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L I N I  ẦU CỦA DỊCH GIẢ 

Kinh Kim  ƣơng Bát  hã Ba  a Mật là một bộ kinh hoằng dƣơng rất 

thịnh, phổ biến rất rộng trong các kinh điển đại thừa. Từ xƣa đến nay không 

những các vị tăng trụ trì ở nơi chùa chiền, am viện đều tụng hằng ngày, mà 

ngay đến các thiện nam tín nữ, bạch y cƣ sĩ cũng lấy cuốn kinh nầy làm công 

khóa để tụng đọc.  gặt vì nghĩa lý của bát nhã rất sâu kín, rất nhiệm mầu, 

mà lời Phật thuyết trong kinh thì lại rất ngắn, rất gọn, nên kẻ tụng đọc, 

nghiên cứu kinh nầy, muốn hiểu rõ nghĩa lý thật rất khó. Tuy lâu nay cũng 

đã có nhiều vị thiện tri thức phiên dịch tác phẩm của các vị tổ giải nghĩa 

kinh Kim  ƣơng, nhƣng kẻ bất tuệ nầy nhận thấy những cuốn đã xuất bản 

gần đây vẫn còn chƣa đủ để làm sáng tỏ hết nghĩa lý bát nhã. May thay! Kẻ 

bất tuệ nầy nhờ thiện duyên từ vô lƣợng kiếp đƣợc đọc cuốn : Kim  ƣơng 

Bát Nhã Ba La Mật kinh giảng nghĩa của  iang Vị  ông cƣ sĩ.  iang Vị 

 ông  ƣ sĩ là ngƣời đã từng tụng kinh Kim  ƣơng hơn 40 năm, và từng dự 

những pháp hội thân nghe các vị đại đức hòa thƣợng hiện đại nhƣ Ðế-Nhàn 

pháp sƣ, Ðạm- ƣ đại sƣ v. v... giảng kinh Kim  ƣơng và các kinh đại thừa 

khác. Rồi lại chuyên chí vùi đầu trong bộ Ðại-Tạng-Kinh, sƣ tầm khảo cứu 

bao nhiêu những cuốn sớ-sao, chú-thích kinh Kim  ƣơng của các vị đại bồ 

tát, và tổ sƣ đời xƣa để lại, đem những câu văn và nghĩa lý ra so sánh cân 

nhắc, dùng phƣơng pháp quán-chiếu, lựa lọc những tinh nghĩa trong đó, 

dung hợp lại, rồi đem ra giảng trở lại cho các đạo hữu ở thành phố Thƣợng 

 ải nghe trong khoảng mấy năm, lại đƣợc các đạo hữu ghi chép những lời 

giảng nầy thành sách.   

Sau khi  iang Vị  ông cƣ sĩ viên tịch, cuốn Kim  ƣơng Bát  hã Ba  a 

Mật kinh giảng nghĩa nầy đƣợc xuất bản tại Thƣợng  ải, rồi từ đó tái bản 

nhiều lần ở Ðài  oan. Sau lại đem sang Mã  ai Á đƣợc 9 vị trong mấy gia 

đình hiện đang doanh nghiệp tại đây phát tâm ấn tống 5. 000 cuốn. Ðây là 

lần tái bản thứ 7, tính chung trƣớc sau số in ra lên đến hơn 20.000 cuốn. Tôi 

may mắn đƣợc một cuốn, trong khi tu học nhận thấy trong cuốn nầy những 



lời của  iang Vị  ông cƣ sĩ giảng rất phong phú, hay khéo, khảo đính rất 

tƣờng tận rộng rãi, thuyết lý rất tinh nghiêm, thật là bổ ích rất lớn cho sự học 

hỏi tu hành của hàng phật tử chúng ta chẳng kể tăng hay tục, nên phát 

nguyện phiên dịch ra Việt văn, mong cống hiến cho các đạo hữu thiếu 

phƣơng tiện đọc kinh điển chữ  án dùng cuốn nầy để học hỏi nghiên cứu 

thêm. Kẻ bất tuệ nầy học thiển tài sơ, nên lời dịch có chỗ nào chƣa ổn thỏa, 

hoặc còn sơ sót sai lầm, kính xin các vị thiện tri thức hoan hỉ tha thứ và chỉ 

giáo cho.   

Viết tại Saigon ngày đầu xuân năm  hâm – Tý (1972)  

 ÐỒ   M  ão nhân kính đề.  
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QUYỂN NHẤT -  BÁT NHÃ CƢƠNG YẾU 

Bát nhã cƣơng yếu gồm có ba nghĩa :  

1/ Bát nhã là giềng mối trọng yếu của Phật Pháp đại thừa.  ghĩa này trong 

các kinh luận đại thừa và sách vở của các vị đại đức hồi xƣa chỗ nào cũng có 

thể thấy, nếu đem dẫn chứng ra cho rộng thì khó mà thấy hết đƣợc.  ay bỏ 

sự phiền phức, lấy sự giản tiện để thuyết minh cho dễ hiểu.  iáo nghĩa đại 

thừa tuy sâu rộng nhƣ biển, nhƣng cốt lấy tự độ, độ tha làm gốc. Pháp môn 

tự độ, độ tha vô lƣợng, nhƣng chỉ lấy lục ba la mật làm gốc, mà năm ba la 

mật : bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định nếu lìa bát nhã ra thì 

chẳng phải là ba la mật.  ho nên chỗ bảo là lục ba la mật, chỉ lấy bát nhã ba 

la mật làm gốc. Thế thì bát nhã là cƣơng yếu của Phật pháp đại thừa thật rõ 

ràng vậy.  ên Ðại Trí Ðộ  uận nói : “Bát nhã ba la mật là mẹ của chƣ Phật, 

chƣ Phật lấy pháp làm thầy, pháp tức là bát nhã ba la mật”. Kinh Ðại Bát 

 hã nói : “Ma ha bát nhã ba la mật là mẹ chƣ bồ tát ma ha tát, có thể sanh ra 

chƣ Phật, nhiếp trì bồ tát”.  o đó có thể thấy chỗ bảo là đại thừa, tối thƣợng 

thừa chỉ là bát nhã mà thôi, ngoài bát nhã ra không có Phật Pháp.   

 ên biết, hết thảy giáo nghĩa của đại, tiểu thừa đều từ bát nhã mà ra.  ết 

thảy giáo nghĩa của Phật một đôi khi cũng có chỗ gần giống với lý luận tối 

cao của ngoại đạo nhƣ đạo  ho, đạo  ão, nhƣng chỉ có bát nhã thì riêng 

Phật mới chứng đƣợc, riêng Phật mới nói ra đƣợc.  ý luận tối cao của ngoại 

đạo một khi đụng với bát nhã liền tiêu tan đi mất.  ên trên hội  Hoa 

 ghiêm, chƣ đại bồ tát tán rằng : “Trên trời, dƣới trời không ai nhƣ Phật, 

mƣời phƣơng thế giới cũng không ai sánh nổi.  hững gì có trên thế gian tôi 



đều thấy hết, hết thảy những cái đó không cái nào đƣợc nhƣ Phật : thiên 

thƣợng thiên hạ vô nhƣ Phật, thập phƣơng thế giới diệc vô tỷ, thế gian sở 

hữu ngã tận kiến, nhứt thiết vô hữu nhƣ Phật giả”. Xem đây có thể thấy 

thuyết tam giáo đồng nguyên là hoang đƣờng sai lầm.  ại có thể thấy ngƣời 

học Phật nếu không thông suốt bát nhã, tuy hiểu biết hết bao nhiêu thứ giáo 

nghĩa, học hết bao nhiêu thứ pháp môn, đều là bỏ gốc theo ngọn, chỉ đi tìm 

kiếm ở ngọn cành, thì làm sao có thể đến bờ bên kia đƣợc?   

Phải biết, bát nhã không là cái gì khác, chỉ là chánh trí của lý thể vốn đầy đủ. 

 ý thể là thực tƣớng bát nhã, chánh trí là quán chiếu bát nhã, sở dĩ đều gọi là 

bát nhã vì hiển nhiên ngoài lý ra không có trí, ngoài trí ra không có lý, lý trí 

là một. Ðã gọi là học Phật thì trƣớc hết phải khai Phật tri kiến. Phật tri kiến 

là gì?  à bát nhã. Thế mà từ xƣa tới nay ít có ngƣời học bát nhã, hoặc dòm 

vào sanh ra sợ hãi, hoặc không biết gì nói tầm bậy, vậy nên ngƣời học Phật 

tuy nhiều mà kẻ chứng đạo thì rất ít.  á chẳng những cô phụ ơn Phật mà lại 

phụ cả linh tánh của mình. Tại sao?  hƣ lúc thế tôn thành đạo, ngài lấy làm 

lạ nói rằng : “ ạ thay!  ạ thay!  ết thảy chúng sanh đều có trí tuệ giác tánh 

nhƣ nhƣ-lai, chỉ vì vọng tƣởng chấp trƣớc nên không thể chứng đƣợc, nếu 

không tham vọng tƣởng chấp trƣớc, thì vô sƣ trí, tự nhiên trí hiện ra liền”. 

Trí tuệ giác tánh của nhƣ lai tức là thực tƣớng bát nhã, vọng tƣởng tức là tâm 

phân biệt, là thức thứ sáu, chấp trƣớc tức là ngã kiến, là thức thứ bảy, mà 

quán chiếu bát nhã tức là chuyển hai thức thành trí.  ai thức nầy chuyển, thì 

tàng-thức và năm thức trƣớc (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 

thức) đều chuyển, nên mới nói nếu không vọng tƣởng chấp trƣớc thì vô sƣ 

trí, tự nhiên trí hiện ra liền.  ai trí nầy là nhƣ lai trí tuệ giác tánh, vì nó 

chẳng phải từ ngoài tới, cũng chẳng thể trao dạy cho kẻ khác, nên mới gọi là 

vô sƣ (không thầy dạy); vì pháp nhĩ nó vốn đầy đủ, ắt phải tự giác, tự chứng 

nên mới gọi là tự nhiên, cũng có thể gọi là căn bản trí, và hậu đắc trí, hoặc 

đạo chủng trí và nhất thiết trí.   

Tóm lại, phàm phu sở dĩ là phàm phu vì bởi vô thủy vô minh, vô minh là vô 

trí, nên nay muốn siêu phàm nhập thánh, chỉ là ở chỗ khai chánh trí mà thôi. 

 gƣời trong cửa Phật thƣờng có câu : “ ầu khai trí tuệ”, câu nói nầy tức là 

khai bát nhã chánh trí, cũng tức là khai Phật tri kiến. Ðức thế tôn ngài vì một 

đại sự nhân duyên mới xuất hiện ở thế gian. Ðại sự nhân duyên là gì?  à vì 

hết thảy chúng sanh khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, khiến chúng sanh 

ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến.  hƣng chúng sanh tuy biết cầu khai trí 

tuệ, mà chẳng hiểu rõ tại sao phải khai trí tuệ. Kẻ dạy, ngƣời học hết thảy 

đều chỉ tìm tòi nơi cành ngọn, tuyệt nhiên chẳng biết dạy vào trong cửa bát 

nhã để học hỏi, rất đỗi họ răn nhau chẳng nên nói tới bát nhã, việc đáng 



buồn còn có gì hơn thế nữa, trái với tôn chỉ của Phật còn có gì hơn thế nữa, 

làm sai lầm Phật pháp, làm sai lầm ngƣời học Phật còn có gì hơn thế nữa! 

Từ nay trở về sau tôi thầm nguyện cùng các bực thiện tri thức xƣớng minh 

chánh nghĩa, hết sức hoằng dƣơng bát nhã.   

2/  hỗ gọi là bát nhã cƣơng yếu, tức là nói rõ giềng mối cần yếu của bát nhã. 

Trên đã dẫn câu : “Phật pháp là bát nhã” trong Ðại Trí Ðộ  uận, do đó có 

thể thấy một môn bát nhã thu nhiếp vô lƣợng nghĩa.  ếu không hiểu rõ 

cƣơng yếu của bát nhã thì chƣa tránh khỏi phù phiếm không chỗ quy nạp. 

 ác bực tiền bối có kẻ tôn đệ-nhất-nghĩa-không để lập thuyết, có kẻ tôn nhị-

đế để lập thuyết, có kẻ tôn bát-bất để lập thuyết, thuyết của họ mỗi ngƣời 

một khác. Ðệ-nhất-nghĩa tức là bản tánh, tánh là thể tuyệt đối nên gọi là đệ-

nhất-nghĩa. Tánh-thể không-tịch nên gọi là đệ-nhất-nghĩa-không.  ghĩa nầy 

dùng để tỏ rõ cƣơng yếu của bát nhã là ở chỗ phá ngã, trừ chấp. Ắt phải ngã, 

pháp đều khiển, tình chấp hết thảy đều không, chỗ gọi là : đƣợc không chỗ 

lìa, trừ liền các huyễn tƣớng, thì sau thực-tƣớng mới hiện ra.  hị đế là tục-

đế, chân-đế. Tục là thế tục, chân là chân thực. Ðế có nghĩa là xét kỹ, xác 

đáng. Sự tƣớng trên thế-gian, cái thấy của kẻ phàm tục cho là xét kỹ, xác 

đáng gọi là tục đế.  ý tánh chân thực thì bực thánh trí mới biết xét kỹ xác 

đáng nên gọi là chân đế.  òn theo Phật pháp mà nói, phàm hiểu rõ nghĩa chƣ 

pháp duyên sanh gọi là tục đế. Vì sao? Vì thế tục chƣa giác ngộ bổn tánh, 

đuổi theo tƣớng mà xoay chuyển.  hân hiểu  vì hết thảy các pháp chỉ là 

duyên sanh nên tuy có tức là không, đây là nghĩa quyết định. Phàm hiểu rõ 

nghĩa duyên sanh tức không là chân đế. Vì sao? Vì bực thánh trí ngay ở hƣ 

vọng tƣớng mà thấy đƣợc chân thực tánh, cho nên thấy rõ hết thảy các pháp 

chẳng phải có mà có, thể của nó đều là không, đây là nghĩa quyết định.  ong 

thọ bồ-tát nói : “Vì thế-đế nên nói có chúng sanh, vì đệ nhất nghĩa đế nên 

nói không có chúng sanh”. Thế-đế là tục-đế, đệ-nhất-nghĩa-đế là chân-đế. 

 o đây có thể biết tục đế thì nói rõ cái có tức là không, chân đế thì nói rõ cái 

không tức là có.  ại nói : “Chƣ Phật nƣơng theo nhị đế, vì chúng sanh 

thuyết pháp”, nên  ia-Tƣờng đại sƣ nói : “Phật pháp không ngoài nhị đế, 

nhị đế thu nhiếp gồm hết thảy Phật-Pháp”. Bát nhã vốn thu nhiếp hết thảy 

Phật pháp, mà nói rằng Phật nƣơng theo nhị đế thuyết pháp, thế thì cƣơng 

yếu của bát nhã không ra ngoài nhị đế thật rõ ràng, Vì yếu chỉ của bát nhã 

là khiến chẳng chấp KHÔNG và HỮU, để hợp với trung đạo đệ nhất 

nghĩa, chân tục nhị đế chính là cái để nói rõ nghĩa nầy.   

