền sư thường nói: Căn trần không đến nhau là giải thoát. Vào pháp 

môn Bất nhị là vào chỗ giải thoát ấy. 

 

20- Bồ-tát Vô Tận Ý nói: Bố thí và hồi hướng Nhất thiết trí là hai. Cho đến 

trì giới… đối với hồi hướng Nhất thiết trí là hai. Tánh của bố thí… là thật 

tánh của hồi hướng Nhất thiết trí. Ở trong ấy vào một tướng là pháp môn Bất 

nhị. 

 

Hành lục độ là tiến đến Phật đạo, hồi hướng Nhất thiết trí cũng tiến đến Phật 

đạo, nên chỉ cần vào một tướng cũng đủ. 

 

21- Bồ-tát Thâm Tuệ nói: Không, vô tướng, vô tác là hai (khác nhau nên 

thấy hai). Không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tác, vào một môn giải 

thoát tức vào ba môn giải thoát. 

 

Ý này giống ý trên. 

 



22- Bồ-tát Tịch Căn nói: Phật, Pháp, Tăng là hai. Phật tức là Pháp, Pháp tức 

là Tăng. Tam bảo đều là tướng vô vi, bình đẳng như hư không, tất cả pháp 

cũng thế. 

 

Đối với Tam bảo là ba ngôi báu, các pháp dù quý dù tiện cũng đều bình 

đẳng. Lục Tổ nói: Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là thanh tịnh. Quy y 

Tam Bảo là trở về với ba đức tính sẵn có nơi một thân ta. 

 

23- Bồ-tát Tâm Vô Ngại nói: Thân và thân hoại là hai. Thân tức thân hoại. 

Vì sao? Người thấy thật tướng của thân tức không thấy thân và thân hoại. 

Thân và thân hoại không hai, không thể phân biệt, đối với điều này không 

kinh sợ là vào pháp môn Bất nhị. 

 

Vì yêu thích thân nên sợ mất thân, đó là còn thấy hai. 

 

24- Bồ-tát Thượng Thiện nói: Thân, khẩu, ý lành là hai. Ba nghiệp đều 

không có tướng tạo tác… Nếu hay theo được tuệ không tạo tác đó là vào 

pháp môn không hai. 

 

Làm lành mà không thấy có làm, đó là tuệ vô tác. 

 

25- Bồ-tát Phước Điền nói: Phước hạnh, tội hạnh và bất đồng hạnh là hai. 

Tánh thật của ba hạnh ấy là không… 

 

Làm tội và làm phước là một bên, không làm tội phước tức là bất động 

nghiệp, nghiệp vô vi, cho đó là một bên. Không khởi tâm về bên này hay 

bên kia nên vào pháp môn Bất nhị. 

 

26- Bồ-tát Hoa Nghiêm nói: Từ ngã khởi nhị biên là hai. Thấy thật tướng 

của ngã thì không khởi pháp hai bên, không ở trong nhị biên đó là Vô sở 

thức… 

 

Từ chấp có ta nên khởi lên thấy các pháp ngoài ta, đó là nhị biên, thấy có 

mình, người, chúng sanh… Nếu thấy ta không thật thì mọi cái thấy khác đều 

mất. 

 

27- Bồ-tát Đức Tạng nói: Có tướng sở đắc là hai. Nếu không sở đắc ắt là 

không lấy, không bỏ. Không lấy, bỏ là vào pháp môn Bất nhị. 

 



Tướng sở đắc gồm hai phần: năng đắc và sở đắc. Vì có năng thì có sở, chia 

hai bên. Không năng sở thì an nhiên vô vi. 

 

28- Bồ-tát Nguyệt Thượng nói: Tối với sáng là hai. Không tối không sáng ắt 

không có hai. Như nhập Diệt thọ tưởng định không tối không sáng… 

 

Đối với sự cảm thọ các pháp như không gian, thời gian ánh sáng… đều lặng 

lẽ thì gọi là nhập pháp môn Bất nhị, trong đó chỉ có dòng tâm trôi chảy, đôi 

khi không cần ánh sáng ta vẫn thấy biết. 

 

29- Bồ-tát Bảo Ấn Thủ nói: Thích Niết-bàn chán ghét thế gian là hai. Nếu 

chẳng thích Niết-bàn chẳng ghét thế gian thì không có hai. Vì sao? Nếu có 

trói ắt có mở, nếu vốn không bị trói thì ai cầu mở. Không buộc không mở 

không ưa không chán là vào pháp môn Bất nhị.  

 

Chọn lựa thì sẽ có vui buồn theo sau. 

 

30- Bồ-tát Châu Đảnh Vương nói: Chánh đạo và tà đạo là hai. Người trụ 

chánh đạo thì không phân biệt là tà là chánh. Lìa hai cái này là vào pháp 

môn Bất nhị. 

 

31- Bồ-tát Nhạo Thật nói: Thật và chẳng thật là hai. Người thấy thật còn 

không thấy chỗ thật chẳng thật. Vì sao? Chỉ có tuệ nhãn mới thấy được. 

Nhưng tuệ nhãn không thấy mà chỗ nào cũng thấy, đó là vào pháp môn 

không hai. 

 

Đại ý hai vị Bồ-tát này nói đến chỗ chân lý chính đáng thì không chia đây 

kia hơn kém. Người giải thoát thật sự chẳng màng gì những so đo. 

 

* 

 

Ba mươi mốt vị Bồ-tát đều nói về pháp môn Bất nhị, mỗi người mỗi cách 

trình bày, nhưng đều gặp nhau ở chỗ tận cùng lẽ thật, chỗ không cho ý niệm 

và ngôn ngữ có thể chen vào. Bồ-tát là luôn luôn nêu lý tưởng đạt đến chân 

thật rốt ráo, luôn ở trong giải thoát. Nhưng qua lời các Ngài nói thì chỗ giải 

thoát thật sự chính là chỗ đất tâm không dính. Không còn chia phân. Đâu 

đâu cũng là viên minh tròn sáng. 

 



Cuối cùng ngài Văn-thù nói rằng: “Theo ý tôi đối với tất cả pháp không nói, 

không thuyết, không chỉ bày, không ý niệm, lìa vấn đáp là đến chỗ pháp 

môn Bất nhị.” 

 

Đây là lời tổng kết, nói đến đây rồi mà hỏi Duy-ma-cật thì Ngài chỉ lặng 

thinh, “Thời Duy-ma-cật mặc nhiên vô ngôn”. 

 

Sự im lặng của Duy-ma-cật là một lời kết thúc hay nhất, chấm dứt mọi ngôn 

ngữ. Nói hay không nói đều chẳng ra ngoài tâm, lời các Ngài nói đã nhiều 

rồi. Ở đây Duy-ma-cật hiển lộ chỗ không lời, “Chốn không lời là muôn tiếng 

ca”. Đời sau ca ngợi Duy-ma-cật là im lặng sấm sét. Nhưng phải đi qua hết 

những giai đoạn mà các vị Bồ-tát trình bày ở trên rồi mới đến chỗ này. 

  

---o0o--- 

Phật Hương Tích 

01- Giới thiệu cõi Phật Hương Tích 

 

Mượn vấn đề ăn trưa để gián tiếp giới thiệu một cõi Phật mà cách hóa 

độ khác hẳn cõi Ta-bà. Cõi Phật Hương Tích, tên gọi là nước Chúng Hương, 

ở đó không có đệ tử Thanh văn Bích-chi, chỉ có hàng đại Bồ-tát thanh tịnh. 

Tất cả đều cấu tạo bằng hương: lầu đài, vườn tược, đất đai, thức ăn là hương 

thơm tràn khắp mười phương. Đức Phật và đại chúng cõi ấy đang thọ thực, 

Duy-ma-cật không rời chỗ ngồi mà hóa hiện một vị Bồ-tát với tướng hảo, uy 

đức và ánh sáng siêu việt, làm lu mờ cả đại chúng cõi này. Duy-ma-cật bảo 

vị hóa Bồ-tát đến cõi Chúng Hương xin một phần cơm dư của đức Phật 

Hương Tích để về làm Phật sự ở cõi Ta-bà, làm cho những người ưa thích 

pháp nhỏ đều phát tâm về Đại thừa. 

 

Đoạn kinh này ngoài ý nghĩa đề cao uy lực của Duy-ma-cật, vốn đã được đề 

cao rồi, muốn chúng hội thấy một cõi Phật trang nghiêm để phát khởi tín 

tâm, trong đó còn hàm ngụ một nhận thức khoa học. Ngày nay khoa thiên 

văn khám phá trong vũ trụ có biết bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu thế giới. 

Thế giới Chúng Hương có thể được cấu tạo bằng những chất nhẹ, có những 

yếu tố khác thế giới Ta-bà. Chúng sanh cõi đó cũng sinh hoạt khác, không 

phải ăn uống như chúng ta. Về việc một người có thể đến một thế giới cách 

xa như thế, và trở về trong khoảng bữa ăn thì hiện nay khoa học còn đang 

tìm những phương tiện du hành vũ trụ. Thuyết hóa thân cũng được sáng tỏ 

nếu sau này người ta thành công trong việc chế tạo phiên bản. Tóm lại cõi 



nước của Phật Hương Tích được giới thiệu như một hành tinh mà trình độ 

văn minh khoa học tiến xa hơn chúng ta. Những điều trình bày trong đoạn 

này không phải là quyền năng thần thông, nhưng được dự đoán bởi các nhà 

tu học chân chánh. 

 

---o0o--- 

02- Công năng cơm Hương Tích 

 

Khi các đại sĩ thấy hóa Bồ-tát đều ca ngợi và thưa hỏi đức Phật 

Hương Tích về cõi Ta-bà. Đức Phật bèn giới thiệu cõi phương dưới, đức 

Thích-ca đang hóa độ ở một nơi đầy những xấu ác tệ nạn, có những chúng 

sanh ưa tiểu pháp, Phật Thích-ca vì họ dạy đạo. Ở đó cũng có Bồ-tát tên 

Duy-ma-cật được sức giải thoát siêu việt, có công đức năng lực và thần 

thông rất lớn, mười phương đều có hóa thân đi làm Phật sự. 

 

* Chúng ta ở cõi nhỏ nên tâm lượng nhỏ nhìn Duy-ma-cật như một cư sĩ, 

còn cõi Phật Hương Tích nhìn Duy-ma-cật như một đại Bồ-tát có những 

hành động phi thường. Người làm việc lớn có lượng thông cảm lớn cho nên 

Duy-ma-cật đã gặp được vị tri kỷ ở phương trên. 

 

Chín trăm vạn vị Bồ-tát cõi Chúng Hương đều muốn đến thế giới Ta-bà, đức 

Phật căn dặn nên thâu bớt mùi hương nơi thân, thâu bớt oai nghi tướng hảo, 

và đừng khinh tiện cõi ấy khởi ý tưởng ngăn ngại. Vì sao? Vì mười phương 

cõi nước như hư không, và chư Phật vì hóa độ người thấp kém không thể 

hiện hết vẻ thanh tịnh của mình. 

 

Khi vị hóa Bồ-tát cùng chúng đại sĩ về đến thành Tỳ-da-ly, Duy-ma-cật đã 

sắp sẵn những tòa sư tử đẹp để chào đón. 

 

Ở đây nói về sự dung thông không ngăn ngại, nên trong ngôi thất nhỏ có thể 

chứa trăm vạn ức việc lạ lùng. Bấy giờ bát cơm thơm đã lan tỏa khắp thành 

Tỳ-da-ly và đại thiên thế giới. Những hàng cư sĩ… nghe hơi thơm đều thích 

thú, trưởng giả tử Nguyệt Cái cùng 84.000 người đều đến nhà Duy-ma-cật, 

các vị trời thần cõi Dục, cõi Sắc nghe hương thơm đều đến nhà Duy-ma-cật. 

 

* Để diễn tả tính cách hương thơm làm Phật sự, chúng ta thấy mùi cơm 

thơm làm chúng sanh thân ý thơ thới, và đều nhận tín hiệu mà vân tập. Cơm 

là một thực phẩm nuôi sống, nhưng ở đây dùng thực phẩm mùi hương, 



chúng sanh dùng thức thực (ăn bằng ý thức), thực phẩm ấy nuôi lớn căn lành 

cho mọi người nên gọi là món ăn tinh thần. 

 

Duy-ma-cật mời các vị Thanh văn thọ thực, lưu ý rằng cơm có mùi vị cam lộ 

của Phật, do đại bi huân ướp, nên không thể dùng ý thức có hạn lượng mà 

ăn, nếu sử dụng ý thức giới hạn thì ăn không tiêu. Dù chỉ là một bát cơm 

nhưng hết cả thế giới cùng ăn, mỗi vắt cơm lớn như núi mà ăn cả kiếp cũng 

không hết. Vì sao? Vì thức ăn dư của bậc đầy đủ công đức, bậc có vô tận 

Giới, Định, Huệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến thì không bao giờ cùng tận. 

 

* Chúng sanh cũng có khả năng ăn suốt ngày, khi sáu căn gặp sáu trần. 

Nhưng chúng sanh ăn thức ăn vọng tưởng nên không an lạc, ăn từ vô lượng 

kiếp mà vẫn không no. Còn chỉ một chút ít cơm thừa của Phật, nhưng đó là 

từ thể tâm thanh tịnh, nên dù chỉ dùng một lần cũng đủ. Mã Tổ sau khi ngộ ở 

chỗ thiền sư Hoài Nhượng, khi thuyết pháp có vị tăng đến dò xét hỏi. Sư đã 

đáp “Từ loạn Hồ sau ba mươi năm, chưa từng thiếu tương muối.” 

 

Khi đại chúng ăn cơm xong ai nấy đều cảm thấy thân an lạc, tâm vui, như 

các Bồ-tát ở thế giới “Nhất Thiết Lạc Trang Nghiêm”. Từ lỗ chân lông mọi 

người phát ra mùi thơm vi diệu như mùi các cây ở nước Chúng Hương. 

 

Ăn cơm xong thì việc làm của Duy-ma-cật cũng gần xong. Đại chúng dù trời 

người hay hàng Thanh văn đều trở nên như Bồ-tát. Diễn tả mùi thơm từ lỗ 

chân lông có nghĩa là toàn thân, không sót một phần nào của cơ thể, toàn đại 

chúng không sót một ai đều được pháp vị, được lợi ích lớn. Cho nên từ đoạn 

này trở đi không còn chuyện các vị cằn nhằn, ngạc nhiên gì cả. Như vậy từ 

đầu hiện bệnh đến lúc thọ trai, Duy-ma-cật đã mời đại chúng dự một hội 

pháp lớn, đã trình diễn đủ phương tiện, làm các kiến chấp nhỏ hẹp rơi rớt 

hết. Kết thúc là một buổi tiệc thú vị phi thường. Ai cũng ăn được, cơm vẫn 

không hết, ai cũng có khả năng thành Phật, mà đất tâm y nhiên, chưa từng 

hao hụt mất mát, không phải vì mất phiền não mới được cơm Phật. Ở đây 

nhà thiền nói “Tròn đồng thái hư, không thiếu không dư”. 

 

---o0o--- 

03- Các phương tiện giáo hóa 

 

a- Sự khác nhau giữa hai thế giới 

 



Duy-ma-cật hỏi các vị Bồ-tát nước Chúng Hương về phương tiện thuyết 

pháp ở cõi ấy. Đức Phật Hương Tích không dùng văn tự, chỉ dùng hương 

thơm khiến mọi người vào chánh pháp. Bồ-tát cõi ấy ngồi dưới cội cây thơm 

nghe mùi hương thì được chánh định, đầy đủ mọi công đức. 

 

Đối lại, khi được hỏi về cách giáo hóa của đức Thích-ca, Duy-ma-cật đã cho 

thấy được một kỳ công điều phục ở cõi này. Vì chúng sanh đều thuộc hạng 

cứng đầu khó dạy, đức Thích-ca phải dùng lời nói mạnh (khác với sự nhẹ 

nhàng của Phật Hương Tích). Nói bao nhiêu điều khổ ở địa ngục, ngạ quỷ, 

súc sanh… dùng toàn lời nghiêm trọng. Nói về những tà hạnh của thân, 

miệng, ý và những quả báo dữ dội, nguy hiểm, ghê sợ của những lỗi lầm ấy. 