Bát-bất là : bất sanh, bất diệt, bất đoạn, bất thƣờng, bất lai, bất khứ, 

bất nhất, bất dị. Vì mê bát-bất sâu hay cạn mà thành lục đạo, vì ngộ bát-bất 

sâu hay cạn mà có tam thừa. Bƣởi hết thảy chúng sanh tính toán chấp các 



tƣớng sanh diệt, đoạn thƣờng, nhất dị, lai khứ mà cho là có, nên gọi đó là 

mê.  gƣời trong tam thừa tuy chẳng chấp các tƣớng sanh diệt v. v..., mà lại 

chấp bất sanh bất diệt v. v... để nghiêng về cái không, nên Phật thuyết nghĩa 

của bát-bất, chính là để khiến hiểu thấu nhị đế, nhị đế đã hiểu rõ, rồi sau 

trung đạo mới hiển ra. Mà nghĩa của đệ nhất nghĩa không cũng là khiến 

K Ô   và  ỮU đều không, chẳng chấp trƣớc một cái gì, thì trung đạo 

viên minh.  o đó mà xem, thì đệ nhất nghĩa không, nhị đế, bát bất, thuyết 

tuy có khác, mà hiển nghĩa trung đạo đều giống nhau, thế nên cƣơng yếu của 

bát nhã chẳng có gì khác, chỉ là khiến hai bên K Ô   và  ỮU khiển trừ 

tình chấp sao cho dứt hết, để hiển trung đạo viên dung mà thôi.  ói một 

cách khác, Phật thuyết bát nhã là để khiến chúng sanh còn vọng tƣởng chấp 

trƣớc mở chánh trí của lý-thể vốn sẵn có của nó ra, để làm cho sáng cái 

không sáng, giác cái không giác của nó, khiến cho thực tƣớng vô tƣớng vô 

bất tƣớng, nhƣ-lai-tạng không bất không hiện ra, cùng chứng nhƣ lai trí tuệ 

giác tánh. Ðây chính là đại sự nhân duyên của đức bổn sƣ xuất hiện ở thế. 

Thế thì pháp môn bát nhã là tối thƣợng thừa, khiến hết thảy chúng sanh cƣỡi 

cỗ xe nầy thẳng đến Phật địa.   

 o đó mà nói, nếu đem những nghĩa riêng biệt ra để nói rõ cái cƣơng yếu 

nầy, thì chẳng thà nói : Kinh Kim  ƣơng Bát  hã thực là cƣơng yếu của 

toàn bộ Bát  hã lại càng là lời nói cần yếu mà không rƣờm rà. Tại sao? Vì 

kinh này không pháp nào là chẳng nhiếp, không nghĩa nào là chẳng rõ. Trên 

đã đem các nghĩa nhị đế bát bất, đệ nhất nghĩa không ra trình bày đầy đủ,  

nhƣ câu “Vô ngã tƣớng, vô pháp tƣớng, diệc vô phi pháp tƣớng ...” là đệ-

nhất nghĩa không, “diệt độ sở hữu nhất thiết chúng sanh” là tục-đế, “thực vô 

chúng sanh đắc diệt độ” là chân-đế, “hành ƣ bố thí” là tục-đế, “ƣ pháp vô 

trụ” là chân-đế.  ho đến những câu “bất ƣng thủ pháp, bất ƣng thủ phi pháp, 

tức phi, thị danh ...” thuyết trong bộ kinh, không chỗ nào là chẳng nói rõ 

nghĩa của nhị đế, đến nhƣ câu “linh bồ tát thông đạt vô ngã pháp” là nghĩa 

khai Phật tri kiến. Rồi đến những câu ở sau đều là nghĩa bất nhất, bất dị, bất 

đoạn, bất thƣờng, bất lai, bất khứ.. (bát bất), là để hiển rõ chƣ pháp không 

tƣớng, thị pháp bình đẳng.  hỗ bảo là chƣ pháp không tƣớng, thị pháp bình 

đẳng, tức là bất thủ ƣ tƣớng, nhƣ nhƣ bất động, mà khiến kẻ học “nhƣ thị 

diễn thuyết, nhƣ thị thụ trì”, há chẳng phải là lấy những nghĩa này làm 

cƣơng yếu của bát-nhã ƣ?  hẳng những thế, nhƣ trên dẫn câu trong kinh 

Bát- hã, và Ðại-Trí Ðộ  uận “bát nhã có thể sanh ra chƣ Phật, nhiếp trì bồ-

tát, Phật pháp tức là bát nhã”, ấy là trỏ bày yếu lĩnh của Phật pháp không 

ngoài bát nhã, mà kinh này có câu “nhứt thiết chƣ Phật, cập chƣ Phật   nậu 

đa la tam miệu tam bồ-đề pháp dai tùng thử kinh xuất” ấy là trỏ bày yếu lĩnh 

của bát nhã ở trọn vẹn trong kinh nầy lại càng rõ ràng ƣ ?  



Phật thuyết bát-nhã trƣớc sau cộng 16 hội, nghĩa và văn đều đầy đủ, nghe 

nói bản dịch của Tây-tạng đến hơn 1000 cuốn, văn Trung-Quốc gồm lại 

cũng đến 600 cuốn. Trong  ội-Ðiển bộ kinh lớn hơn hết là bộ BÁT-NHÃ, 

đọc tụng đã khó, còn nói gì đến diễn thuyết, thụ trì.  ên đến hội thứ 9, từ 

chỗ rộng mà thu hẹp lại, mới nói riêng một cuốn kinh nầy, thầy trò của sƣ 

La-Thập dịch thành hán-văn, lại thêm vào mấy hàng của đời  gụy dịch nữa, 

mà tính ra vỏn vẹn có 5837 chữ, chẳng những yếu chỉ của bát-nhã ở hết 

trong kinh nầy, mà khi đƣợc một cuốn kinh nầy rồi, thì hết thảy Phật pháp 

đều đã nắm đƣợc. Vì cớ gì? Vì cuốn kinh nầy là giềng mối của bát-nhã, mà 

bát-nhã là giềng mối của hết thảy Phật pháp, nên ắt phải thông hiểu hết thảy 

Phật Pháp, rồi sau mới có thể thông hiểu kinh nầy. Vì sao? Vì có cái lƣới 

mới có thể phanh ra giềng mối.  hƣng ắt phải hiểu sâu nghĩa lý của kinh 

nầy, rồi sau mới hiểu thấu trọn vẹn hết thảy Phật Pháp. Vì sao? Vì hễ giềng 

mối dựng lên thì mắt lƣới mở ra, phải nên biết nhƣ thế ! Một cuốn kinh nầy 

đã là giềng mối của tam tạng (kinh, luật, luận), thì quan-hệ trọng-yếu của nó 

có thể biết đƣợc, nghĩa lý sâu rộng, và điều lý tinh mật của nó cũng do đó 

mà có thể biết đƣợc. Vả lại dùng lời văn ít mà thu nhiếp nghĩa nhiều, may 

đƣợc ngòi bút của ngƣời dịch rất tinh diệu mới có thể truyền ra đƣợc. Thế 

nên một câu, một chữ trong kinh nầy đều có liên-quan đến tông-chỉ rộng lớn, 

ngay đến một lời xƣng danh, một lời kết tập cũng bao gồm tinh nghĩa, nếu 

sơ sót bỏ qua chút ít, thì nghĩa cũng khó mà thông hiểu. Từ sau khi dịch và 

truyền bá ra,  gũ-tổ,  ục-Tổ của thiền tông ra sức hoằng dƣơng, nên kinh 

nầy truyền tụng rất rộng, lƣu-thông chẳng dứt. Tuy có nhiều ngƣời chƣa hiểu 

thấu nghĩa kinh nầy, nhƣng đã là kẻ học Phật thì không ai là chẳng đọc, xem 

đó đủ thấy chúng sanh đƣợc Phật gia-hộ rất sâu, thiệt là đáng mừng! Vì cớ 

gì? Vì kinh nầy lƣu-truyền chẳng dứt, tức là Phật chủng chẳng dứt. Từ nay 

trở về sau phải nên diễn thuyết nhƣ thế nào, thụ trì nhƣ thế nào, ta phải nên 

chú ý đặc-biệt, mới đủ để báo chút ơn Phật, và báo ơn ngƣời phiên dịch kinh 

nầy, lƣu-thông kinh nầy.  ánh vác sự nghiệp của  hƣ- ai sẽ đắc Bồ-đề, nên 

tôi nguyện cùng các ông cùng nhau cố-gắng.   

3/ Ðem ngay Kim-cƣơng Bát-Nhã ra để nói rõ cƣơng-yếu của Kinh.  ƣơng-

yếu của kinh nầy không có gì khác, chỉ là K  Ể  TRỪ VỌ  -TƢỞ   

  ẤP TRƢỚ  mà thôi! Vì trí-tuệ giác-tánh của  hƣ lai, thì hết thảy chúng-

sanh ngƣời nào cũng có đầy đủ, chẳng ai là không có, chỉ tại vọng tƣởng 

chấp trƣớc nó che lấp đi, nên không thể chứng đƣợc. Phật vì một đại sự 

nhân-duyên xuất-hiện ở thế-gian là vì việc nầy.  ết thảy Phật pháp, không 

pháp nào chẳng là pháp-môn phá chấp trừ trƣớc, mà chỗ thuyết trong kinh 

nầy lại càng thẳng mau rõ đúng. Ví nhƣ kim-cƣơng bảo kiếm, cứ theo đúng 

nhƣ thế mà thực-hành thì có thể đoạn trừ ngay đƣợc. Vọng-tƣởng là tâm 



phân-biệt, chấp trƣớc chia làm hai thứ : chấp sắc thân ngũ uẩn cho là ngã, 

gọi là ngã chấp, chấp hết thảy các pháp gọi là pháp chấp.  gã chấp chẳng 

trừ thì sanh ra phiền não chƣớng, pháp chấp chẳng trừ thì sanh ra sở tri 

chƣớng, có tên gọi chung là  OẶ    ƢỚ  , do hoặc-chƣớng tạo nghiệp 

là     ỆP-  ƢỚ  , vì nghiệp chịu khổ là Khổ  hƣớng, cũng gọi là 

BÁO-  ƢỚ  .  gã pháp hai chấp nếu chia ra cho kỹ thì lại có P Â -

B ỆT   Ã   ẤP P ÁP   ẤP và  ÂU S      Ã   ẤP P ÁP 

  ẤP.  ổi dậy tâm phân-biệt rồi vì đó mà chấp-trƣớc là phân-biệt ngã pháp 

hai chấp, cho nên còn thô, đến ngay chƣa có ý phân biệt mà phàm tình chấp 

trƣớc đã tùy theo niệm nổi dậy là câu sanh ngã pháp hai chấp, nên rất tế-nhị. 

Ðó là tập khí, chủng tử từ nhiều kiếp đến nay chứa đựng ở trong ruộng tám 

thức, nên nó tùy theo niệm mà nổi dậy, rất khó trừ. Phải biết, vọng tƣởng 

chấp trƣớc là do vô thủy vô-minh, mà bát nhã là lý-thể chánh-trí, hễ trí mở 

thì cái vô-minh (không sáng) sẽ sáng. Không còn vô-minh, thì vọng tƣởng 

chấp trƣớc tự nó sẽ dứt.  ho nên học Phật trƣớc hết phải khai, thị, ngộ, nhập 

tri-kiến của Phật, mà tri-kiến của Phật tức là bát-nhã chánh-trí.  hẳng kể tu 

theo pháp-môn nào đều phải gắng sức ở chỗ nầy, vậy nên hết thảy pháp-môn 

đều chẳng thể lìa bát-nhã. Tu tịnh-độ niệm Phật cũng thế. Kinh nói “Tâm 

tịnh thì độ tịnh”, nếu chẳng trừ vọng tƣởng chấp trƣớc thì tâm làm sao mà 

tịnh đƣợc? Bực cổ đức nói : “Ái chẳng nặng thì chẳng sanh ra ở cõi sa-bà”, 

tình chấp, ngã kiến thực là gốc rễ của ái, nên cầu sanh tịnh-độ ắt phải theo 

chỗ nầy mà hạ thủ.  hỗ bảo là thành thực niệm Phật, ắt phải chú-ý đến hai 

chữ T À   T Ự , đối với hết thảy nhiễm duyên trên thế-gian mà vẫn 

phan duyên chẳng ngừng thì sao có thể gọi là thành thực đƣợc ?  o đây có 

thể biết bát-nhã và tịnh-độ chẳng phải là hai. Kinh nầy thực là giềng mối lớn 

cho hết thảy kẻ học đi ra khỏi VỌ  , là then chốt của TỊ   TÂM.  ay chỉ 

nói sơ lƣợc tôn-chỉ, sau sẽ nói kỹ.  gƣời xƣa giải-thích một bộ kinh trƣớc 

phải nói huyền-nghĩa, cũng gọi là huyền đàm, huyền có nghĩa là sâu, lại 

cũng có nghĩa là treo lên, ấy là đem nghĩa sâu trong kinh ra mà nói trƣớc 

tiên, khiến cho kẻ nghe biết đƣợc điều cốt yếu, rồi sau mới phăng ra đầu 

mối, nên gọi là huyền đàm, cũng nhƣ nói nêu lên điều cốt yếu, chính là chỗ 

cƣơng-yếu của một bộ kinh, theo Thiên Thai tông chia ra làm năm tầng để 

giảng. Ðến đây đã giảng xong cƣơng-yếu của bát-nhã.   

---o0o--- 

DUNG HỘI CHƯ GIA. 

 hững sách giải-nghĩa kinh Phật mà các tông đều có đủ và đều còn 

lƣu truyền chẳng mất, thì sách giải-nghĩa cuốn kinh nầy là nhiều hơn hết, 



nhƣ cuốn :  i- ặc Bồ-Tát tụng, và các cuốn  uận của 3 vị bồ-tát Vô-Trƣớc, 

Thiên-Thân, Công-Ðức-Thí, nhƣng những cuốn nầy lời dịch khúc mắc khó 

hiểu chẳng dễ gì đọc nổi, vả lại mỗi vị đều theo ý-kiến của mình mà phát 

huy, thƣờng thƣờng mới đọc thì thấy trái với nghĩa của kinh, nhƣng thực ra 

thì lại rất phù-hợp với nghĩa của kinh, chỗ tinh diệu của những cuốn  uận 

nầy ngƣời sau chẳng ai theo kịp. Vậy nên chúng ta phải nên dạy về chỗ lớn, 

chỗ sâu mà lĩnh-hội, nếu câu chấp văn-tự, đem những lời giải so sánh phụ 

hội với kinh-văn, thì càng tạo thêm chƣớng-ngại.  uốn  uận-Sớ Toản-Yếu 

của ngài Khuê-Phong phạm vào bịnh nói trên.  uận đề của ngài  ông-đức-

Thí rất hay.  uận nầy nói : “Kinh Kim  ƣơng phá chấp thủ, mà chẳng hoại 

giả danh”, yếu chỉ trọn kinh nầy đã chứa đựng hết trong câu luận trên. Ở 

Trung-Quốc kẻ chú-giải đầu tiên kinh nầy là Tăng-Triệu một đệ-tử nhập thất 

của ngài  a-Thập, lời chú giải rất ngắn, chỉ chú thích sơ-lƣợc một, hai yếu 

chỉ mà thôi! Ðến đời  ục-Triều, bản chú thích nay còn thấy đƣợc là của ngài 

Gia-Tƣờng tổ Tam- uận Tông, và của ngài Trí- iả tổ Thiên-Thai Tông. 