Lại còn phải chỉ dạy cặn kẽ: đây là giữ giới, đây là phạm giới, đây là nên 

làm, đây là không nên làm, đây là bị tội, đây là lìa tội, đây là sạch, đây là 

nhơ… Phân tích như thế này chỉ vì chúng sanh ngu si cang cường, tâm như 

khỉ vượn, vừa nghe liền quên, tâm luôn nhọc nhằn nắm bắt. Phải dùng toàn 

lời cay đắng, đau đớn như quất roi vào xương mới tỉnh ngộ. Chúng ta thấy 

những người thông minh hiền dịu chỉ cần nói một lời nhẹ cũng đủ sợ sệt biết 

lỗi, với người ngu đần hung dữ thì phải đánh mắng trị phạt, phải có luật lệ 

giam cầm mới sợ. Do đó những nhà tù, những hình phạt có ra chỉ vì đối với 

người ngu kẻ dữ. 

 

Các Bồ-tát nước Chúng Hương nghe Duy-ma-cật nói xong đều nói rằng: 

Thật hiếm có! Như đức Phật Thích-ca phải che khuất vô lượng sức tự tại mà 

dùng những pháp của kẻ nghèo cùng ưa thích để độ thoát chúng sanh, các 

Bồ-tát cõi này cũng mệt nhọc khiêm tốn để dùng vô lượng đại bi mà sanh ở 

cõi này. 

 

Như thế đã rõ, hai cõi Phật hai cách giáo hóa khác nhau. Chỉ vì căn cơ chúng 

sanh hạ tiện nên Phật cùng chư Bồ-tát kiên nhẫn dùng cách thức đối với 

người hạ tiện. 

 

b- So sánh công đức hóa độ 

 

Duy-ma-cật nói rằng: Đúng như lời các Ngài nói. Bồ-tát ở đây có lòng đại bi 

kiên cố. Nhưng một đời ở đây hóa độ nhiều hơn hóa độ công đức ở cõi khác 

trăm ngàn kiếp. Vì sao? Cõi Ta-bà có mười việc lành mà các cõi tịnh độ 

khác không có: 

 

1-   Dùng bố thí nhiếp phục bần cùng. 

 



2-   Dùng tịnh giới nhiếp phục phá giới. 

 

3-   Dùng nhẫn nhục nhiếp phục sân hận. 

 

4-   Dùng tinh tấn nhiếp phục giải đãi. 

 

5-   Dùng thiền định nhiếp phục loạn ý. 

 

6-   Dùng trí tuệ nhiếp phục ngu si. 

 

7-   Nói pháp trừ nạn để độ tám nạn. 

 

8-   Dùng pháp Đại thừa độ người ưa Tiểu thừa. 

 

9-   Dùng các căn lành cứu tế người không có đức. 

 

10-    Thường dùng tứ nhiếp pháp thành tựu chúng sanh. 

 

Như thế Bồ-tát tu ởû cõi Ta-bà công đức nhiều gấp trăm ngàn lần các Bồ-tát 

ở những cõi tịnh độ khác. Vì ở đây các vị có dịp thực hành lục ba-la-mật, rèn 

luyện thêm những đức tốt. Nói là độ sanh vì người nhưng khi thực hành các 

việc lành chính là thành tựu công hạnh cho mình. Như giáo sư giảng dạy, vì 

phải nghiên cứu kỹ nên lại giỏi hơn, thông suốt vấn đề hơn. Như thế tu ở cõi 

Ta-bà không có gì phải nản lòng. 

 

c- Tám hạnh lành của Bồ-tát 

 

Bồ-tát nước Chúng Hương hỏi: Ở thế giới này Bồ-tát thành tựu bao nhiêu 

pháp mới được trọn vẹn không khiếm khuyết? 

 

Duy-ma-cật đáp: 

 

- Thành tựu tám pháp: 

 

1-   Làm lợi ích chúng sanh mà không mong báo đáp. 

 

2-   Thay thế tất cả chúng sanh thọ khổ mà có bao nhiêu công đức đều cho 

hết. 

 

3-   Tâm bình đẳng đối với chúng sanh, khiêm tốn vô ngại. 



 

4-   Đối với các Bồ-tát xem như Phật, với kinh chưa nghe, nghe mà không 

nghi. 

 

5-   Đối với Thanh văn không có tâm chống trái. 

 

6-   Không ganh ghét khi người được cúng dường, không đề cao lợi dưõng 

của mình, mà đối với những việc ấy thường điều phục tâm. 

 

7-   Thường cảnh tỉnh lỗi mình, không tuyên truyền lỗi người. 

 

8-   Thường nhất tâm cầu các công đức. 

 

Trong tám điều lành chúng ta có thể chia ra như sau. 

 

Ba điều lành đối với chúng sanh (1-2-3), rất khó không phải dễ. Làm lợi ích 

cho họ, thay thế khổ cho họ mà lại có tâm bình đẳng. Bồ-tát không quán triệt 

ngã không pháp không thì căn lành không thành tựu. 

 

Hai điều 4-5 là đối với hàng Bồ-tát và Thanh văn nghĩa là tuy kính Bồ-tát 

mà không chê Thanh văn. 

 

Hai điều 6-7, là đối với những điều xảy ra cho mình, cho người. Tâm lý 

chúng sanh là ganh với người, khi thấy người có chút lợi lộc liền không ưa, 

với mình thì có lợi mấy cũng được. Và lỗi mình tự che, lỗi người cứ tuyên 

truyền. Những điều này tưởng như tầm thường nhưng nếu làm được một 

trong tám điều trên – nhất là 6-7 thì đã là hạnh Bồ-tát, được sanh về tịnh độ. 

Chúng ta nếu quyết tâm không ganh người, không đề cao mình thì hạnh lành 

viên mãn. Và cũng nên hiểu rằng nếu thành tựu tám điều trên đây, thì hương 

thơm hạnh lành của chúng ta đã xông ngát cho mười phương cõi, nơi ta ở là 

tịnh đô hiện tiền. Đó là đại ý phẩm Phật Hương Tích. Mùi hương ở đây 

không ở nơi các loại hương liệu, nước hoa, mà chính từ ngay những công 

hạnh, qua tám điều kể trên. 
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Bồ Tát Hạnh 

01- Sự thay đổi ở vườn Yêm-la 

 

Chủ yếu của kinh Duy Ma Cật là thuyết minh về hạnh Bồ-tát, hạnh 

rộng lớn nguyện làm đẹp cuộc đời. Từ tâm địa thấp nhỏ của phàm phu muốn 

đổi sang tâm rộng lớn, cần có một sự chuyển biến. Những phẩm trước, phần 

chuẩn bị đã xong, đến phẩm này chính thức xuất hiện tâm nguyện Bồ-tát. 

Cho nên đất đai hốt nhiên rộng lớn đẹp đẽ và chúng hội cũng đều sáng chói 

như vàng ròng. Điều này cho thấy phù hợp với câu mở đầu của kinh, là “Tùy 

theo tâm tịnh mà Phật độ tịnh”. Tâm nguyện rộng lớn là điều kiện căn bản 

cho hạnh Bồ-tát, tâm rộng cho nên đất đai vườn tược rộng, điều đó báo trước 

rằng Bồ-tát sẽ đến, nên trong văn kinh Phật bảo A-nan: 

 

- Duy-ma-cật, Văn-thù và đại chúng muốn đến thăm ta. 

 

Ở bên thành Tỳ-da-ly, Văn-thù cũng nói với Duy-ma rằng: 

 

- Nên đi, nay chính là đúng lúc. Có nghĩa là tâm mọi người đã đến đúng thời 

phát khởi. 

 

Duy-ma-cật dùng thần lực đem hết cả đại chúng cùng tòa ngồi, để trong tay 

hữu mà đưa đến trước Phật. Sự di chuyển quá ư dễ dàng. Bởi vì nhà thiền có 

câu: “Tất cả cõi nước nằm trong con mắt của sa-môn”, tâm lượng nhỏ hẹp 

nên phân biệt đây kia ngăn trở, khi tâm lượng dung thông thì chốn chốn nơi 

nơi đều là nhà mình. Biểu hiện thần thông của Duy-ma-cật cho thấy là vừa 

phát ý liền đến, vừa mở tâm liền rộng, chẳng có giới hạn. 

 

Các chúng Bồ-tát đến nơi đảnh lễ Phật, ngồi yên nơi tòa. Phật hỏi ngài Xá-

lợi-phất: 

 

- Ông thấy hành động thần lực tự tại của Bồ-tát chăng? 

 

Ngài Xá-lợi-phất xác nhận đó là điều không thể đo lường, không thể nghĩ 

bàn. Vì trí hiểu biết hạn cuộc thế gian không thể nào thông cảm được tâm 

Bồ-tát, như khi chúng ta đọc chuyện tiền thân Phật bố thí thân mình cho cọp 

đói, chúng ta vẫn không nghĩ ra có người như vậy. Trong cái vô biên vô 

cùng thì kiến thức chúng ta như con đom đóm, chỉ có Bồ-tát với Bồ-tát mới 

thông cảm. Và các Ngài khuyên mình “Đừng suy nghĩ đo lường”, tắt hết so 

đo mới đến được cõi Phật. 
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02- Giá trị cơm Hương Tích 

 

Ngài A-nan bỗng nghe mùi hương lạ, trước chưa từng có, nên hỏi 

Phật. Phật bảo là mùi hương từ lỗ chân lông của các vị Bồ-tát. Bồ-tát đến cõi 

này trang nghiêm quốc độ, đem mùi hương đến giới thiệu. Mùi hương không 

phát xuất từ nước hoa, mỹ phẩm tầm thường, mà phát xuất từ cơm Hương 

Tích. Cơm đó có công năng làm Phật sự, như một chất liệu Phật pháp, chúng 

sanh nương nơi cơm pháp này thành tựu đạo nghiệp. Duy-ma-cật bảo với A-

nan về giá trị của cơm Hương Tích, tùy theo người ăn: 

 

- Nếu là hàng Thanh văn chưa đắc quả, ăn cơm ấy đắc Tứ quả, cơm mới tiêu 

– Không phải là loại cơm khó tiêu, nhưng vì còn lậu hoặc nên cơm không 

tiêu, ý là như thế. 

 

- Người chưa phát ý Đại thừa thì ăn cơm này đến khi phát ý Đại thừa mới 

tiêu. 

 

- Người đã phát ý, ăn cơm này đến khi được Vô sanh nhẫn mới tiêu. 

 

- Người được Vô sanh nhẫn ăn cơm này đến địa vị Nhất sanh bổ xứ (Là Bồ-

tát còn một đời thành Phật) mới tiêu. 

 

Như vậy ăn cơm này chỉ có tiến chớ không lùi, giúp người tu tiến thẳng tới 

chỗ rốt ráo. Cơm dùng để nuôi sống thân mạng, mà cơm đây nuôi sống Sự 

giải thoát, khi nào còn một chút triền phược thì pháp môn tu tập vẫn còn cần 

thiết như cơm cần cho người. 
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03- Những phương tiện Phật sự 

 

Nhân một bát cơm cõi Phật Hương Tích có thể làm Phật sự lớn lao, 

đức Phật giới thiệu những phương tiện của chư Phật dùng để hóa độ chúng 

sanh, ứng hợp căn cơ ý thích của mỗi loài mỗi cõi mà có ra những cách thức 

làm Phật sự. 

 



Có cõi nước dùng ánh sáng của Phật, như chúng ta dùng đèn trang trí tượng 

Phật, tạo nghiêm sức và gây tín tâm cho người, cũng là dùng ánh sáng làm 

Phật sự. 

 

Có cõi nước dùng các vị Bồ-tát làm Phật sự, Bồ-tát như các vị hảo tâm, các 

nhà từ thiện nguyện cứu trợ chúng sanh. Dùng người biến hóa của Phật, Phật 

thường ẩn đi thân tướng hảo, để các hóa thân ứng hợp với tâm chúng sanh, 

vì người biến hóa thì thiên hình vạn trạng. Một người Châu Phi chỉ cảm 

phục người Châu Phi, cũng có vị bác sĩ Tây phương hy sinh vào nước chậm 

tiến để cứu độ, đó cũng là người biến hóa của Phật. 

 

Dùng các hình thức như cây Bồ-đề, y phục ngọa cụ của Phật để làm Phật sự, 

như chúng ta chiêm bái Thánh tích mà khởi tâm cảm mến. 

 

Cho đến dùng hư không mà làm Phật sự. Hư không như nhiên chẳng đến 

chẳng đi, buông hết mọi thứ để tâm trống rỗng như hư không thinh lặng, 

cũng là một cách tu. 

 

Dùng các thứ vô thường mau chóng chợt có chợt không, hoặc là không thật 

như giấc mộng, những cách này dễ tác động đến tâm lý chúng sanh. Có 

chứng kiến ảo ảnh thay đổi, có thấy được sự phù du, như tấn tuồng trên sân 

khấu, chúng ta mới thức tỉnh mà lo tu tập. 

 

Nói rằng tất cả cách thức chúng ta gặp hoặc mọi oai nghi ngồi đứng của chư 

Phật đều là Phật sự, cho đến trần lao phiền não cũng đáng trân trọng, vì đó là 

hình ảnh Phật sự. Đó là với tâm Phật thì nhìn đâu cũng là Phật. Phần này 

Phật giới thiệu những phương tiện giáo hóa, cũng là muốn nhắc nhở chúng 

ta khi tiếp cận với đời sống hằng ngày, mọi âm thanh sắc tướng đều là con 

đường đưa chúng ta vào đạo. Ngài Linh Vân thấy hoa đào mà ngộ, ngài 

Hương Nghiêm nghe tiếng sỏi, một ngón tay của Câu Chi, Thủy Lão ăn một 

cái đạp của Mã Tổ… Tất cả đều là Phật sự, đều đưa người qua một phen 

chuyển biến, đều biến đất đai thành vàng ròng. 

 

4- Vào pháp môn của tất cả chư Phật 

 

Chư Phật dùng ngay cái mỏi mệt sợ hãi của chúng sanh về Tứ ma, về tám 

muôn bốn ngàn phiền não mà làm Phật sự. Ngay phiền não tức thành Bồ-đề. 

Lục Tổ nói: 

 

Phật pháp tại thế gian 



Bất ly thế gian giác 

Ly thế mích Bồ-đề 

Kháp như cầu thố giác. 

 

Để đánh tan ý niệm quý tiện sang hèn, phân biệt kia đây, ở đầu phẩm đã ảnh 

hiện sự dung thông. Đến đây đức Phật nhắc lại. 

 

Bồ-tát vào pháp môn này, pháp môn Bất nhị, khi thấy tất cả cõi Phật trang 

nghiêm đẹp đẽ thì đừng lấy đó làm mừng, không tham trước không tự hào. 

Khi Bồ-tát thấy tất cả cõi Phật nhơ uế đừng sanh tâm ưu sầu, e ngại, tiêu 

trầm (thối lui). 

 

Một câu này cũng cảnh tỉnh chúng ta, đối trước mọi cảnh tượng đẹp xấu 

đừng cho là quan trọng. Nên xem tất cả là Phật độ, là việc Phật, là hình ảnh 

Phật. Như thế mới mạnh dạn bước vào đời, phát tâm làm việc lợi ích. Nếu 

chọn lựa thì chắc là không ai thích ở uế độ, không thành tựu được hạnh Bồ-

tát. 

 

Phật nhấn mạnh rằng: Công đức của chư Phật bình đẳng, vì giáo hóa chúng 

sanh mà hiện Phật độ không bình đẳng. Có nghĩa là cõi nào cũng cõi Phật, 

không cần ưa đây chán kia. Một đóa hoa bên đường giá trị bao nhiêu? Như 

một cõi Phật không kém. 

 

Ba câu: 

 

- Câu thứ nhất là Tam-miệu Tam Phật-đà. 