Tinh-lực một đời của ngài  ia-Tƣờng là ở Tam  uận Tông, những lời ngài 

làm ra sách không lời nào là chẳng tinh-vi, nhƣng cuốn Kim- ƣơng  ghĩa 

Sớ thì lại không có ý-kiến gì siêu-việt, hoặc là đệ tử của ngài tùy ý lục ra, 

chƣa đƣợc ngài duyệt định lại cũng chƣa biết chừng, vì cuốn nầy phần nhiều 

lời văn lộn xộn, khác với những tác-phẩm khác của ngài.  ời chú thích của 

ngài Trí-Giả hoàn toàn nƣơng theo lời chú thích của ông Tăng Triệu, chỉ 

ngẫu nhiên có một hai chỗ thêm vào chút ít mà thôi.  gài Trí  iả dùng tam-

đế để phát huy hết thảy các kinh, thế mà chỉ riêng có kinh nầy là ngài tôn 

theo nhị-đế để nói, mà lời THỊ DANH đều cho là GIẢ DANH để mà hiểu. 

Pháp nhãn của bực tổ sƣ này khiến cho ngƣời ta khâm phục, tôi không hiểu 

con cháu của tông Thiên Thai sao lại không tuân theo lời dạy của tổ, há rằng 

họ chƣa thấy đƣợc cuốn sớ này hay sao?   

Ðến đời nhà Ðƣờng, ngài Khuy- ơ ở Pháp Tƣớng tông cũng có chú thích, 

phần nhiều chỉ nói về pháp tƣớng.  ại có cuốn chú thích của ngài Thích-

Tuệ-Tịnh, chỗ tinh diệu chẳng kém lời chú của ông Triệu.  hững bản chú 

thích xƣa thì phải công nhận cuốn của ông Triệu, ông Tuệ là hay hơn hết. 

Ngài Khuê-Phong ở  oa- ghiêm tông làm ra cuốn  uận-Sớ Toản-Yếu, tuy 

dùng tâm tinh vi kết soạn nên, tiếc rằng câu chấp, khiên dẫn lời văn, khiến 

cho trái lại làm nghĩa của kinh đen tối. Ðến đời Tống có ngài Trƣờng-Thủy 

làm cuốn San-Ðịnh-Ký để giải thích cuốn Toản-Yếu của ngài Khuê-Phong, 

theo văn giải nghĩa rất là rõ ràng tƣờng tận.  ác vị tổ sƣ trong thiền tông 

cũng có tác phẩm chú giải kinh nầy, nhƣ ngài  ục-Tổ đời Ðƣờng, ngài 

Trung-Phong đời  guyên, ngài  ám-Sơn đời Minh, nhƣng đều là những tác 

phẩm đơn sơ ngắn cụt, không phát huy gì đƣợc nhiều. Ðến cuối đời Minh 



ngài  gẫu-Ích ở Thiên-Thai tông làm cuốn Kim- ƣơng Phá-Không- uận, 

đây là một tác phẩm có một cách điệu khác với các cuốn chú thích xƣa. 

 goài ra từ đời Tống đến đời Minh, đời Thanh những kẻ xuất gia, tại gia chú 

thích cuốn kinh nầy nhiều không kể xiết, nhƣng đều chƣa đạt đến chỗ tinh 

diệu. Ðầu nhà Thanh có cuốn Tâm-Ấn-Sớ của ngài Phó-Uyển ở Tông Thiên-

Thai, lấy tam đế sớ kinh nầy, những lời giải thích phần nhiều trái với tông 

chỉ của kinh, chỉ riêng có lời khoa phán thì còn có chỗ dùng đƣợc.  ại có 

cuốn Tân-Nhãn-sớ của Ðạt-Thiên trong Hoa-Nghiêm-tông có thể phát minh 

những nghĩa mà ngƣời trƣớc chƣa phát minh ra, dùng tín, giải, hành, chứng 

để phán kinh, chỗ kiến giải nầy càng cao.  goài ra lời chú của 53 nhà trong 

cuốn Kim- ƣơng  hƣ- ia lộn xộn không thuần nhất, chẳng đáng để xem.   

 ay tôi diễn nói kinh này, chú trọng ở chỗ đem tôn chỉ vi diệu trong kinh 

mỗi mỗi mổ xẻ ra.  hững đoạn cho là môn đầu của đại thừa, tôi mỗi mỗi nói 

ra cái cứu cánh của nó, qui nạp về chỗ viên dung, đoạn nào các cuốn chú 

khác chẳng để ý, thì tôi khai phát tôn chỉ rộng của nó ra, những đoạn có lời 

trùng điệp, thì tôi lựa chọn nghĩa sâu, cạn của nó, chỗ nghĩa trƣớc sau liên 

quan chặt chẽ với nhau, thì tôi đều nói ra tại sao nó nhƣ vậy, để cho nghĩa 

của kinh đƣợc thông suốt. Ở chỗ quán-môn và hành môn, chỗ chỉ dạy công 

phu tu hành thì tôi không dám bỏ qua một chữ, để khiến cho kẻ nghe đƣợc 

lợi ích. Tôi lại dẫn lời các kinh khác để chứng minh lẫn nhau cho tiện hội 

thông.  hỗ tinh yếu, lại qui-nạp về tịnh độ, để phá cái bịnh từ xƣa đến nay 

các tông kỳ thị nhau. Tôi tự thẹn học non cạn, chẳng đủ để giảng bộ kinh cao 

sâu nầy, nhƣng vì phát đại nguyện muốn cho mọi ngƣời hiểu rõ nghĩa chân 

thực của bát nhã, ngõ hầu chẳng đến nỗi sợ nói bát nhã, hay nói bậy, nói một 

cách thô thiển bát nhã. Tôi đem những thuyết tinh yếu trong luận sớ của các 

tiền hiền, đều mỗi mỗi lựa chọn mà dung nạp vào, nhƣng không cần câu 

chấp văn tự, chƣơng cú của những thuyết trên.   

---o0o--- 

NOI THEO NĂM TẦNG GIẢI NGHĨA KINH ÐỀ 

 ăm tầng là :     , T Ể, TÔ  ,  Ụ  , TƢỚ  .  oi theo là noi 

theo Trí  iả đại sƣ nói đầu đề kinh Pháp- oa, đem danh, thể, tông, dụng, 

tƣớng chia ra năm tầng để phát huy yếu chỉ trong kinh rất là giản tiện rõ 

ràng, thiếu một tầng không đƣợc, mà thêm một tầng cũng không cần, nên 

nay tôi theo đó.  ăm tầng nầy lần lƣợt sanh ra nhau.   



Một cuốn kinh ắt có tên riêng của nó đặt ra.  anh (tên) là để nêu lên yếu chỉ 

đại khái của một bộ kinh, để tỏ rõ kinh nầy khác với kinh kia, nên tầng thứ 

nhất là giải thích danh.  anh là phản ảnh của thực, đã nêu danh lên thì ắt có 

sự thực, chẳng phải là lập nên một cách trống rỗng, nên thứ nhì là nói rõ 

Thể, Thể là thực thể, tức là chủ thể của tên kinh, vì có danh rồi mới có thực. 

 hƣng nếu chẳng tu quán-hành thì vẫn thuộc về danh trống rỗng, mà noi 

theo Thể bắt đầu tu thì ắt hiểu rõ tông-chỉ, nên thứ ba nói rõ về Tông. Tông 

là tông-chỉ để tu hành. Ðã tu thiệt thì ắt đƣợc chỗ dùng của nó, nên thứ bốn 

nói về dụng.  ụng có nghĩa là công hiệu. Phật theo căn cơ lớn nhỏ, lợi độn 

của chúng sanh mà nói bao nhiêu thứ pháp để giáo hóa, nên kinh ắt có sự 

khác biệt về lớn, nhỏ, thiên, viên, tiệm, đốn.  hƣ  oa  ghiêm tông chia làm 

năm thứ giáo tƣớng : tiểu, thủy, chung, đốn, viên, Thiên-Thai tông chia làm 

bốn thứ hóa pháp : tạng, thông, viên, biệt, và bốn thứ hóa nghi : đốn, tiệm, bí 

mật, bất định. Bốn tầng huyền nghĩa (danh, thể, tông, dụng) của một bộ kinh 

đã rõ ràng, thì kinh đó thuộc về thứ giáo tƣớng nào cũng có thể theo đó mà 

hiểu đƣợc, nên tầng thứ năm là phán  iáo Tƣớng.  ay theo năm tầng nầy 

lần lƣợt chia làm năm khoa.   

---o0o--- 

1/ Giải nghĩa DANH 

 anh là tên thông thƣờng, tức là chữ K    trong Kim  ƣơng Bát 

 hã Ba  a Mật Kinh.  hững lời thuyết pháp của Phật thông thƣờng đều gọi 

là kinh, nhƣng chẳng phải trỏ riêng một cuốn kinh nào, nên chữ kinh là tên 

thông thƣờng của hết thảy Phật pháp. Tiếng Phạm gọi là Tu Ða-La (Sutra). 

Bản nghĩa của Tu-Ða- a là sợi dây, nghĩa rộng là xâu xỏ, là nhiếp trì, là khế 

hợp. Ðã đem pháp của Phật thuyết chia ra từng loại, kết tập thành sách, vì 

thế mới có tên là Tu-đa-la, nghĩa là xâu xỏ lời nói của Phật lại, nhiếp trì cho 

khỏi mất đi, trên khế hợp với tâm của Phật, dƣới khế hợp với căn cơ của 

chúng sanh. Phật pháp truyền sang Trung Quốc, các vị đại đức thời xƣa bèn 

dùng chữ K    để dịch chữ Tu-đa-la. Bản nghĩa của chữ K    là kinh vĩ 

(chiều ngang, chiều dọc), tổ chức, nó gần giống với nghĩa là sợi chỉ xỏ xâu, 

nhiếp trì của chữ Tu đa-la. Vả lại thói quen nƣớc Trung  oa, chỉ có lời nói 

của bực thánh nhân mới có thể gọi là kinh, tên kinh có một ý nghĩa rất long 

trọng, nên dịch Tu-đa la là kinh thật là tinh vi khít khao. Tuy thế chữ kinh 

của Trung Quốc không có nghĩa là khế hợp, so với nguyên nghĩa của chữ 

Tu-đa-la thì hãy còn thiếu sót, nhƣng ngoài chữ kinh ra thì không còn chữ gì 

khác có thể dịch nổi.  ên cổ nhân bất đắc dĩ gọi sách Phật là Khế-Kinh, đã 

có thể bổ túc nguyên nghĩa, lại tỏ rõ rằng khế-kinh tức là kinh Phật mà 



chẳng phải kinh của các tông giáo khác. Ðến nhƣ giải nghĩa chữ kinh là 

thƣờng, là đạo, đây là nghĩa rộng của chữ kinh, trong chữ Tu-đa-la không có 

nghĩa nầy, cho nên giải nghĩa kinh Phật chẳng nên dùng theo nghĩa nầy.   

---o0o--- 

2/ Phân biệt : DANH 

Bảy chữ : Kim- ƣơng Bát-Nhã Ba-La-Mật là tên riêng của cuốn kinh 

nầy, các cuốn kinh khác chẳng thể thông dụng nên gọi là tên riêng biệt. Kim 

 ƣơng là thí dụ, Bát-Nhã Ba-La-Mật là pháp, đây là lấy pháp và thí dụ để 

lập danh. Ðầu đề của các cuốn kinh, phép đặt tên cho kinh lấy nghĩa chẳng 

ngoài bảy thứ : nhân, pháp, dụ, đan, phức, cụ.  hƣ kinh  -Di-Ðà, A-Di-Ðà 

là tên Phật, lấy tên ngƣời (nhân danh) làm đầu đề kinh, gọi là lấy riêng tên 

ngƣời để đặt ra tên kinh.  hƣ kinh Bát  hu Tam Muội, Bát  hu Tam Muội 

là một thứ pháp môn, đây là lấy riêng pháp để đặt tên kinh.  hƣ kinh Ðạo-

 án, Ðạo- án (cọng lúa) là thí dụ pháp nhân duyên sở sanh, đây là lấy riêng 

thí dụ để đặt tên kinh.  hƣ kinh  iệu Pháp  iên  oa,  iệu Pháp là pháp, 

 iên  oa (hoa sen) là thí dụ, có pháp, có dụ, chẳng một mà là hai, gọi là lấy 

pháp và dụ để đặt tên kinh.  hƣ phẩm Phổ  iền  ành  guyện có pháp, có 

ngƣời, đây là lấy nhân và pháp để đặt tên kinh.  hƣ kinh  hƣ-Lai Sƣ-Tử-

 ẩu,  hƣ- ai là ngƣời, Sƣ-Tử- ẩu là thí dụ, đây là lấy nhân và dụ để đặt 

tên kinh.  hƣ kinh Ðại-Phƣơng-Quảng Phật  oa- ghiêm, Ðại-Phƣơng-

Quảng là pháp, Phật là ngƣời,  oa  ghiêm là thí dụ, đây là lấy đủ cả nhân, 

pháp, dụ để đặt tên kinh. Ba tên đơn độc, ba tên đôi, một tên đầy đủ cả ba, 

cộng là bảy thứ.  hƣ một đầu đề kinh có hai dụ mà không có nhân và pháp, 

thì cũng chỉ là tên đơn độc mà chẳng phải là tên đôi, đầu đề kinh có hai 

pháp, hai nhân cũng thế, nên tên kinh vô lƣợng mà lấy nghĩa thì chỉ có bảy 

thứ nầy thôi.   