 

- Câu thứ hai là Đa-đà A-già-độ. 

 

- Câu thứ ba là Phật-đà. 

 

Ba câu này, ý nghĩa như nhau, đồng nói đến thân tướng và diệu dụng công 

năng của chư Phật đồng nhau. Ý nghĩa này dù nói đến tận kiếp số cũng 

không hết, vì còn dùng ngôn ngữ văn tự là còn giới hạn, vì mỗi hạt bụi là 

một cõi Phật với sức biến hóa không lường, trùm khắp xưa nay. 

 

Ngài A-nan bạch Phật rằng: “Con từ nay không dám tự cho mình là đa văn”. 

Đây chỉ là tượng trưng cho việc xả bỏ Thanh văn mà hướng về Bồ-tát, nên 

Ngài từ chối danh vị của mình. Phật khuyến khích thêm bằng cách giới thiệu 



trí tuệ của Bồ-tát. Biển sâu còn có thể đo lường, nhưng thiền định, trí huệ, 

tổng trì, biện tài, công đức của Bồ-tát không thể đo lường. 

 

Một chút thần thông của Duy-ma-cật đây, tất cả hàng Thanh văn biến hóa 

hết sức trong trăm ngàn kiếp, cũng không làm được. 

 

5- Pháp môn Tận Vô tận giải thoát 

 

Các Bồ-tát nước Chúng Hương xin đức Phật dạy cho vài pháp môn để trở về 

nước mình. 

 

Phật dạy pháp môn: Tận Vô tận giải thoát. Tận là hữu vi, Vô tận là vô vi, 

pháp môn này giải thoát cả hữu vi vô vi, vượt ra ngoài hữu vi và vô vi. 

 

Hữu vi là các pháp có hình tướng hoại diệt. Bồ-tát đi vào pháp môn bất tận 

hữu vi nghĩa là không để pháp hữu vi chấm dứt, chấp nhận hình tướng sanh 

diệt của chúng sanh. Thế nên đi vào đời mà không bỏ đại từ, đại bi, giáo hóa 

chúng sanh không chán mỏi. Chúng sanh là tượng trưng cho tất cả phiền lụy 

bất an, Bồ-tát vì đã có chí kiên quyết nên vào chốn sanh tử không sợ sệt, đối 

với vinh nhục không buồn vui. Đó là thái độ: 

 

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. 

                                  (TS. Vạn Hạnh) 

 

Đối với sanh tử luân hồi tưởng như đi dạo trong lầu các. Có người hỏi thiền 

sư: 

 

- Hòa thượng sau khi chết đi về đâu? 

 

- Làm lừa làm ngựa. 

 

- Rồi sau đó? 

 

- Ta vào địa ngục. 

 

- Hòa thượng là bậc đại thiện tri thức vì sao bị vào địa ngục? 

 

- Ta không vào đó thì ai đến giáo hóa ông. 

 



Một câu chuyện này cho thấy ý nghĩa Bồ-tát không chấm dứt Hữu vi, luôn 

dùng pháp dược của Phật đem giáo hóa chúng sanh, để biến các nơi khổ 

thành chỗ an vui, luôn ở trong hữu vi mà làm lợi lạc. Đó gọi là Bồ-tát không 

chấm dứt Hữu vi (Bất tận hữu vi). 

 

Bồ-tát không trụ Vô vi là Bồ-tát không mắc kẹt trong Không. Quán sát vô 

thường mà chẳng chán thế gian. Quán sát Vô ngã mà luôn dạy người, dù 

người không thật, ta không thật. Quán lẽ Tịch diệt mà không ở trong Tịch 

diệt lặng lẽ. Quán vô lậu nhưng chẳng đoạn tuyệt các lậu. 

 

Vô vi được hiểu như là chốn tịch diệt lặng lẽ, nhưng Bồ-tát với đại nguyện 

độ sanh lại quay về với chỗ rộn ràng sanh tử. Dù trong tâm không vướng 

mảy trần mà luôn cứu giúp người nghèo khổ. Biết ba cõi như mộng huyễn 

nhưng không làm ngơ với tiếng kêu cầu của chúng sanh. Biết các pháp hư 

vọng không thật nhưng luôn tu phước đức, thiền định, trí huệ. Đây là để trừ 

bệnh chấp Không, vì nếu quán các pháp Không rồi chẳng chịu tu tập, thì 

nguy hiểm hơn người chấp CÓ để sợ tội. 

 

Tóm lại, Hữu vi là có, Vô vi là không. Bồ-tát vượt qua cả hai điều có - 

không, luôn hành hạnh đại bi cứu đời, đó là ý nghĩa bài kệ trong kinh Lăng 

Già: 

 

Thế gian thường như mộng 

Trí chẳng chấp Có - Không 

Mà khởi tâm đại bi. 

 

Và cũng là pháp môn chẳng hết Hữu vi chẳng trụ Vô vi trong phẩm này. 

 

Các Bồ-tát nghe Phật dạy xong, khen ngợi tán thán rồi trở về nước của mình.  

 

Thấy Phật A Súc 

 

1- Pháp quán Phật thân 

 

Tựa phẩm này là “Kiến A-súc Phật”, và toàn phẩm này hàm ngụ ý: Phải thấy 

Phật qua con mắt nào? Trước tiên, chữ A Súc (Axobya) nghĩa là Vô động, 

Bất động. Phải nhìn bằng cái không động, không động đây chẳng phải là cái 

Tĩnh đối với Động, mà là cái tịch nhiên vắng lặng vượt ngoài cả Động - 

Tĩnh. 

 



Mở đầu, đức Phật hỏi Duy-ma-cật: 

 

- Ông dùng cách gì để thấy Phật? 

 

Duy-ma-cật đưa ra pháp quán Thật tướng của thân. Hỏi về Phật mà đưa thân 

mình làm đầu đề, có phải là một sự vô lễ? Để cho thấy tính cách bình đẳng 

giữa Phật và chúng sanh, cho nên nói: “Như quán thật tướng của thân, quán 

Phật cũng vậy”. Đây cũng là khẳng định Phật hiển hiện qua mọi nơi, mọi 

lúc, không tự khi mình, thái độ của bậc Đại sĩ. 

 

Quán Thật tướng như thế nào? Không đến, không đi, không trụ, không phải 

sắc, không phải không, không có dấu vết của sáu cửa ra vào (sáu cơ quan 

tiếp xúc sáu trần mà không để lại dấu vết, không lưu giữ hình ảnh). Không 

phải một tướng duy nhất, chẳng phải nhiều tướng khác nhau. Không phải bờ 

này, không phải bờ kia, chẳng ở giữa dòng…, chẳng tịnh chẳng uế…, chẳng 

tham chẳng thí…, không ra không vào… 

 

Tất cả một đoạn kinh này đã nói lên ý nghĩa chữ “Vô Động”, tức là không 

kẹt trong bất cứ một ý niệm ngôn từ, không thể dùng một hình thái nào để 

gọi đó là Phật. Nhà Thiền cũng có một lời khuyên phù hợp: “Chỗ không 

Phật cứ đi qua, chỗ có Phật chẳng đứng lại”, giúp chúng ta cởi bỏ nốt cái 

chấp trước vào danh từ đẹp nhất là “Phật”. Khi không còn một ý niệm, 

không còn đối đãi dấy lên, đó chính là Phật A-súc hiện tiền. 

 

Duy-ma-cật kết luận: Thân của Như Lai là như thế, quán như thế là Chánh 

quán, nếu quán khác gọi là Tà quán. 

 

Kinh Kim Cang có câu: 

 

Nếu dùng sắc thấy ta 

Dùng âm thanh cầu ta 

Người ấy hành đạo tà 

Không thể thấy Như Lai. 

 

2- Duy-ma-cật đến từ đâu? 

 

Vào đầu đoạn này, Xá-lợi-phất hỏi một câu dường như tương phản với 

những điều đã trình bày ở trên: 

 

- Ông chết ở đâu mà đến sanh đây? 



 

Câu hỏi có chết sống, có nơi chốn rời bỏ đến và đi, Xá-lợi-phất cố ý không 

hiểu lời đối đáp của Duy-ma-cật với Phật ở trên chăng? 