Tiếng Phạm Bạt- hiết- a nghĩa là Kim  ƣơng, là tên một vật. Vì là tinh hoa 

ở trong vàng rất chắc rất bén, nó có thể phá hoại hết thảy các vật nên gọi là 

bén, hết thảy các vật chẳng thể phá hoại nó nên gọi là chắc. Trong  ội-Ðiển 

nói : Ðế-Thích có vật báu tên là kim cƣơng, cầm kim cƣơng này để chiến 

đấu với   Tu  a, binh khí của Kim- ƣơng  ực-Sĩ cầm gọi là kim-cƣơng-

chử. Kim-Luân-Vƣơng có vật báu tên là Kim  ƣơng luân nên mới có danh 

hiệu là Kim-Luân-Vƣơng. Kim cƣơng vốn là vật báu ở trên cõi trời, nhân 

gian tuy cũng có nhƣng rất hiếm, ngƣời xƣa gọi là kim cƣơng thạch, mầu nó 

nhƣ  đá tử-thạch-anh trong sáng, hoặc bảo nó sanh ra ở trong đá dƣới đáy 

nƣớc. Trong nội điển thƣờng dùng kim cƣơng để thí dụ pháp, thí dụ ngƣời, 



nhƣ kim cƣơng tam muội, kim cƣơng lực sĩ, kim cƣơng thân, kim cƣơng 

võng, kim cƣơng thủ, kim cƣơng tâm v. v... đều lấy nghĩa nó kiên cố, chẳng 

thể phá hoại, mà lại có thể diệt trừ hết thảy ma chƣớng.   

 ay đem kim cƣơng ra để thí dụ bát nhã chánh trí. Bát nhã nhƣ lửa lớn tụ 

họp lại, bốn mặt chẳng thể rờ đụng, đụng vào thì tan thân mất mạng, cũng 

nhƣ kim-cƣơng, hết thảy các vật khác chẳng thể đụng vào mũi nhọn sắc bén 

của nó. Bát nhã chánh trí có thể phá phiền não trọng chƣớng, cũng nhƣ kim 

cƣơng có thể phá hoại hết thảy các vật.  gài  a Thập nói : vật báu kim 

cƣơng chừng một tấc, ánh sáng của nó có thể chiếu xa ra mấy chục dậm, ánh 

sáng của trí bát nhã lại cũng nhƣ thế, nó thấu suốt hết thảy phàm tình, vọng 

tƣởng, mà phá tan màn vô minh. Vật báu kim cƣơng thì chỉ có kim cƣơng 

lực sĩ mới có thể nắm giữ, bát nhã cũng vậy, nếu kẻ nào không đủ căn tánh 

đại thừa thì chẳng thể đảm đƣơng nổi.  ên mới nói : nếu kẻ nào ƣa pháp 

nhỏ, chấp trƣớc cái thấy của ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả thì ở kinh nầy 

chẳng thể nghe học, đọc tụng, vì ngƣời khác giải thuyết.   

Chân-Ðế tam tạng nói : vật báu kim cƣơng có nhiều màu sắc, màu xanh có 

thể tiêu trừ tai họa, nhƣ bát nhã ba-la-mật có thể trừ ba chƣớng (sở tri 

chƣớng, phiền não chƣớng, nghiệp chƣớng), thành ba thân, qua dòng sanh tử 

đến bờ niết bàn, độ hết thảy khổ ách. Màu vàng có thể làm cho sở cầu đƣợc 

mãn nguyện, nhƣ bát nhã trang nghiêm vạn hạnh, thành tựu công đức vô 

biên. Màu hồng day về mặt trời thì phát ra lửa, nhƣ bát nhã đem thủy giác 

hợp với bổn giác thì phát ra lửa trí tuệ đốt cháy củi phiền não, nhƣ ngàn 

vừng mặt trời ánh sáng rọi khắp nơi, Màu trắng có thể lắng trong nƣớc đục, 

nhƣ bát nhã có thể bội trần hợp giác, độ ngũ trƣợc ác thế đến chỗ thanh 

lƣơng. Màu biếc có thể tiêu trừ độc hại, nhƣ bát nhã tiêu trừ ngã, pháp hai 

chấp, tiêu trừ cái khổ của ba độc tham sân si.  ại có kim cƣơng không màu 

sắc cũng có tên là Không Sắc, kẻ nào có kim cƣơng này thì có thể đi đứng 

trong hƣ không, bát nhã cũng thế, đó là đệ nhất nghĩa không. Ðầy đủ tri tam 

không nầy, thì ngã không, pháp không, và luôn cả cái không cũng không 

nốt, trong cái không, không có sắc, không có thọ, tƣởng, hành, thức, cho đến 

không có trí, cũng không có đắc, mà đắc vô thƣợng bồ đề, thế nhƣng vẫn trở 

về ở choã không có một chút pháp nào có thể đắc, đó là nhƣ nhƣ bất động, 

thành kim cƣơng thân. Tóm lại, cái chắc của kim cƣơng là để thí dụ thực 

tƣớng bát nhã, tùy duyên bất biến, ở chỗ ràng buộc mà chẳng hƣ hoại.  ái 

sắc bén của kim cƣơng là để thí dụ quán chiếu bát nhã, không có cái ngã nào 

là chẳng phá, không có cái hoặc nào là chẳng dứt.  ái sáng của kim cƣơng là 

để thí dụ văn tự bát nhã, có thể mở sự hiểu biết và trí tuệ, làm cho sáng ra cái 

không sáng, kim cƣơng là vật báu vô thƣợng, giá trị chẳng thể cân lƣờng, ví 



nhƣ bát nhã là pháp bảo vô thƣợng, công đức chẳng thể cân lƣờng. Vật báu 

kim cƣơng thế gian hiếm có, ví nhƣ pháp bảo bát nhã hiếm có, chỗ gọi là : 

pháp vi diệu vô thƣợng rất sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp đƣợc.   

BÁT-  Ã là tiếng Phạm có nghĩa là TRÍ-TUỆ, nó chẳng phải là thế trí, tiểu 

tuệ, nó là chánh trí trên lý thể vốn đầy đủ, cũng gọi là tri kiến của Phật.  ý 

thể tức là giác tánh, lại cũng gọi là thực tƣớng của bát nhã.  hánh trí tức là 

quán chiếu bát nhã.  goài lý ra không có trí, ngoài trí ra không có lý, lý và 

trí vốn là một, nên đều có tên là bát nhã. Sợ ngƣời ta nhận lầm là trí tuệ tầm 

thƣờng, nên trong kinh phần nhiều đem tiếng bát nhã ra để nói. Trí nầy hết 

thảy chúng sanh vốn có đầy đủ, nhƣng bị vô thủy vô minh che lấp đi chẳng 

thể hiển hiện ra. Vả lại trí nầy chỉ tự mình chứng mới có thể biết đƣợc, 

chẳng thể đem ngôn ngữ văn tự hình dung nó ra. Tại sao? Vì ắt phải dứt hết 

ngôn ngữ, diệt dứt tâm hành mới có thể tự chứng. Thế nhƣng hết thảy chúng 

sanh mê muội đã lâu, nếu không mƣợn phƣơng tiện thì sao có thể mở cái che 

lấp của nó ra.  ếu che lấp không mở ra đƣợc, thì trí này sao có thể hiện ra. 

 ên Thế Tôn vì một việc lớn này xuất hiện ở thế gian, ngài bất đắc dĩ phải 

dùng ngôn ngữ văn tự để mở mang dắt dẫn trí đó ra. Phàm nói Phật tri, Phật 

kiến để khai thị chúng sanh, khiến cho chúng sanh đƣợc ngộ nhập, đó gọi là 

pháp môn bát nhã, lại cũng gọi là văn tự bát nhã, ấy là muốn khiến cho 

chúng sanh nhân văn tự, khởi quán chiếu, chứng thực tƣớng.  òn các pháp 

môn khác phật thuyết nhƣ : bố thí, trì giới v. v... đều từ tri kiến của phật mà 

ra, khiến cho chúng sanh noi theo đó mà thực hành, để giúp cho sự khai ngộ 

bát nhã chánh trí, nên mới nói hết thảy các pháp chẳng lìa bát nhã. Bát nhã là 

cƣơng yếu của hết thảy các pháp, nói một cách khác thì bát nhã là chủ cán 

của hết thảy các pháp, nó ngụ ở trong hết thảy các pháp, nó chẳng lìa hết 

thảy các pháp mà tồn tại riêng biệt.  ói tóm lại, Phật xuất hiện nơi cõi thế 

gian vì thƣơng xót chúng sanh cũng đầy đủ nhƣ lai giác tánh, đều có thể 

thành Phật, mà rốt cuộc chẳng tự biết.  ho nên Phật mới nói chỗ tự chứng 

của mình để phá ngu si của chúng sanh, đối với ngu si mà nói, nên mới có 

giả danh là trí tuệ, thực ra thì trí tuệ không là gì khác, chỉ là   Á    Ộ mà 

thôi!  

Thực tƣớng bát nhã là bổn giác, quán chiếu bát nhã là thủy giác, vì hết thảy 

chúng sanh từ xƣa tới nay chẳng giác ngộ, nên mới mƣợn văn tự bát nhã để 

giác ngộ nó mà thôi. Bởi cớ nầy nên đọc kinh, nghe pháp phải tự mình cảnh 

giới, kính sợ một cách sâu xa, lấy lời nói của Phật làm gƣơng, bất cứ lúc nào 

và bất cứ choã nào cũng lấy đó để tự soi mình.  ếu không quán chiếu, thì 

mê muội sao có thể giác ngộ? Ðây tức là nƣơng theo văn tự bắt đầu quán 

chiếu.  ông phu quán chiếu lâu ngày, thì tâm cảnh-giới, kính sợ tự phát ra, 



đây là thủy giác, cũng là chánh trí của lý thể vốn đầy đủ vừa mới mở ra.  ứ 

thực hành nhƣ thế chẳng thoái lui, chẳng trễ biếng, công phu quán chiếu 

càng ngày càng sâu, càng thuần thục, thì chỗ gọi là thủy giác trƣớc nhƣ vành 

trăng non lần lần sáng tròn thêm lên, bóng tối giảm đi, đến chỗ vành trăng 

tròn đầy, ánh sáng rực rỡ, thì tánh thể hiện ra, đây tức là thủy giác hợp với 

bổn giác. Phải biết, chỗ gọi là thành Phật không có gì khác, chỉ là giác tánh 

viên minh mà thôi! Muốn mở giác tánh nầy ra, nếu không nhờ sức của văn 

tự bát nhã thì không có đƣờng nào đi vào.  ho nên mới nói : hết thảy chƣ 

Phật đều từ kinh này ra.   

 ại trong tiếng Phạm, TRÍ gọi là  hã-na, TUỆ gọi là Bát-nhã.  hiếu kiến là 

trí, hiểu rõ là tuệ, quyết đoán là trí, lựa chọn là tuệ, biết tục đế là trí, chiếu 

kiến chân đế là tuệ, thông suốt diệu-hữu là trí, khế ngộ chân-không là tuệ. 

Kinh Phật thƣờng nói lục độ, có lúc cũng mở ra làm thập độ, độ thứ bảy là 

phƣơng tiện, thứ tám là nguyện, thứ chín là lực, thứ mƣời là trí để đối với độ 

thứ sáu là tuệ.  hƣng K Ô   là cái Không của  ữu,  ỮU là cái  ữu của 

Không, nên hai chữ trí và tuệ thực ra tuy có chia mà không chia. Kinh nầy 

chính là nói rõ chẳng chấp trƣớc không và hữu, nên hai chữ bát nhã phải 

hiểu theo nghĩa là trí-tuệ, chẳng thể cố chấp văn nghĩa gƣợng chia làm hai. 

 oặc có lúc trong kinh Phật không chia mà chia, đem chữ trí để nói rõ tục 

đế, đem chữ tuệ để nói rõ chân-đế, nên kẻ học Phật cũng phải hiểu nghĩa 

này.   

Kim cƣơng vốn để thí dụ bát nhã, nhƣng chỉ có hội thứ chín chỗ phật thuyết 

pháp mới lấy kim cƣơng có thể dứt để thí dụ bát nhã, há chẳng phải vì nghĩa 

của kinh này nói ra càng là chắc bén, càng có thể đoạn dứt hoặc, còn chỗ nói 

ở các hội khác chỉ là kim (vàng), mà chỗ kinh này nói là tinh hoa của kim ƣ 

?  ên kinh này nói : phật và phật pháp đều từ kinh này ra.  ại nói : nghĩa 

kinh này chẳng thể nghĩ bàn, quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Ðem ngay 

kinh này mà nói, thì cƣơng yếu của bát nhã ở hết trong kinh nầy càng đủ để 

chứng minh.   

B     MẬT tiếng Phạm có nghĩa là đến bờ bên kia. Tục xƣa của Ấn Ðộ, 

phàm làm xong một công việc gì đều nói là đến bờ bên kia, cũng nhƣ câu 

phƣơng ngôn “đến nơi” của Trung  oa.  ếu theo phật pháp mà nói tức là lìa 

bờ sanh tử, qua giữa dòng phiền não, tới bờ niết-bàn bên kia.  ên tiếng ba la 

mật cũng là thí dụ.  iết-bàn là bất sanh bất diệt, tức là bổn tánh. Bổn tánh có 

nghĩa là tánh vốn có đầy đủ. Vốn có đầy đủ có nghĩa là chẳng phải làm ra, 

đã chẳng phải làm ra thì có thể thấy vốn nó từ xƣa tới nay nhƣ thế, mà chẳng 

phải từ chỗ không mà có, nên mới nói : vốn nó chẳng tự sanh ra, nghĩa là 



vốn nó đã có đủ, chẳng phải mới sanh ra. Ðã là vốn nó chẳng sanh ra, nên 

nay nó cũng chẳng diệt mất, mà chúng sanh sống chết mãi không thôi, chỉ là 

tƣớng chẳng phải là tánh. Tại sao sống chết mãi không thôi ?  à bởi tâm của 

chúng-sanh sanh diệt chẳng ngừng. Phải biết, tâm sanh diệt chẳng ngừng này 

chỉ là cái tƣớng của thức, chẳng phải là cái tánh. Tại sao nhƣ thế ?  à bởi tại 

phiền não. Vì có phiền não bèn khiến cho tâm có khởi, diệt, tánh biến ra làm 

thức, do đó tạo nghiệp chịu khổ luân hồi. Thế mà chúng-sanh chẳng biết trở 

về gốc, nhận cái thức làm cái tánh, mê muội ở tƣớng sống chết, nên mới 

luân-hồi chẳng ngừng nghỉ, mà cùng với cái bất sanh bất diệt tuy gặp mặt lại 

thành ra xa cách vĩnh-viễn.  ho nên lấy phiền não để thí dụ giữa dòng, lấy 

sống chết để thí dụ bờ bên nầy, lấy niết bàn để thí dụ bờ bên kia. Vì vốn 

không có bờ bên nầy, cũng không có bờ bên kia, chỉ vì có giữa dòng ngăn-

cách đôi bên, bèn thành ra sự khác biệt của bờ bên nầy bên kia. Phiền não 

cũng gọi là  OẶ , tức là kiến tƣ hoặc. Kiến tƣ hoặc đều từ ngã kiến mà 

sanh ra, nên muốn liễu thoát tƣớng sanh tử, thì phải chứng tánh chẳng sanh 

diệt. Mà muốn chứng bổn tánh thì phải hóa trừ ngã-kiến.  hƣng gốc rễ của 

ngã kiến rất sâu, ắt phải dùng bao nhiêu thứ pháp-môn để điều phục nó, mở 

căn-bản trí ra để đoạn-tuyệt nó, tức là nói :  ý tuy đốn ngộ, sự phải trừ lần 

lần.  ũng nhƣ đi qua dòng sông, từ bờ bên nầy đến bờ bên kia phải đi lần 

lần, chẳng thể đi gấp đƣợc.  ên mới nói là lìa, là độ, là đến nơi, để hiển rõ là 

chẳng thể hễ đi là đến liền. Mà nói một chữ  Ò   lại hiển sự nguy-hiểm 

của nó, gió vô-minh quyết chẳng thể nổi dậy, nếu nổi dậy thì theo dòng nƣớc 

mà trôi đi, rất đỗi có thể chìm mất, thế thì còn có thể qua đến bờ bên kia 

đƣợc ƣ ?  gƣời tu hành nên cẩn-thận ở chỗ nầy.   

 hƣng nhƣ trên đã nói, chỉ là chuyên nói về phạm-vi kẻ phàm-phu.  ếu 

phân-biệt cho kỹ thì sanh tử gồm có hai vòng, còn phiền não cũng gồm cả : 

kiến tƣ, trần sa, vô minh mà nói. Kẻ phàm phu chấp hữu, chấp nhân ngã, bèn 

vì kiến tƣ phiền não mà rơi vào phần đoạn sanh tử, bực nhị thừa và một loại 

bồ tát chấp không, chấp pháp, bèn nhân trần-sa, vô-minh phiền-não mà có 

biến-dịch sanh tử.  ên muốn chứng đến vô dƣ niết-bàn, thì phải không luôn 

cả cái K Ô   lẫn cái  ỮU, phá ngã pháp hai chấp, liễu thoát hai vòng 

sanh tử, vƣợt qua giữa dòng kiến tƣ, trần-sa, vô-minh phiền não, thì mới đến 

bờ niết-bàn bên kia. Nên Ðại Trí Ðộ  uận nói : “ ai kiến hữu, vô đều thuộc 

bờ bên nầy, hai chấp nầy đều không, thì mới đến bờ bên kia”.  ai chấp tức 

là ngã chấp và pháp chấp.  ái bè để đi qua dòng sông là gì ?  à lục ba-la 

mật.  ùng sáu pháp này thì có thể đến bờ bên kia, nên sáu pháp nầy cũng 

gọi là lục độ. Trong lục-độ thì độ bố-thí là cần-yếu, mà độ bát-nhã lại càng 

cần-yếu hơn. Bố-thí là xả, nếu không biết xả thì sao có thể lìa bờ bên nầy mà 

qua dòng sông.  hƣng nếu không có trí quán chiếu, thì lại làm sao có thể xả 



đƣợc ?  ên bát-nhã là cƣơng-yếu của năm độ, năm độ nếu lìa bát-nhã ra thì 

chẳng phải là ba-la-mật.  ại hai chữ trí, tuệ chia ra mà nói, thì cũng có thể 

gọi nhân-vị là tuệ, mà quaû-vị là trí. Bát-nhã ba-la-mật theo nhân-vị mà nói 

thì cũng nhƣ nói quán-tuệ của đến bờ bên kia, còn nếu theo quaû-vị mà nói 

thì bát-nhã tức là ba-la-mật. Tại sao? Vì bát nhã của quaû-vị tức là lý-trí 

nhất-nhƣ, lý-trí nhất-nhƣ tức là bất-sanh bất-diệt. Theo nhân-vị mà nói thì 

kim-cƣơng là thí-dụ cái quán-tuệ này nó rất chắc, rất bén, rất sáng, nên mới 

có thể đến bờ bên kia. Theo quả-vị mà nói, thì kim-cƣơng là thí-dụ nhƣ-lai 

pháp-thân, tức là thân kim-cƣơng chẳng hƣ hoại.   

---o0o--- 

HIỂN-THỂ 

Thể là chủ-thể. Phàm nói một cuốn kinh chẳng thế nào mấy lời mà 

xong, thƣờng thƣờng có ngàn muôn câu nói, đầu mối rắc rối.  gƣời đọc 

ngƣời nghe nhƣ vào nơi biển lớn, chỉ thấy một làn nƣớc bao la thăm thẳm, 

mênh mông chẳng biết đâu là bờ bến, nên không tránh khỏi sự ngó ra biển 

cả mà than dài! Phải biết, mỗi một bộ kinh, chẳng kể cuốn kinh nhiều lớn là 

bao nhiêu, nghĩa lý rƣờm rà là bao nhiêu,  ắt nó có chỗ quy kết của nó.  ói 

một cách khác thì mỗi một bộ kinh ắt có điểm chủ-yếu của nó.  gàn muôn 

lời nói ắt xu-hƣớng chú-trọng vào điểm nầy, muôn điều ngàn mối đều phát-

sanh ra ở điểm nầy. Ðiểm nầy tức là điểm chủ-yếu của một bộ kinh, cũng 

gọi là T Ể. Tìm ra một điểm chủ-yếu trong ngàn muôn lời nói, ngàn muôn 

điều mối, mà trỏ ra cho rõ ràng tức là   Ể  T Ể.  gƣời đọc, ngƣời nghe 

nếu đƣợc hiểu rõ điểm chủ-yếu trong kinh, thì đã nắm đƣợc giềng mối, 

chẳng đến nỗi ngó ra biển cả mà than dài, cũng chẳng đến nỗi nhƣ đếm cát 

trong biển cả, lại cũng chẳng đến nỗi đi lầm vào đƣờng tẽ. Biết nhƣ thế thì 

có thể biết đƣợc bao nhiêu thứ quan hệ của hiển-thể là rất cần yếu. Biết nhƣ 

thế thì có thể biết đƣợc khổ tâm của ngƣời xƣa phải nói huyền-đàm ở trƣớc 

mỗi bộ kinh. Tóm lại T Ể đây là thể của kinh, mà chẳng phải là tánh-thể.   

---o0o---  

PHÂN BIỆT CHỖ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU 

 Phân-biệt chỗ giống nhau và khác nhau có hai nghĩa.  ghĩa thứ nhất 

là theo phạm vi kinh-thể và tánh-thể để phân biệt chỗ giống nhau và khác 

nhau của nó. Ðã đành là kinh thể chẳng phải là tánh-thể, nhƣng Phật vì một 

đại-sự nhân-duyên xuất-hiện ở thế-gian, chỗ bảo là đại sự ấy là khai-thị cho 

hết thảy chúng-sanh cùng có đủ nhƣ lai trí-tuệ giác-tánh, khiến cho chúng-



sanh ngộ, nhập, hết thảy đều thành Phật. Phật thuyết-pháp 49 năm chuyên vì 

việc nầy.  o đây mà nói thì hết thảy các kinh-điển, không kinh nào là chẳng 

khai thị Phật tánh vốn sẵn có.  ó thể biết đƣợc là chủ thể của hết thảy các 

kinh đều chẳng ngoài sự phát-huy tánh thể.  hƣng nhƣ văn trên đã nói, chỗ 

hiển-thể ở đây là kinh-thể mà chẳng phải tánh-thể chẳng thế nào mà không 

phân-biệt ra, là tại-sao? Phải biết, hết thảy các kinh tuy đều phát-minh Phật-

tánh vốn có đầy-đủ, nhƣng lập thuyết của các kinh thì tôn-chỉ lại chẳng 

giống nhau.  ó kinh chú-trọng ở trừ chƣớng, có kinh chú-trọng ở tu phƣớc, 

có kinh nói về túc nhân, có kinh nói về hậu-quả, động cơ có muôn ngàn sai 

biệt, nên thuyết-pháp liền vì thế mà có muôn ngàn sai biệt, chẳng phải là bộ 

kinh nào cũng trỏ ngay bổn-tánh mà phát-huy triệt-để.  hƣ thế há có thể 

hàm hồ trỏ kinh-thể tức là tánh-thể một cách ngô-nghê ƣ? Vả ngay đến trỏ 

thẳng bổn-tánh mà nói, thì tánh-thể bao gồm vạn hữu, đặt ra một danh-từ 

không thể nào nêu lên hết đƣợc ý-nghĩa của nó, nên bất-đắc-dĩ phải lập ra 

bao nhiêu thứ danh-từ nhƣ : hân-nhƣ, nhƣ-nhƣ, thực-tƣớng, pháp-giới, 

pháp-thân, tánh-tịnh minh-thể, viên-giác, tự tánh thanh-tịnh-tâm v. v... danh-

từ nó vô-lƣợng thì nghĩa của nó hiển ra cũng vô lƣợng.  hững kinh trỏ ngay 

bổn tánh, có kinh nêu lên danh-từ nầy, có kinh nêu lên danh-từ kia, có kinh 

nêu lên mấy danh-từ một lƣợt, vì tôn chỉ nói kinh nên danh-từ có khác.  o 

đó có thể thấy tuy cùng là kinh trỏ ngay bổn-tánh, mà hiển nghĩa của mỗi bộ 

kinh đã chẳng giống nhau, chỗ quy-kết ở trong kinh cũng vì thế mà mỗi bộ 

khác nhau. Nên kinh-thể và tánh-thể, theo phạm-vi các kinh hiển tánh một 

cách triệt-để mà nói thì tuy hai mà một, thế mà vẫn tuy một mà hai, chẳng 

thể lộn-xộn cho là một đƣợc.  ái khác nhau, giống nhau của nó ắt phải 

phân-biệt rõ nhƣ thế.   

Thứ nhì, theo phạm-vi các tông để phân-biệt chỗ khác nhau giống nhau của 

nó, chẳng kể tông nào nói đầu đề kinh ắt phải đem tôn-chỉ trọng yếu trong 

kinh thu nhiếp vào mà phát-huy, thì mới là lời nói đúng sự thật. Mà phân ra 

từng môn, biệt ra từng loại, lập một quy-tắc nhất-định thì phải suy-tôn hai 

nhà T  Ê  T    và   Ề  T Ủ.  hƣng cách lập ra mƣời môn của  iền-

Thủ có lúc không thích-dụng cho lắm, chẳng bằng Thiên-Thai lập ra năm 

tầng vừa giản-tiện rõ ràng lại vừa thiết-yếu.  gay đem hiển-thể ra mà nói, 

tôn chỉ của hai nhà cũng khác, vì hiển kinh-thể tuy giống nhau, nhƣng mệnh-

ý của hiển-thể lại khác nhau rất xa.  iền Thủ Tông phần nhiều đem danh-từ 

thông-thƣờng của chữ kinh ra để hiển-thể, cũng tức là chỉ ở trong phạm-vi 

các kinh-giáo năng-thuyên mà hiển-thể.  ác vị đại-đức của tông nầy thƣờng 

nói: “ ết thảy đại-thừa kinh đều lấy các pháp thực-tƣớng làm thể”. Trong 

cuốn Kim- ƣơng-kinh toản-yếu, ngài Khuê-Phong sớ rằng: “ ấy văn-tự bát-

nhã làm thể”. Ðây là chỉ ở nơi phạm-vi kinh-giáo năng thuyên mà nói.  ết 



thảy kinh đại-thừa đều lấy các pháp thực-tƣớng làm thể, thì rõ ràng hết thảy 

kinh đại-thừa không kinh nào là chẳng phải văn-tự bát-nhã.  ếu trỏ ngay bộ 

kinh bát-nhã nầy mà nói, thì chỗ Phật nói trƣớc sau 16 hội đều là văn-tự bát-

nhã, há chỉ có hội thứ 9 là văn-tự bát-nhã thôi ƣ ?  á chỉ có một cuốn kinh 

Kim- ƣơng nầy là văn-tự bát-nhã ƣ?  ên chỗ thuyết của ngài Khuê-Phong 

có thể thông với các kinh khác, vậy nên mới nói đem phạm-vi danh-từ 

thông-thƣờng của chữ kinh ra để hiển-thể. Mà Tông T  Ê -T    hiển 

kinh-thể thì trỏ ngay bộ kinh nầy chẳng thể dời đổi đi, tức là hiển-thể chủ-

yếu của kinh nầy ở ngay trên danh-từ khác-biệt, là bảy chữ Kim- ƣơng Bát-

Nhã Ba-La-Mật, lại cũng tức là ở trong lý và sự sở-thuyên để hiển-thể.  ho 

nên mới nói chỗ lập ra của Thiên-Thai thì giản-tiện rõ-ràng và thiết-yếu. Ðây 

là sự khác nhau và giống nhau về hiển-thể của hai nhà.   

---o0o--- 

HIỂN-THỂ 

 ay đã theo quy-tắc của Thiên-Thai-Tông lấy danh-từ riêng của đầu 

đề kinh để hiển chủ-thể chỗ nói rõ nghĩa kinh, thế thì thuyết của chƣ đại-đức 

Thiên-Thai tông phải biết trƣớc. Theo các chú sớ kinh nầy của chƣ vị cổ-đức 

tông Thiên-Thai còn lƣu-truyền đến nay, thì vị đại-đức có thể tôn lên bực 

Thầy, và chú sớ có thể lƣu-truyền nay chỉ còn hai thứ :  hú-sớ của Trí- iả 

đại-sƣ đời Tuỳ, và Phá-Không- uận của ngài  gẫu-Ích đời Minh.  gài Trí-

 iả lấy câu : “ ếu thấy các tƣớng chẳng phải tƣớng liền thấy  hƣ- ai” làm 

kinh-thể.  gài  gẫu-Ích lấy “Thực-tƣớng thƣờng trụ” làm kinh-thể.  ần đây 

Ðế-Nhàn pháp-sƣ một đại-đức tông Thiên-Thai biên soạn cuốn Kim- ƣơng 

Kinh Tân-Sớ, thì lại đấy “Ðệ nhất nghĩa không” làm kinh thể.  hỗ nêu lên 

của ba vị trên mỗi ngƣời một khác, sợ hoặc có kẻ sanh nghi, thế nhƣng 

chẳng nên nghi. Phải biết, ba thuyết trên chỉ là trên văn-tự không giống nhau 

mà thôi, còn lý thì không khác. Vì thực tƣớng tức là đệ nhất nghĩa không. 

Ðại Trí Ðộ luận nói : “chỗ gọi là đệ-nhất nghĩa không tức là chƣ pháp thực-

tuớng”.  ái tên gọi  hƣ- ai là để hiển-thị tánh-đức, tức là hiển pháp-thân 

đức mà pháp thân không là cái gì khác, chỉ là thực-tƣớng.  o đây có thể biết 

ba thuyết tuy khác nhau mà thực ra là một.  hƣng đệ-nhất nghĩa không 

trong chú sớ mới, văn đó chẳng phải là chỗ kinh nầy có.  hú sớ của Trí- iả 

đại sƣ rất hay, mà lại có những câu giản yếu có thể lấy dùng đƣợc.  ai chữ 

Thực-Tƣớng rất thiết-yếu, còn hai chữ Thƣờng-Trụ hình nhƣ sơ lƣợc.  ếu 

chỉ đem hai chữ thực-tƣớng ra để chú thích tuy rằng hay khéo, nhƣng hết 

thảy kinh đại-thừa đều lấy  hƣ-Pháp Thực-Tƣớng làm thể, nên lại sợ phù-

phiếm. Vì thế nay chẳng chấp ba thuyết trên, mà đổi nó ra : Kinh-thể là 



Sanh-Thực-Tƣớng. Kinh nầy nói :“Tín Tâm thanh-tịnh thì sanh thực-tƣớng”. 

Thực-tƣớng có nghĩa là : không cái nào là có tƣớng, mà cũng không cái nào 

là chẳng có tƣớng, tức là    Â -  Ƣ P ÁP-T  Â , lại cũng tức là 

Không Bất-Không  hƣ-Lai-Tạng. Sanh có nghĩa là hiện ra. Tại sao hiện ra? 