 

Thật ra đây chỉ là một cách giới thiệu khéo léo về đề tài “Vô Động”. Duy-

ma-cật hỏi: 

 

- Pháp mà Ngài đắc được (có nghĩa là chân lý) có chấm dứt và sanh ra 

chăng? 

 

Đáp: 

 

- Không. 

 

Nếu các pháp không có tướng chết đi và tướng sanh ra thì tại sao hỏi tôi câu 

ấy? Thí như nhà ảo thuật biến ra người nam nữ, người do sức biến hóa có 

chết-sống chăng? Câu này ngụ ý nhắc chúng ta rằng thấy có chết đây sanh 

kia là thấy như huyễn, sống chết đều như huyễn, đều bất động trong cái vắng 

lặng, giống như thấy có bọt nước nổi chìm trong biển bao la. Bọt nước nổi 

chìm trăm ngàn lần cũng chỉ là trong cái tịch tịnh an nhiên của biển. 

 

Phật giới thiệu Duy-ma-cật đến từ nước Diệu Hỷ, một cõi nước của Phật Vô 

Động. Đến từ chỗ Phật Vô Động thì cũng như không đến. Vậy mà Xá-lợi-

phất ngạc nhiên: “Sao lại có người chịu bỏ cõi thanh tịnh để vui lòng sanh ở 

nước nhiều sân hận này?” 

 

Vì cõi kia là cõi Diệu Hỷ, cõi này là cõi khổ đau. Nếu còn thấy có đây kia và 

có vui đối với khổ, là còn chưa hiểu hết ý “Vô Động”. Duy-ma-cật đáp bằng 

thí dụ: Mặt trời chiếu sáng chỗ tối, Bồ-tát đến chỗ khổ đau để giải trừ tối tăm 

phiền não cho chúng sanh. Ánh sáng chiếu soi chỗ bụi nhơ tăm tối nhưng 

ánh sáng không bị bụi nhơ, không bị tăm tối, Bồ-tát tuy sanh trong cõi nhơ 

uế nhưng không bị cấu nhiễm. 

 

Đoạn này để khích lệ các vị phát tâm Bồ-tát, không sợ sanh tử, không sợ 

phiền não, đi khắp nơi chốn với một tâm an nhiên. Một tâm an nhiên bất 

động có thể ứng phó với mọi cái thô động. 

 

Thiền sư Đại Hàm đang đọc sách trong phòng, có một tên cướp cầm đao 

xông vào. Sư điềm nhiên hỏi: 

 



- Ngươi cần đòi tiền hay cần đòi mạng? 

 

- Cần tiền. 

 

Sư thảy ra bọc tiền bảo cầm đi, tên cướp vừa quay lưng, Sư kêu: 

 

- Hãy khoan! Khi ra ngoài nhớ đóng cửa cẩn thận. 

 

Sau đó, tên này nói với đồng bọn: 

 

- Ta từng trộm cướp nhiều mà chưa lần nào bị khiếp vía như lần đó. 

 

Để thấy với bản tâm không động, ứng phó tự nhiên không trệ ngại mà xong 

tất cả. 

 

---o0o--- 

03- Thấy Phật Vô Động 

 

Bấy giờ đại chúng đều muốn thấy cõi nước Diệu Hỷ và Phật Vô 

Động. Phật bảo Duy-ma-cật hãy hiện cõi Diệu Hỷ cùng Phật - Bồ-tát - 

Thanh văn. 

 

Tại sao đức Phật Thích-ca không đem cõi Diệu Hỷ đến mà bảo Duy-ma-cật 

hãy hiện cõi ấy? Có lẽ nếu chúng ta khôn ngoan một chút thì đã đảnh lễ đức 

Phật của chúng ta, vì cõi Phật và Phật đâu có xa xôi gì. Bảo hãy hiện cõi 

Phật, mà không bảo hãy đem cõi Phật đến, hoặc đưa chúng cõi này đi. 

Chúng ta thấy được sự thâm sâu ở đây: Mỗi người đều có thể hiện cõi Phật 

ngay tức thời, không cần phải đến đâu, đi đâu. 

 

Một tướng quân đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn: 

 

- Thật sự có thiên đường, địa ngục không? 

 

Thiền sư hỏi lại: 

 

- Ông là ai? 

 

- Tôi là một danh tướng. 

 



Thiền sư cười to nhạo báng: 

 

- Một kẻ ngu si như ông là một tướng quân à? Trông ông giống tên hàng thịt. 

 

Tướng quân rút gươm ra. Thiền sư nói: 

 

- Đó là địa ngục. 

 

Tướng quân chợt nhận thấy và đút gươm vào vỏ, xin lỗi. Thiền sư nói: 

 

- Cửa thiên đường mở rộng. 

 

Như thế đã hiện đủ cảnh ngay nơi ta. 

 

Duy-ma-cật lúc ấy bèn nghĩ rằng: “Ta không cần đứng dậy mà có thể cầm 

lấy cõi nước Diệu Hỷ cùng toàn bộ đất nước sông núi, bầu trời tinh tú, trời 

rồng quỷ thần, chúng Bồ-tát Thanh văn, thành phố làng xóm cùng nhân dân, 

đức Phật Vô Động và toàn bộ chúng hội đang tu tập, cả cõi trời cao nhất là 

cõi Sắc cứu cánh cho đến Thủy luân thấp nhất, đều có thể đưa vào thế giới 

Ta-bà, như thợ gốm ngắt một khối đất nơi tay.” 

 

Và quả thật, Duy-ma-cật đưa toàn bộ thế giới Diệu Hỷ đặt vào thế giới Ta-

bà mà không làm lay động cả hai thế giới. Đây cũng là ý nghĩa dung thông 

tương nhiếp của Hoa Nghiêm. Như thế, thế giới Diệu Hỷ tức là thế giới Ta-

bà và ngược lại, không có tăng giảm, không ngăn ngại. Chỉ khi tâm đổi khác 

thì Phật và Thánh chúng hiện tiền, không cần phải rộn ràng du lịch, đã là cõi 

Phật Vô Động thì tự nhiên đến cũng như đi. Một đoạn kinh này như trò chơi 

lý thú của bậc Bồ-tát, khiến chúng ta ngưỡng mộ thần thông của Duy-ma-

cật. Nhưng đôi lúc người ở nước Mỹ, vẫn có thể đem cả làng mạc xóm giềng 

của Việt Nam chứa đầy ký ức, dù đi đến đâu cũng đem theo được. Với tâm 

vọng tưởng còn có thể làm như thế, huống chi tâm thanh tịnh, sự ảnh hiện 

trong suốt vô ngần. 

 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: “Ông thấy thế giới Diệu Hỷ và Phật Vô Động rồi 

chứ?” Câu hỏi này vang vọng đến chúng ta. Xin nguyện cho mọi người đều 

được đất nước thanh tịnh như Phật Vô Động, được sức thần thông như Duy-

ma-cật. 

 

Sa-di Cao khi mới đến chỗ thiền sư Dược Sơn, Sư hỏi: 

 



- Ta nghe ở Trường An đất nước náo loạn, ngươi biết chăng? 

 

Sa-di thưa: 

 

- Nước con an ổn. 

 

Sư hỏi: 

 

- Ngươi do xem kinh được hay thưa hỏi được? 

 

Thưa: 

 

- Chẳng do xem kinh, cũng chẳng do thưa hỏi. 

 

Nhận ra được cái an ổn nơi mình không phải từ bên ngoài, nên thiền sư 

Dược Sơn chấp nhận Sa-di này. Sư còn hỏi: 

 

- Có lắm người chẳng xem kinh, chẳng thưa hỏi sao chẳng được? 

 

- Chẳng phải họ không được, chỉ vì không chịu thừa nhận. 

 

Ở những người không tu, vẫn có sẵn tính an ổn, chỉ vì họ không nhận ra. Đó 

là lời nhắc của nhà Thiền. 