 à bởi tâm thanh-tịnh. Tại sao tâm thanh-tịnh?  à bởi tâm không trụ. Vô trụ 

là lìa hết thảy các tƣớng.  ìa hết thảy các tƣớng tức là chẳng chấp trƣớc cái 

không cái hữu, lại cũng là một cái không triệt-để. Kinh nầy nói : “ ìa hết 

thảy các tƣớng liền gọi là chƣ Phật”. Tại sao vậy? Vì các tƣớng lìa thì thực-

tƣớng hiện ra.  o đó mà xem, lấy ba chữ Sanh-Thực-Tƣớng để hiển tôn-chỉ 

của kinh này, thì không lý nào mà chẳng thu-nhiếp, không sự nào mà chẳng 

tỏ rõ. Kinh này tự nó giải-nghĩa chữ Thực-tƣớng rằng : “Thực tƣớng tức là 

chẳng phải tƣớng”, mà chữ chẳng phải trong nầy là hết thảy đều chẳng phải, 

chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải cũng có cũng không, chẳng 

phải chẳng có chẳng không.  ồm các tƣớng : Không,  ó,  ũng không, 

 ũng có,  hẳng không,  hẳng có này đều chẳng phải hết.  gay đến cái 

chẳng phải cũng không lập nên, đây là lìa hết thảy các tƣớng. Tƣớng trạng 

của tự-tánh chúng sanh vốn là nhƣ thế, chân-thực nhƣ thế, không thể lấy gì 

để đặt tên cho nó, nên gƣợng đặt tên là Thực-Tƣớng mà thôi!  ìa tức là 

không trụ, không trụ tức là chẳng chấp thủ.  hẳng chấp thủ ở tƣớng liền 

nhƣ-nhƣ chẳng động, không biết lấy gì mà đặt tên cho nó nên gƣợng gọi là 

S    mà thôi! Văn-tự bát-nhã là giảng-giải Thực-tƣớng nầy, quán-chiếu 

bát-nhã là quán-tƣởng thực-tƣớng nầy.  ho đến thực-tƣớng bát-nhã hiển-

hiện ra tròn vẹn là đến bờ bên kia vậy. Mà chấp thủ-tƣớng là bởi  gã-kiến, 

lìa hết thảy các tƣớng thì ngã-kiến trừ bỏ, phiền não dứt. Mà phiền não dứt 

đƣợc một phần thì thực-tƣớng liền sanh ra một phần.  ấy Kim- ƣơng để 

thí-dụ văn-tự bát-nhã và quán-chiếu bát-nhã của kinh nầy, chính là vì Kim-

 ƣơng có-thể dứt-trừ phiền-não, sanh ra thực-tƣớng. Thế thì S   -T Ự -

TƢỚ   ba chữ nầy là thể chủ-yếu của kinh Kim- ƣơng Bát-Nhã Ba-La-

Mật há chẳng rõ ràng ƣ!  

---o0o--- 

GIẢI THÍCH NGHĨA MINH-TÔNG 

 hỗ gọi là Minh-Tông là nói rõ về sự TU. Tông là chủ-yếu, Minh là 

thuyết-minh. Tại sao nói rõ về sự tu lại gọi là Minh-Tông? Tông Thiên-Thai 

lập thuyết nhƣ thế có đủ hai tầng nghĩa sâu, một là thông-thƣờng, hai là 

riêng biệt.   



            1)-Ðể khuyên răn ngƣời học Phật-pháp phải lấy thực-hành làm chủ, 

đây là nghĩa thông-thƣờng.   

            2)-Pháp-môn tu-hành vô-lƣợng, nhân căn-cơ và mục-đích mà pháp 

có khác, cũng nhƣ ở nơi  trƣờng-học thế-gian pháp, vì có nhiều môn học 

khác nhau, mà định ra khoa chính và khoa phụ. Kinh này có công đức chẳng 

thể nghĩ bàn, vì kẻ phát Ðại-thừa, Tối-thƣợng-thừa mà nói, thế thì phƣơng-

pháp tu-hành của kinh nầy lấy gì làm chủ? Ðây là nghĩa riêng biệt, chẳng nói 

là minh-tu, mà nói là minh-tông là lấy nghĩa nó nhƣ thế! Minh-Tông thu-

nhiếp luôn hiển-thể, vì chủ-thể của nghĩa kinh tuy hiển ra, nhƣng nếu không 

tu thì chẳng thể chứng.  ếu chỉ biết hiển-thể, mà không nƣơng theo thể để tu 

hành thì cũng giống nhƣ đếm châu-báu của ngƣời khác, tự mình không có 

một xu, nhƣ thế thì hiển-thể có ích gì?  ho nên Phật mỗi lần thuyết một 

pháp, trƣớc khi chƣa nói ra, ắt răn đệ-tử rằng : phải nghe cho kỹ, cho đúng 

Ba tuệ : Văn, Tƣ, Tu đều đầy đủ gọi là nghe kỹ. (Ðế thính), mà lời kết của 

mỗi bộ kinh ắt nói : Tín, Thụ, Phụng,  ành, tức là khai thị kẻ đọc kinh nghe 

pháp phải theo đúng nhƣ lời Phật dạy để tu hành làm chủ yếu. Thế thì tôn-

chỉ của kinh nầy, chỗ gọi là chủ-thể của nghĩa kinh, tôi biết là : S    

T Ự  TƢỚ   vậy. Thực tƣớng làm sao mà sau mới sanh ra? Phật thuyết 

pháp câu nào cũng nói về tánh tức là câu nào cũng nói về tu.  ay đem pháp 

của Phật dạy ra thực hành, ở trong vô-lƣợng pháp-môn thực-hành, thì tôn-

chỉ của kinh nầy rốt cuộc lấy pháp nào làm chủ? Vì cớ nầy sau khi hiển-thể 

ắt phải kế tiếp minh-tông.   

---o0o--- 

PHÂN BIỆN CÁI KHÁC NHAU VÀ CÁI GIỐNG NHAU 

 hữ Tông trong M   -TÔ  , cùng với chữ Tông trong các Tông-

Phái, cùng với chữ tông trong Tông-giáo, lại chữ Tông-giáo của Phật nói 

cùng với chữ Tông- iáo của ngƣời thế thƣờng nói, chẳng những ngƣời thế 

không hiểu rõ, ngay đến ngƣời trong đạo Phật cũng phần nhiều hiểu một 

cách mơ hồ.  ay tôi đem chỗ khác-biệt và giống nhau của chữ Tông-Giáo 

ra, mỗi mỗi biện-bạch cho rõ-ràng, tôi nghĩ rằng các ông cũng muốn nghe. 

 ai chữ Tông- iáo ngƣời đời nay nói vốn là dịch chữ Religion của ngƣời 

Âu-Tây, nó có nghĩa là trong Tông- iáo nầy thờ một đấng tối cao có quyền-

uy vô-thƣợng làm chúa. Vị chúa nầy có thể làm cho con ngƣời sống, con 

ngƣời chết, hết thảy sự sƣớng khổ vinh-nhục của con ngƣời đều nắm trọn 

trong tay vị nầy, nên con ngƣời phải sùng-bái  húa. Ðây là thuyết của thế-

tục về Tông- iáo.  ên hễ nói đến Tông-Giáo là có ý-tứ mê-tín, ỷ-lại.  gƣời 



đời chỉ thấy kẻ có đạo Phật thờ Phật làm giáo-chủ, lại nghe trong đạo Phật 

cũng có tiếng Tông- iáo, họ không hiểu thấu bèn đem chữ Tông- iáo của 

ngƣời  Âu-Tây, và chữ Tông-giáo của đạo Phật quơ đũa cả nắm cho là một 

thứ, rồi cũng theo thế-tục chê Phật-giáo là mê-tín, lại hủy-báng Phật-Giáo, 

tạo ác-nghiệp của địa-ngục, thật đáng thƣơng-hại cho lũ ngƣời nầy.  ại thấy 

tín-đồ Phật-giáo quì lạy tƣợng Phật, họ chê là lạy tƣợng gỗ, rồi còn cho là 

Phật-giáo hãy còn kém các Tông- iáo khác, cái ngu của họ thiệt là hết sức! 

 ay tôi cũng chẳng cần bàn sâu Tông-chỉ và giáo-nghĩa của Phật-giáo, chỉ 

nói vắn-tắt là Tông-giáo của đạo Phật khác nhau rất xa với Tông-giáo của 

ngƣời Âu-Tây. Phải biết rằng tƣợng Phật, kinh sách, và ngƣời xuất-gia, gọi 

đó trụ-trì tam-bảo, ấy là có ý ở chỗ khiến ngƣời ta nhân tƣợng Phật mà quán-

tƣởng Phật, nhân kinh sách mà thông-suốt giáo-lý, nhân ngƣời xuất-gia mà 

nẩy ra cái tâm thoát-ly trần-tục, nên mới gọi là trụ-trì. Vì mƣợn trụ-trì tam-

bảo để quán-tƣởng tự-tánh tam-bảo, chứng thƣờng-trụ tam-bảo. Sống chết, 

vinh-nhục đều do mình, quyền-uy vô-thƣợng đều nằm ở trong tay mình, nên 

mới nói : Vạn pháp duy Tâm, ngoài Tâm không có pháp. Ðây là Phật-pháp 

sở dĩ vƣợt lên hơn hết thảy đạo-đức, triết-lý ở thế-gian, há các Tông-Giáo 

khác có thể mơ thấy đƣợc ƣ ?  

 hữ Tông-giáo trong Phật-giáo, Tông có nghĩa là Minh-Tâm Kiến-Tánh, vì 

Phật-pháp lấy minh-tâm kiến-tánh làm chủ, giáo có nghĩa là hết thảy kinh 

nghĩa, vì hết thảy kinh nghĩa đều là chỗ Phật hiển-thị ra.  ên nếu thông-đạt 

tâm-tánh gọi là tông thông, nếu thông-đạt kinh nghĩa gọi là giáo-thông, Tông 

và  iáo là hai việc khác nhau, há có thể bảo là phụng-thờ một kẻ quyền-uy 

tối-thƣợng làm chủ nhân ông gọi là Tông-giáo ƣ ? Thế thì hai chữ Tông-giáo 

tên gọi tuy giống nhau, mà nghĩa thì khác xa thật rõ-ràng.   

Vậy nên trong đạo Phật, chữ Tông trong Tông-giáo nguyên chẳng phải là để 

trỏ Tông-phái.  hƣng vì Thiền-tông chỉ lấy tự ngộ tâm-tánh làm chủ-yếu, 

chẳng chú-trọng về kinh-giáo, gọi là giáo-ngoại biệt-truyền, bèn có tên là 

Tông-hạ, thì rõ-ràng là nó hợp với Tông-chỉ lấy minh-tâm kiến-tánh làm 

chủ-yếu.  hữ  iáo trong Tông-giáo cũng chẳng phải là giáo-chủ.  ó thể 

thông hiểu sâu nghĩa kinh, nƣơng theo văn-tự, khởi quán-hành, chứng thực 

tƣớng thì gọi là  iáo-hạ, nhƣ thế rõ-ràng là có thể nƣơng theo giáo mà 

phụng-hành. Ðây là nghĩa của ngƣời sau đặt ra, nó đã bao gồm ý tông-phái ở 

trong.  hƣng gọi là tông-hạ là giáo-hạ, thì nghĩa còn bình-đẳng, ban đầu 

không có gì là hơn hay kém. Kế tiếp hễ nói tông hạ chẳng những chuyên trỏ 

Thiền-Tông, lại bao gồm ý có khả năng thực-hành, khả năng nắm vững chỗ 

chủ-yếu.  ễ nói giáo-hạ là trỏ phiếm các tông-phái ngoài thiền-tông, và bao 

gồm ý chỉ cầu nghe nhiều không có ích gì, đó là có ý một bên trọng một bên 



khinh, chẳng thể nói ngang hàng đƣợc.  ghĩa nầy sau mới phát sanh ra lúc 

thời-đại thiền-tông rất thạnh.   

Ðến nhƣ chỗ gọi là các Tông là ý mỗi tông có chỗ chủ-trƣơng.  oặc chủ 

pháp-tƣớng nhƣ Từ-AÂn-Tông, cũng có tên là Pháp-Tƣớng Tông hoặc  uy-

Thức-Tông, hoặc chủ pháp tánh nhƣ Thiền-tông và Tam- uận, Thiên-Thai, 

 iền-Thủ các tông.  ại vì nƣơng theo giáo, hay không nƣơng theo giáo mà 

chia riêng Thiền-tông ra ngoài các tông nói về pháp-tánh, nhƣ tông-hạ, giáo-

hạ đã nói ở trên.  ại nhân chỗ chủ-trƣơng nghĩa của kinh không giống nhau 

mà lập tên của tông nhƣ : Tam- uận-Tông, Hoa-Nghiêm-Tông, Tịnh-độ 

Tông, Mật Tông.  hủ-trƣơng giới-luật gọi là  uật-Tông. Từ Tông lại phân 

chia ra nữa thì gọi là Phái, nhƣ Pháp Tƣớng tông có phái cũ  hân-Ðế, phái 

mới  uyền-Trang. Kinh Hoa- ghiêm nói gồm cả tánh lẫn tƣớng, nên kẻ 

chủ-trƣơng tông  oa-Nghiêm thì giáo-nghĩa và tánh-tƣớng đều thông hiểu. 

 ếu theo pháp-tƣớng mà nói thì  iền-Thủ cũng có thể gọi là một phái trong 

Pháp Tƣớng tông.  hƣ Tịnh-Ðộ-Tông cũng có sự tri danh và quán-tƣởng hai 

cái khác nhau. Thiền-Tông chia ra làm 5 tông : Lâm-Tế, Qui- gƣỡng, Tào-

Ðộng, Pháp-nhãn, Vân-Môn, tuy lập danh là tông thực ra có nghĩa là phái. 

 ác tông khác có thể theo đó mà suy.   

Tóm lại chữ Tông trong tông-phái. Vì sự lập nghĩa thì giáo của các tông 

không giống nhau bèn lập nên tên của các tông, mà chẳng phải là phƣơng-

pháp tu-hành có khác nhau mà thôi đâu!  ếu đem nghĩa chữ Tông trong 

Minh-Tông, ấy là chuyện nói về sự tu-hành. Ðại-khái, chữ Tông trong Tông 

giáo nghĩa nó rất rộng, chữ Tông trong Tông-phái nghĩa nó đã lần lần hẹp, 

đến nhƣ nghĩa của Minh-Tông thì lại càng hẹp. Ðó là nghĩa khác nhau của 

chữ Tông. Mà nghĩa của chữ Tông là chủ-trƣơng, chủ chỉ, thì đều giống 

nhau. Ðến nhƣ chữ Tông-giáo của  Âu-Tây là nghĩa giáo-chủ của một kẻ có 

oai quyền vô-thƣợng, thì cùng với chữ Tông-giáo tôi nói đây hai nghĩa khác 

xa, chúng ta chẳng thế nào mà không phân-biệt cho kỹ.  gƣời thế-tục chẳng 

hiểu nghĩa nầy còn chẳng đáng trách, ngay đến ngƣời trong đạo Phật cũng vì 

chƣa phân-biện rõ sự khác nhau của hai bên nên họ chẳng biết đem nghĩa 

chính của chữ Tông-giáo trong đạo Phật ra nói cho rõ ràng thiết thực, họ chỉ 

nói Phật-pháp chẳng phải là Tông-giáo để tranh-biện với thế-tục.  hƣng 

rành rành là Phật-pháp có Tông có giáo, thì sao có thể nói là chẳng phải 

Tông-giáo? Trong những tác-phẩm của ngƣời xƣa đều thấy nhan-nhản 

những điều sai lầm này.  ập thuyết nhƣ thế, thì làm sao có thể khiến cho 

ngƣời khác chiết-phục đƣợc?  ếu đem nghĩa chính ra thuyết-minh, khiến 

cho họ hiểu thấu chữ Tông-giáo tôi nói đây chẳng phải là chữ Tông-giáo của 



thế-tục thƣờng nói, thì ranh-giới đã phân-minh, thế-tục cũng không có cách 

gì hủy-báng đƣợc nữa.   

 ại ngoài Thiên-Thai tông ra, các nhà khác cũng đã từng minh tông, nhƣng 

chỗ họ minh chẳng phải là chỗ minh của tông Thiên-Thai, chỗ dị-đồng nầy 

cũng chẳng thế nào mà không phân-biện.  hƣ tổ thứ hai tông  iền-Thủ là 

Trí- ghiễm chú Kim- ƣơng Kinh rằng : “ba Bát- hã : văn-tự, quán-chiếu, 

thực-tƣớng là tông của một bộ kinh”, thế thì chỗ gọi là tông đã chẳng phải ở 

phạm vi công-phu tu-hành, mà cũng chẳng phải trỏ ngay bộ kinh Kim-

 ƣơng nầy, chỉ có thể bảo là lời bàn phiếm chủ-chỉ của các kinh, thuộc về 

bộ bát-nhã mà thôi.  hú sớ của  gài Khuê-Phong lấy thực-tƣớng bát-nhã và 

quán-chiếu bát-nhã tuy chẳng phải là một mà cũng chẳng phải là hai làm 

tông, so với thuyết trƣớc thì hơn một chút, nhƣng cũng chỉ là lời bàn tổng-

quát, mà chẳng phải trỏ ngay kinh nầy, vả lại nói gồm cả tánh lẫn tu, chẳng 

phải chỉ chuyên nói về tu. Sớ của  gài  ia-Tƣờng trong Tam- uận Tông 

lấy nhân-qủa làm tông, vì lấy sự tu-hành về vô trụ làm nhân, thành tựu cái 

đắc vô-sở-đắc làm quả. Thuyết nầy là trỏ ngay bộ kinh Kim- ƣơng nầy, 

chẳng phải đem trỏ bộ kinh nào khác, thật là thiết-yếu, nhƣng đã dính vào 

tầng thứ bốn của tông Thiên-Thai nói về  Ụ  . Tại sao? Vì công-dụng 

thuộc về QUẢ.  o đó có thể biết các nhà minh-tông tuy giống nhau, nhƣng 

cái tông mà các nhà thuyết-minh ra thì khác nhau. Và do đó càng thấy 5 tầng 

của nhà Thiên-Thai là giản-tiện, rõ-ràng, thiết-yếu, các nhà khác chẳng thể 

bằng đƣợc.  

---o0o--- 

MINH TÔNG 

Thuyết minh-tông của các đại-đức nhà Thiên-Thai ra sao? Ngài Trí-

 iả chú nghĩa của chữ Tông là dùng tuệ của thực-tƣớng tu đàn vô-tƣớng. 

Bát-nhã là chánh-trí của lý thể vốn có đầy đủ, nên gọi nó là tuệ của thực-

tƣớng.  hữ Ðàn có nghĩa là bố-thí, lấy nghĩa trong kinh :“Bồ-tát ƣ pháp Ƣng 

Vô Sở Trụ hành ƣ bố-thí”. Phá Không luận của  gài  gẫu-ích lấy quán 

chiếu khế-lý làm Tông. Khế-lý nghĩa là kết-hợp với lý-thể, tức là nghĩa Tuệ 

của Thực-tƣớng mà  gài Trí- iả chú ở trên.  hú mới của Ðế-Nhàn pháp-sƣ 

thì lấy phát-bồ-đề tâm làm tông. Trong ba thuyết nầy thì lời chú của  gài 

Trí- iả là tinh mật, còn hai thuyết kia vẫn còn là phù-phiếm.  ay theo kinh 

nầy đem nghĩa những câu hiện thành “ƣng ly nhất-thiết tƣớng pháp  - ậu-

Ða-La Tam-Miệu Tam Bồ-Ðề tâm”,  “ly nhất thiết chƣ tƣớng tắc danh chƣ 

Phật”, “dĩ vô ngã vô nhân vô chúng-sanh vô thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp 



tức đắc  -nậu đa la tam miệu bồ đề”, tóm tắt lại làm hai câu  Y   ẤT 

T  ẾT TƢỚ  , TU   ẤT T  ẾT T  Ệ  (lìa hết thảy tƣớng, tu hết thảy 

thiện) làm diệu tông của kinh nầy nƣơng theo thể để tu hành, ý nầy cũng 

giống nhƣ lời chú của ngài Trí- iả, mà câu nói thì hiện thành, lại rõ ràng dễ 

hiểu hơn. Sao lại bảo là giống với lời chú của ngài Trí- iả? Vì kinh nầy đem 

một việc bố-thí để thu-nhiếp lục-độ vạn hạnh, làm sự bố-thí tức là tu hết thảy 

các điều thiện, mà lìa hết thảy tƣớng chính là tuệ của thực-tƣớng. Vì pháp và 

phi-pháp đều chẳng chấp thủ là lìa hết thảy tƣớng, chính tƣơng-ứng với 

thực-tƣớng vô-tƣớng vô-bất-tƣớng, thế thì lìa hết thảy tƣớng chẳng phải là 

tuệ của thực-tƣớng là gì? Phải biết, tông-chỉ tu duy nhất của kinh nầy ở hai 

chữ VÔ-TRỤ, chỉ nêu lên vô-trụ để thuyết-minh tông chỉ của kinh nầy, thì 

quán môn, hành môn của kinh nầy ở hết trong hai chữ đó.  hƣng sợ chẳng 

dể gì lĩnh-hội, chẳng bằng đem hai câu : y nhất thiết tƣớng tu nhất thiết 

thiện để chứng minh, thì tông chỉ của vô trụ rõ ràng ra vậy. Tại sao nói nhƣ 

thế? Vì vô trụ là không trụ ở hai bên, cũng là một cái không triệt-để. Kinh 

nói: “Bất ƣng thủ pháp bất ƣng thủ phi pháp, phi pháp, phi phi-pháp”, và các 

câu “Tức phi, thị danh”, lại nói: “vô ngã tƣớng, vô pháp tƣớng, diệc vô phi 

pháp tƣớng”.  hẳng kể theo hai bên mà nói, hay chú trọng cái K Ô   mà 

nói đều là chỗ gọi :  y nhất thiết tƣớng tức là chân-lý của vô trụ vậy. Mà ở 

dƣới câu : “Ƣ pháp ƣng vô sở trụ”, lại nối liền câu “hành ƣ bố-thí” thì tức là 

ý tu nhất-thiết thiện, lại cũng là ý K Ô  , cũng VÔ TRỤ. Quán môn, hành 

môn chỗ nói trong trọn bộ kinh nầy đều là lấy ly nhất-thiết tƣớng, tu nhất 

thiết thiện làm gốc, chính là chỗ bảo : diệu hữu bất hữu, chân không bất 

không, già và chiếu cùng một lúc, rõ ràng hợp với Trung-đạo đệ-nhất nghĩa. 

Ðại Trí-Ðộ- uận nói: “Tông-chỉ trọng-yếu của bát-nhã là ở chỗ:  y nhất 

thiết pháp, tức nhứt thiết pháp”.  y nhất thiết pháp là ly nhất thiết tƣớng, tức 

nhứt thiết pháp là tu nhất thiết thiện. Yếu-chỉ của Bát- hã đƣợc hai câu : 

“ y nhất-thiết tƣớng, tu nhất thiết thiện” của kinh nầy vì đó càng rõ ràng, có 

chỗ hạ thủ cho nên kinh nầy là cƣơng yếu của Bát- hã. Và ly nhất-thiết 

tƣớng mới là pháp vô-thƣợng bồ đề, mà đắc vô-thƣợng bồ-đề cũng chẳng 

ngoài ly nhất thiết tƣớng. Tại sao? Vì không có tƣớng ngã, nhân, chúng-

sanh, thọ-giả, chính là ly nhất thiết tƣớng, mà ly nhất thiết tƣớng phải từ chỗ 

tu nhất thiết thiện mà thực hành. Ðây chính là ý : cái VÔ T Ự  từ cái VÔ 

 Ƣ mà ra, cái VÔ V  từ cái  ỮU V  mà ra.  ên hai câu nói ly nhất thiết 

tƣớng, tu nhất thiết thiện, đem kim cƣơng bát nhã ba la mật hành trình từ bờ 

bên này độ giữa dòng sang bờ bên kia, bao quát hết không còn sót, nên mới 

nói là tông vi diệu nƣơng theo thể để tu hành. Tóm lại minh tông phải tƣơng 

ứng với hiển thể. Kinh thể đã là sanh thực tƣớng, mà ly nhất thiết tƣớng vốn 

là cái tuệ của thực tƣớng.  ên ly nhất thiết tƣớng, tu nhất thiết thiện, thì thực 

tƣớng liền từ đó mà sanh ra. Vậy nên mới nói : ly nhất thiết tƣớng thì gọi là 



chƣ Phật. Vì thế mới nói : vì không có ngã, nhân, chúng-sanh, thọ giả, tu 

nhất thiết thiện pháp, thì đắc a nậu bồ đề.  ọi là chƣ Phật vì đắc    ậu Bồ 

Ðề,    ậu Bồ Ðề là thực tƣớng bát nhã.  y nhất thiết tƣớng, tu nhất thiết 

thiện là quán chiếu bát nhã.  hân quán chiếu mà chứng thực tƣớng, nên đem 

hai câu kinh văn nầy để thuyết minh tu tông, nhƣ lƣới có đƣợc giềng mối ắt 

không rối.   

---o0o---   

 

BIỆN DỤNG    

 ụng là công dụng, lực dụng, tức là hiệu quả. Tu hành ắt phải đƣợc 

tông chỉ của sự tu, nếu chẳng nhƣ thế thì không mong gì có hiệu quả.  ay đã 

hiểu rõ tông chỉ của tu, thì hiệu quả của nó ra sao? Vả chăng hiệu quả 

nguyên chẳng phải có một thứ, nên phải phân biện hiệu quả nào lớn hơn hết? 

Sao gọi là lớn hơn hết? Ðó là hiệu quả tƣơng ứng với kinh thể. Vì có thể ắt 

có dụng, dụng nếu không hợp với thể là công phu tu hành còn chƣa tới nơi, 

cũng chẳng thể gọi đó là hiệu quả.  ên chẳng nói là hiển dụng, minh dụng 

mà nói là biện dụng là vì vậy.  hẳng những thế, dụng từ tông mà ra, tu tông 

thuộc về nhân, công dụng thuộc về quả, nhân nhƣ thế thì sau quả cũng nhƣ 

thế. Mà nói là biện ấy là phân biện cái hiệu quả của nó có hợp với kinh thể 

không tức là phân biện cái nhân của sự tu có hợp với kinh thể không? Phải 

biết, minh tu gọi là minh tông, đó là nói rõ tông chỉ của nhân tu ắt chẳng lìa 

kinh thể.  ói một cách khác, thì phép chủ yếu là ở chỗ lấy kinh thể làm tông. 

Thế thì phƣơng pháp tu hành là sự tu cùng với kinh thể hợp với nhau, thật rõ 

vậy. Mà nhân quả xƣa nay là một, nên theo ngƣời tu học mà nói phải xét 

xem hiệu quả của nó đƣợc có hợp với kinh thể hay không, thì liền có thể biết 

nhân tu của ngƣời nầy có hợp với kinh thể không.  òn theo nghĩa của kinh 

mà nói, phải ở trong kinh xem xét công dụng của cái nào cùng với kinh thể 

tƣơng ứng, thì mới là giống với hiệu quả của tông chỉ tu.   

Tóm lại thể, tông, dụng ắt phải nhất quán, mà tên của thể, tông, dụng là theo 

phạm vi SỞ TU mà nói, tức là theo nghĩa kinh mà nói. Vì hiển thể là hiển 

chỗ qui kết của nghĩa kinh, tức là thể chủ-yếu của một bộ kinh, minh tông là 

thuyết minh phép tu chủ yếu nƣơng theo thể chỗ nói trong kinh, biện dụng là 

phân biện công dụng rất lớn vì tu mà đƣợc, chỗ nói trong kinh.  ếu theo 

phạm vi của ngƣời  Ă   TU, thì minh tông là nói rõ sự tu ở nhân địa, biện 

dụng là phân biện sự chứng ở quả địa, mà hiển thể là hiển mục đích của 

nhân quả. Vì minh tông là nói rõ lúc ở nhân địa ắt phải tu hành nhƣ thế, mới 



là dạy về mục đích mà thực hành, biện dụng là phân biện chỗ gọi là chứng 

quả, ắt đƣợc công dụng nhƣ thế mới là đạt đến mục-đích. Phải nên hiểu nhƣ 

vậy.   

 ác tông khác ở một tầng biện dụng hoặc lƣợc qua mà chẳng nói, hoặc đổi 

ra một thứ thuyết pháp khác.  hƣ mƣời môn trong   Ề -T Ủ có một môn 

gọi là giáo khởi nhân duyên, tông TỪ- Â  cũng nói giáo khởi sở vi, đó đều 

là bàn về công dụng của một bộ kinh.  hƣng chỗ bàn của những tông nầy 

chẳng tránh khỏi quá rƣờm rà. Ðem tông T  Ê -THAI ra mà nói, ngài TRÍ-

  Ả chú kinh nầy lấy hai chữ P Á   ẤP làm đại dụng của một bộ kinh 

này. Phá-Không- uận thì nói công dụng của kinh này là ÐOẠ  TRỪ 

    , mà Tân Sớ nói : công dụng của kinh này ở chỗ VÔ TRỤ S    

T ÂM thì lại quá sơ lƣợc, chẳng hết lƣợng của công dụng nói trong nghĩa 

kinh. Phải biết : thể, tông, dụng sở dĩ ắt phải hiển nó, minh nó, biện nó, ấy là 

chú trọng ở chỗ khiến cho kẻ nghe pháp đƣợc có phƣơng châm và dùng để 

cảnh sách. Ðã đành rằng chẳng những phải lấy một câu nói vắn tắt bao quát 

hết tông chỉ của kinh, khiến có thể hiểu rõ chỗ cƣơng yếu của một bộ kinh, 

mà lại càng phải làm cho rõ ràng dễ hiểu, khiến cho câu nói nầy chạm vào 

mắt thì lòng sanh sợ hãi, có chỗ làm công phu hạ thủ, nếu rƣờm rà hay sơ 

lƣợc quá cũng không thích hợp.  ay muốn xét rõ đại dụng của kinh này, 

trƣớc phải hiểu rõ chỗ căn bịnh sở dĩ thành ra chúng sanh và chẳng thể thoát 

khổ.   