 

Lời cuối cùng là lời khen ngợi của Xá-lợi-phất, cũng là chỗ tri kỷ nhận ra 

nhau. Ngài rất vui khi nhận ra Duy-ma-cật, để cùng bàn luận làm sáng tỏ 

chân lý bất động, để làm cho chúng sanh hiện tại chứng kiến được lợi ích, 

chúng sanh đời sau nghe nói về điều này, tìm hiểu thọ trì cũng được lợi ích. 

  

---o0o--- 

Pháp Cúng Dường 

 

01- Thiên Đế phát nguyện 

 

Khi Pháp – dưới hình thức kinh điển – xuất hiện ở đời, bởi mục đích 

là tạo phương tiện cho mọi người đến được bờ chân lý. Pháp có giá trị như 

ngọn đèn chiếu soi, như chiếc bè đưa người, như con đường an ổn giữa 



những rừng rậm mù sương. Pháp chính là lời dạy của Phật, lời hướng dẫn 

cần thiết của bậc Đạo sư, người thấy rõ chân lý tối hậu. 

 

Ngày xưa khi các vị khất sĩ được nghe pháp xong, liền tán thán: 

 

- Lành thay! Bạch Thế Tôn, như một vật sụp đổ được nâng lên, như một vật 

giấu kín được khám phá, như ngọn đèn được đốt lên trong đêm để những ai 

có mắt có thể trông thấy. Giáo lý mà đức Thế Tôn truyền dạy cũng như thế. 

 

Và Dạ-xoa Alavaka, khi gặp Phật đã đặt câu hỏi: 

 

* Vật sở hữu quý nhất của người là gì? 

 

* Điều gì, nếu thực hành đúng sẽ đem lại hạnh phúc? 

 

* Hương vị nào ngọt ngào hơn tất cả? 

 

* Sống thế nào gọi là cao thượng nhất? 

 

Phật trả lời: 

 

* Niềm tin là vật sở hữu quý nhất. 

 

* Giáo pháp, nếu thực hành đúng, sẽ đem lại hạnh phúc. 

 

* Sự chân thật là hương vị ngọt ngào nhất. 

 

* Sống với trí tuệ gọi là cao thượng nhất. 

 

Giá trị của pháp lớn lao như thế, nên trong bộ phận các kinh đều có phần 

khuyến khích ủng hộ cúng dường Pháp. 

 

Trong phần mở đầu phẩm này, vua trời Đế-thích, vua cõi trời Đao Lợi (còn 

gọi là trời Tam thập tam vì gồm có 33 tầng trời cho 33 thiên tử) đã phát 

nguyện: “Tuy tôi đã theo Phật nghe được trăm ngàn kinh điển, nhưng chưa 

từng nghe kinh điển Bất khả tư nghì – Tự tại thần thông Quyết định Thật 

tướng này. Như nếu có người nghe được mà tin hiểu thọ trì đọc tụng tu hành 

theo kinh, chắc chắn sẽ là người đi theo trọn vẹn con đường Giác ngộ, người 

bước theo dấu chân chư Phật. 

 



Nếu có những người như thế, tôi và quyến thuộc sẽ cúng dường phụng sự 

đầy đủ. Dù người đó ở đâu, hoặc nơi nào có kinh này tôi và quyến thuộc sẽ 

đến đó ủng hộ.” 

 

Đức Phật xác nhận: 

 

- Ta hoan hỷ khen ngợi ông. Kinh này giảng rộng về quả Vô thượng Chánh 

đẳng Chánh giác của ba đời chư Phật. Cúng dường kinh này tức cúng dường 

ba đời chư Phật. 

 

Như vậy kinh này, pháp môn mà Duy-ma-cật cùng chư vị đệ tử Thanh văn 

Bồ-tát đã luận thuyết trong kinh này, những lời vấn đáp, pháp thần thông 

trong đây, chính là cách thức mà ba đời chư Phật đã tu tập và chứng quả 

Giải thoát. Chúng sanh nào nghe hiểu và thực hành kinh này, chính là đã 

tham dự trong hội kinh, đã cùng chư vị Đại sĩ nếm một lần cơm Hương Tích, 

đã thấy cõi Phật A-súc. 

 

Đức Phật đưa ra so sánh: Phước cúng dường chư Phật với phước được nghe 

gặp thọ trì tin hiểu tu tập kinh này, thì phước sau hơn hẳn phước trước. 

 

Như chúng ta tặng quà cho muôn ngàn vị tiến sĩ, thì cũng chỉ là làm đẹp 

thêm cho một người đã có giá trị, như trên gấm thêm hoa. Nếu mở trường 

lớp để huấn luyện cho mọi người học để thành tiến sĩ, chắc chắn lợi ích hơn. 

Và biến đổi một chúng sanh còn mê mờ trở thành một người Giác ngộ, qua 

phương cách tu tập theo kinh điển, giá trị cũng như một bạch diện thư sinh 

thi đỗ trạng nguyên. Thi đỗ rồi thì mọi hạnh phúc từ đó mà đến, điều quan 

trọng là phải học hành đúng để thi đỗ. 

 

Giá trị của Pháp cúng dường hơn hẳn mọi cách thức cúng dường vật chất, là 

như thế. Chúng ta có thể hiểu thêm, khi đọc chuyện Bàng Công chở của cải 

đổ xuống sông, để cả nhà tu tập đạo lý Vô sanh. Tiền tài dù đem bố thí cúng 

dường cũng gây vướng mắc tâm lý, đưa người sử dụng cũng còn sự oan gia. 

Chi bằng đem tự thân thực hành Pháp, đó là của báu tối thượng. 

 

---o0o--- 

02- Thuật chuyện tiền thân 

 

Phật bảo với Thiên Đế về một cách cúng dường Pháp thời quá khứ. 

Thời của đức Phật Dược Vương, có một vị Chuyển luân thánh vương tên 



Bảo Cái, đầy đủ bảy món quốc bảo, có một ngàn người con. Vua đã cúng 

dường đức Phật Dược Vương đầy đủ vật dụng trải qua năm kiếp, sau đó 

khuyến khích các vương tử cũng nên cúng dường cho Phật. Giàu sang uy 

quyền như Chuyển luân thánh vương mà cúng dường thì là chuyện quá dễ 

dàng, như người nhà giàu bớt đi một đồng bạc. Thế nên trong số các vương 

tử, có một vị tên Nguyệt Cái suy nghĩ: “Có cách cúng dường nào thắng vượt 

hơn nữa không?” Được thần lực Phật mách bảo đến gặp đức Dược Vương 

Như Lai hỏi về Pháp cúng dường. 

 

Phật dạy: 

 

- Cúng dường Pháp đó là kinh sâu xa do chư Phật thuyết, tất cả thế gian khó 

tin khó thọ, vi diệu khó thấy… Đó là dấu ấn của Ấn Tổng Trì, lên tới địa vị 

Bất thối chuyển… bặt dứt tướng ta, tướng người… Kinh thâu nhiếp tất cả trí 

tuệ của Hiền Thánh, giảng thuyết chỗ hành đạo của chư Phật… cứu vớt tất 

cả chúng sanh… chỉ rõ vui Niết-bàn. Nếu nghe những kinh như thế mà tin 

hiểu, thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, đó gọi là Pháp cúng dường. 

 

Phần thứ nhất của Sự cúng dường là nghe, thọ, đọc tụng giảng nói. 

 

Phần thứ hai là cúng dường tối thượng, nghĩa là tu hành theo kinh. Biết một 

lối trung đạo, biết không có ta có người nhưng vẫn tùy thuận sự vận hành 

của Nhân duyên - Quả báo. 

 

Theo tứ y: 

 

Y theo nghĩa, không y theo lời nói 

Y theo trí, không y theo thức 

Y theo kinh liễu nghĩa, 

 

không y theo kinh bất liễu nghĩa 

Y pháp không  y người. 

 

Tu tập quán sát dứt Vô minh cho đến dứt Lão tử. Lìa luôn tướng Dứt và 

tướng Khởi. 

 

Vương tử Nguyệt Cái nghe Phật dạy về cách cúng dường pháp tối thượng, 

đã phát nguyện thực hành, làm người giữ gìn chánh pháp. 

 



Vương tử phát lòng tin mà xuất gia tu tập Thiện pháp, một lòng tinh tấn, 

chẳng bao lâu được Ngũ thông, đủ đạo Bồ-tát được Tổng trì, biện tài không 

dứt. Sau khi Phật diệt độ, dùng sức của mình tiếp tục giảng dạy giáo pháp 

của Phật Dược Vương trong mười kiếp. Tỳ-kheo Nguyệt Cái là một vị giữ 

gìn Pháp tinh tấn đắc lực, một đời đó hóa độ trăm vạn ức người lập chí bất 

thối chuyển đối với đạo quả Giác ngộ, mười bốn na-do-tha người phát tâm 

Thanh văn, Bích chi, vô lượng chúng sanh được sanh lên cõi trời. 

 

Đức Phật Thích-ca kết luận: 

 

- Vương tử Nguyệt Cái chính là thân ta thuở ấy. 

 

Qua câu chuyện, đức Phật cho thấy một hình ảnh cúng dường bằng pháp một 

cách rõ rệt. Vị Tỳ-kheo tu tập đắc pháp đã hóa độ biết bao nhiêu người, lợi 

ích lan rộng cả hằng sa thế giới. Cho nên lời kết của phẩm này: 

 

“Thế nên này Thiên Đế! Nên dùng sự cúng dường Pháp để cúng dường chư 

Phật”. 

 

Xưa nay chúng ta quen hình thức dùng tiền tài vật thực cúng dường. Đó là 

sự trợ giúp tu tập, kết quả có nhiều phước báo, việc này dễ thực hành. 

 

Cao hơn một chút là đi nghe giảng kinh, rồi đọc tụng, giảng dạy lại cho 

người, cũng là một hình thức làm cho chánh pháp lưu truyền rộng. 

 

Nhưng thâm ý của chư Phật là muốn chính chúng ta được trở thành như 

Phật, đó là mục đích đào tạo. Cho nên nếu tự thân mình thực hành Pháp, tự 

thân mình được an vui giải thoát, đó mới là hoàn thành bản nguyện. Kinh 

dùng các cấp độ tu tập từ thấp lên cao, ban đầu là cúng dường gieo duyên, 

mình vẫn là người đứng ngoài. Cho đến khi đi sâu vào dòng pháp, đượm 

nhuần mưa pháp, và chính mình trở thành nguồn pháp, thì đó mới là viên 

mãn. Nếu chỉ chú trọng việc cúng dường vật chất thì có nhiều việc không 

hay, người đua nhau tạo phước không lo tu, nguồn sáng không có người tiếp 

nối. Việc thực hành pháp lại khó khăn, đòi hỏi sức kiên trì, nên mọi người 

thích chọn sự dễ dàng. Như thế không đặt việc thực hành tu tập lên trên, thì 

chánh pháp lâu dần mai một. Cho nên thâm ý của phẩm này đặt trọng tâm ở 

chỗ “Dùng Pháp cúng dường” nghĩa là cúng dường bằng chính sự tu tập của 

mình. 

  

---o0o--- 



Chúc Lụy 

01- Gởi gắm kỳ vọng vào tương lai 

 

Chúc lụy là dặn dò giao phó gởi gắm. Vị Bồ-tát được Phật gởi gắm 

kinh này là Bồ-tát Di-lặc, vị Bồ-tát sẽ thành Phật tiếp theo đức Phật Thích-

ca. Vị Bồ-tát này chủ trì của Duy thức, phân biệt rộng về những tầng tâm 

thức của chúng sanh. Tuy học hỏi phân biệt, nhưng rốt cuộc là để không còn 

lưu lại một chút gì phân biệt, đó mới là tánh thật của Duy Thức. 

 

Hiện tiền lập thiểu vật, 

Phi thị Duy thức tánh. 

 

Muốn duy trì kinh này chúng ta cũng phải học hạnh Di-lặc, từ bi dung thông. 

 

Đức Phật nói: Đời sau có những chúng sanh phát tâm Vô thượng Chánh 

đẳng Chánh giác, ưa thích đại pháp, nếu không nghe kinh này ắt là mất lợi 

ích lớn. Nếu những người như thế được nghe kinh này ắt là phát lòng tin, 

phát tâm hy hữu, sẽ lãnh thọ. Sau đó sẽ tùy chỗ lợi ích của chúng sanh mà 

giảng nói kinh này. 

 

Như vậy đức Phật đã thổi một niềm tin vào tương lai, tin tưởng vào sự 

nghiệp lưu truyền chánh pháp được nối tiếp bởi vì luôn luôn còn có người 

tin hiểu. Lời dặn dò của đức Phật cũng đánh thức chúng ta tin vào khả năng 

của mình, dù đối với kinh điển Bất tư nghì cũng không mất phần tham dự. 

 

---o0o--- 

02- Hai hạng Bồ-tát 

 

Phật dạy tiếp có hai hạng Bồ-tát: 

 

* Một là hạng ưa câu văn phức tạp hoa mỹ, hạng này là Bồ-tát Tân học. 

 

* Hai là hạng không nhiễm không trước, không kinh sợ kinh điển thậm 

thâm, nghe rồi tin hiểu tu tập. Đó gọi là Bồ-tát đạo hạnh tu lâu. 

 

Lại, về hàng Bồ-tát Tân học cũng có hai thái độ: Một là đối với kinh điển 

thậm thâm, khi nghe đến thì sanh nghi ngờ, chê bai chẳng tin. Đó là thái độ 

từ chối tiếp nhận nên không chịu tu tập để được lợi ích. Hai là đối với người 



hộ trì giảng thuyết kinh điển này, họ không gần gũi cúng dường mà trở lại 

chê bai nói xấu. Qua hai thái độ này thì thấy là không có lợi ích trên đường 

giải thoát vì có tính cố chấp. 

 

Lại, có hai điều mà hàng Bồ-tát tiến bộ, tin hiểu pháp sâu mà vẫn làm tự hại 

mình: Một là khinh ngạo chỗ dở kém của Bồ-tát Tân học. Hai là tuy tin hiểu 

pháp sâu mà còn chấp tướng phân biệt. Bồ-tát tu lâu phải biết hai điều này 

để từ bỏ, và tiến đến Vô sanh pháp nhẫn. 

 

Như thế dù mới học hay tu lâu vẫn có những thứ bệnh cần trừ dẹp, đó là 

Phật cho thuốc để ngừa bệnh về sau. 

 

---o0o--- 

03- Bồ-tát phát nguyện 

 

Nghe Phật dạy xong, Bồ-tát Di-lặc phát nguyện lìa xa những lỗi đã 

nêu trên và dùng sức thần của mình giúp đỡ hộ trì chúng sanh đời vị lai được 

gặp, nghe, thọ trì kinh điển này. 

 

Các vị Bồ-tát trong hội cũng đồng nguyện ủng hộ lưu bố kinh này trong 

mười phương. 

 

Các trời Tứ thiên vương – còn gọi là những vị trời hộ đời – cũng nguyện ủng 

hộ an lành cho những ai thọ trì kinh này. 

 

Chính nhờ những sức hộ trì, những lời nguyện lành này mà chúng ta cũng 

còn được nghe, được gặp bản kinh thậm thâm này. 

 

Có thiền khách hỏi thiền sư: 

 

- Ý nghĩa thâm sâu của thiền là gì? 

 

Sư nói: 

 

- Thiền không che giấu gì với ông. 

 

- Tôi vẫn chưa hiểu. 

 

Sư bảo khách đi theo mình ra sau núi và hỏi: 



 

- Ông có nghe mùi hoa quế không? 

 

Khách còn ngẩn ngơ. Sư tiếp: 

 

- Thấy chưa, ta không che giấu một điều gì. 

 

Không có gì bí mật che giấu, như hoa quế vẫn thơm tự xưa nay, chỉ chúng ta 

không nghe ra được sự mầu nhiệm của Kinh. 

 

A-nan hỏi Phật: “Kinh này tên là gì?” Phật dạy: “Kinh này tên Duy Ma Cật 

Sở Thuyết, cũng còn gọi là Pháp Môn Giải Thoát Bất Khả Tư Nghì. Hãy thọ 

trì như vậy”. 

  

 

---o0o--- 

Hết 
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