Phật nói: hết thảy chúng sanh đều có trí tuệ nhƣ lai giác tánh, vì bị vọng 

tƣởng chấp trƣớc che lấp nên không thể chứng đƣợc. Mấy câu Phật nói nầy 

hết sức triệt để, nó nghĩa là : chúng sanh đều có thể thành Phật. Vì cớ gì? Vì 

chúng sanh đều có trí tuệ giác tánh của  hƣ  ai, nhƣng không thể thành 

Phật là tại sao?  à vì  hƣ  ai trí tuệ giác tánh vốn đầy đủ bị có vật che lấp 

nó đi, đây là nói rõ cái cớ sỡ dĩ thành ra chúnh sanh.  ết thảy chúng sanh 

đều có tánh nầy mà chẳng tự biết, nay đã biết nó rồi, mà chỗ che lấp nếu 

chƣa trừ cho sạch thì lại cũng chẳng thể chứng đƣợc, đây là nói rõ cái cớ sỡ 

dĩ chẳng thể thoát khổ. Vật che lấp đó là cái gì?  à vọng tƣởng chấp trƣớc. 

Ðây là nói rõ căn bịnh thành ra chúnh sanh chịu khổ não.  hỉ có mấy lời vắn 

tắt mà đều đã nói ra hết. Vọng tƣởng là tâm phân biệt, chấp trƣớc là 2 chấp 

(ngã chấp, pháp chấp), tức là ngã kiến. Thô thì chấp sắc thân tức là nhân ngã 

kiến, nên chẳng thể thoát cái khổ của phần đoạn sanh tử, vi tế thì chấp hết 

thảy pháp, tức là pháp ngã kiến, nên chẳng thể thoát cái khổ của biến dịch 

sanh tử.  hẳng những thế, vì chấp ngã kiến, mới nổi dậy vọng phân biệt, thế 

nên cái thuận với ta thì ta tham, cái trái nghịch với ta thì ta giận, mà chẳng 

biết vốn không có cái gì là   Ã, nên mới gọi đó là si cũng gọi là vô minh, 



cũng có tên là bất giác. Bèn tạo ra bao nhiêu thứ tội nghiệp, bị nó dắt dẫn. 

 ái khổ nầy càng nhiều thì càng chẳng giải thoát nổi, vọng tƣởng chấp trƣớc 

cũng nhân đó càng sâu càng nặng.  hƣ  ai trí tuệ giác tánh vốn có đầy đủ 

lại nhân đó càng mê, càng ngăn cách. Thế thì ngã kiến từ đâu nổi dậy? Vì 

chẳng đạt đƣợc nhất chân pháp giới. Pháp giới có nghĩa là mƣời pháp giới (4 

thánh 6 phàm). Tƣớng của 10 pháp giới tuy sai biệt vô lƣợng, mà tánh của 

10 pháp giới thì cùng một thể chân nhƣ.  hẳng đạt có nghĩa là chẳng biết, 

nên khởi Tín  uận nói : “Vì cớ không đạt một pháp giới, bất giác niệm khởi 

mà có vô minh”. Vì chẳng đạt nên gọi là bất giác, là vô minh.  iệm khởi tức 

là vọng tƣởng chấp trƣớc.  hẳng đạt nhứt chân pháp giới cũng giống nhƣ 

nói : chẳng biết cùng có đầy đủ  hƣ  ai trí tuệ giác tánh. Vì chẳng biết tánh 

thể vốn giống nhau, bèn nổi dậy niệm phân biệt nhân, ngã, nghiệp lực do đó 

mà ra, khổ báo do đó mà chịu. Thế thì muốn thoát khổ báo, phải tiêu tội 

nghiệp, muốn tiêu tội nghiệp phải trừ ngã kiến, thật là rõ ràng. Phật vì một 

việc lớn xuất hiện nơi thế gian chính là việc này, mà ngài thuyết pháp 49 

năm chính là thuyết cái này. Kinh này là cƣơng yếu của hết thảy pháp, nên 

thí dụ nó là kim cƣơng có thể đoạn trừ, đại dụng của nó cũng là chỗ này.   

Tên kinh gọi là BÁT   Ã B     MẬT có nghĩa là kinh này có thể mở trí 

tuệ cho chúng sanh sang đến bờ bên kia, khiến cho chúng sanh đƣợc cùng 

đến bờ bên kia. Trí này là cái vốn có đầy đủ trên lý thể của hết thảy chúng 

sanh, tức là  hƣ  ai trí tuệ giác tánh mà chúng sanh đều có đủ, nên gọi đó là 

trí tuệ đến bờ bên kia, vì trí này mở ra thì liền đƣợc đến bờ bên kia. Tại sao? 

Vì trí này mở ra tức là giác cái chẳng giác, sáng cái không sáng, tức là thông 

đạt nhứt chân pháp giới, tức là từ trên căn bản phá ngã kiến, thì không hoặc 

nào mà chẳng dứt, nên mới lấy kim cƣơng làm thí dụ.   

Thế nhƣng trí này làm sao mở ra? Phải biết : Phát tâm đại bi tức là mở trí 

này ra. Vì sao? Vì biết hết thảy chúng sanh đều có đủ  hƣ  ai trí tuệ giác 

tánh, nhƣng bởi có sự che lấp chƣa chứng đƣợc, vậy nên biết tánh thể của 

chúng sanh đều giống nhau.  ên thấy chúng sanh khổ tức là mình cũng khổ, 

thấy chúnh sanh vui tức là mình đƣợc vui.  ó một chúng sanh nào chua 

chứng  hƣ  ai tức là tánh thể hãy còn thiếu sót, nên phát tâm ắt phải bạt 

khổ nó, cho vui nó, ắt phải độ cho chúnh sanh thành Phật, đây gọi là tâm đại 

bi, tức là đồng thể đại bi.  ó thể phát tâm này gọi là thuỷ giác, tuy gọi là 

thủy giác mà cũng giống nhƣ chánh giác, nên phát tâm đồng thể đại bi thì 

gọi là phát    ậu Ða  a Tam Miệu Tam Bồ Ðề Tâm (tâm vô thƣợng chánh 

đẳng chánh giác). Vậy nên ly nhứt thiết tƣớng mới là phát tâm này.  y nhứt 

thiết tƣớng là hiểu rõ nó trở về tánh chân nhƣ đồng nhứt. Tại sao nói thế? Vì 

thấy chúng sanh có thể thành Phật mà ắt độ nó ấy là chẳng thủ phi pháp, 



cũng chẳng phải phi chúng sanh, có vô thƣợng Bồ Ðề có thể đắc, là ly vô 

tƣớng.  iền lại biết chúng sanh vốn có đầy đủ  hƣ  ai trí tuệ giác tánh, nên 

tuy độ thực ra là không độ, tuy thành thực ra là không thành, ấy là chẳng thủ 

pháp mà phi chúng sanh, đắc vô thƣợng Bồ Ðề mà không chỗ đắc là ly hữu 

tƣớng. Tƣớng hữu vô đều ly tức là nhóm về tánh chân nhƣ, vì nó khế hợp 

với thực tƣớng vô tƣớng vô bất tƣớng, thế nên lúc mới phát tâm, mà tâm 

phân biệt đã tiêu tan, ngã kiến thô tế đã diệt mất. Vì vậy mới thí dụ kinh này 

là Kim  ƣơng.   

Thử xem kinh này vừa mở miệng ra liền khiến phát vô thƣợng Bồ Ðề Tâm, 

diệt độ các loài chúng sanh vào vô dƣ niết bàn, mà thực không có chúng 

sanh nào đƣợc diệt độ.  hững lời nói ở phần sau đều là phát huy nghĩa này, 

lại quên cả nó là Bồ Ðề Tâm, và trỏ thẳng nguồn gốc của tâm, khiến day về 

chỗ một niệm chẳng sanh mà khế ngộ nhập.  hƣ nửa bộ sau, chƣơng đầu 

liền khiển trừ sự trƣớc ở phát Bồ Ðề tâm, cho đến có câu “Tức chẳng phải 

ngã kiến nên gọi là ngã kiến”, thì tông tích của ngã kiến hoàn toàn không có 

nữa, nên công dụng hết sức lớn lao của kinh này là P Á   Ã. Bởi hết thảy 

chúng sanh vì chẳng giác ngộ hiểu biết thập pháp giới là cùng một pháp thân 

chân nhƣ, nên chấp có T  và   ƢỜ , nổi dậy phân biệt kiến, bèn sanh ra 

ba độc, tạo nên vô lƣợng tội, chịu nghiệp báo, mắc vào cái khổ, sa đọa vào 

luân hồi, rồi càng mê càng khổ, càng khổ càng mê.  ẫu có kẻ vốn có thiện 

căn, gặp bực thiện tri thức dạy khiến họ phát tâm qui y tam bảo, nhƣng bởi 

tội nghiệp kiếp trƣớc, thƣờng thƣờng chƣớng duyên trong ngoài từng lớp nổi 

dậy, quấn quít nảy sanh, muốn tu mà chẳng đƣợc, dẫu tu cũng khó thành. 

 ên ngƣời tu hành, sám hối nghiệp chƣớng là điều rất cần yếu.  ác vị đại bồ 

tát trên hội  O      ÊM còn lấy môn sám hối nghiệp chƣớng sắp vào 

hành nguyện, huống chi bực phàm phu chúng ta?  hƣng tội nghiệp có cái có 

thể sám hối, cũng có cái không thể sám hối, nhƣ tội hết sức nặng đã thành ra 

định nghiệp thì sám hối càng khó. Kinh nói: “ gồi ngay ngắn niệm thực 

tƣớng đây gọi là thiệt sám hối, tội nặng nhƣ sƣơng móc, mặt trời tuệ có thể 

tiêu trừ”. Ðây là nói rõ : muốn tiêu tội nặng thì chỉ có niệm thực tƣớng, ngõ 

hầu có thể tiêu đƣợc, mà chẳng phải là các pháp khác có thể sám hối nổi. 

 ếu chỉ coi kinh này là vì khiến quán cái không thì còn là thuyết nông cạn, 

là sự thấy nghiêng lệch. Phải biết văn trong kinh là khiến chẳng chấp không 

và hữu, mà chiếu cả 2 bên không và hữu, đó là niệm thực tƣớng. Vì sao? Vì 

thực tƣớng là không cái nào là tƣớng, mà cũng không cái nào là chẳng phải 

tƣớng.  ếu chỉ quán cái không, là chỉ quán không có tƣớng, mà chẳng quán 

cái không cái nào là chẳng phải tƣớng, nhƣ thế há rằng niệm thực tƣớng ƣ ? 

Kinh lấy cái tuệ niệm thực tƣớng thí dụ nhƣ mặt trời, chính nhƣ mặt trời vận 

hành ở khoảng không, mà không trụ ở không.  ên  Ạ     UYỆ  



P ẨM nói: “ ũng nhƣ mặt trời mặt trăng không trụ ở không”.  ếu chỉ quán 

cái không ấy là trụ ở không, há là ý lấy mặt trời làm thí dụ ƣ ? Phải biết, tuệ 

của thực tƣớng từ đại bi sanh ra, vì có đại bi nên tu rộng lục độ vạn hạnh, 

đƣợc vô lƣợng phƣớc đức, nên chữ tuệ trong văn kinh này thu nhiếp luôn 

chữ phƣớc ở trong đó, mới tƣơng ứng với niệm thực tƣớng. Tu luôn cả hai 

phƣớc và tuệ, quán cái không mà chẳng trụ không, mới nhƣ vầng mặt trời 

sáng rực rỡ có thể trừ đƣợc đen tối, có thể sanh ra muôn loài, dùng thứ quán 

hành này thì mới có thể tiêu tội nặng nhƣ sƣơng móc tan đi. Phải hiểu biết 

nhƣ thế! Biết nhƣ thế mới là biết chân chánh.  ông dụng kinh này lại cũng 

nhƣ thế. Kinh thể là S    T Ự  TƢỚ  , tức là thực tƣớng bát nhã. Tu 

tông là  y  hứt Thiết Tƣớng, Tu  hứt Thiết Thiện tức là quán chiếu bát 

nhã, là niệm thực tƣớng. Vì ly nhứt thiết tƣớng là quán không, là tu tuệ, tu 

nhứt thiết thiện là chẳng trụ không, là tu phƣớc. Quán niệm thực tƣớng, tu cả 

hai phƣớc và tuệ là thiệt sám hối, mới có thể tiêu trừ trọng tội định nghiệp, 

thì chƣớng duyên trong ngoài đều tiêu đi hết, còn có sự tu nào mà không 

thành?  hƣ kinh này nói: “ gƣời này tội nghiệp đời trƣớc phải rơi xuống 

đƣờng ác, vì ngƣời đời nay khinh rẻ ngƣời này nên tội nghiệp đời trƣớc đƣợc 

tiêu diệt, sẽ đắc    ậu Ða  a Tam Miệu Tam Bồ Ðề”.  ói đƣờng ác là tội 

nặng, nói phải rơi xuống là định nghiệp. May có thiện căn nên đời này chƣa 

rơi xuống, đƣợc nghe kinh này, hiểu sâu ý nghĩa tôn chỉ, có thể biết tông để 

tu, phƣớc tuệ đều tăng tiến, nên có thể chịu nhẹ tội nặng, nghiệp kiếp trƣớc 

đƣợc tiêu diệt. Tại sao? Theo đối trị mà nói thì tại phƣớc có thể diệt tội. 

Theo đệ nhứt nghĩa mà nói, thì tại tuệ có thể bạt trừ nghiệp, sẽ đƣợc Bồ Ðề 

là nói rõ sự tu của nó ắt thành công. Vì cớ đó nên kinh này lại có công dụng 

hết sức lớn là:   ỆT TỘ      ỆP...   

Bực nhị thừa có thể quán không, tự giác, phá nhân ngã kiến, mà pháp ngã 

kiến vẫn còn, vì trí còn nông cạn nên phá nó chƣa hết, quả cao hơn hết đạt 

đƣợc chỉ có thể thành bực    a  án, Bích  hi Phật.  gƣời trong Ðại Thừa 

tuy có thể chẳng trụ ở không và hữu, chẳng những tự giác lại thực hành lục 

độ để giác tha, nhƣng vô minh chƣa thể phá sạch, tức là pháp ngã vi tế chƣa 

thể phá trừ, ấy là tại chƣa đƣợc kim cƣơng trí.  ên chỉ chứng pháp thân từng 

phần mà chƣa cứu cánh. Kinh này chỗ bảo thành tựu đệ nhứt hi hữu là chỉ 

mới thành chánh đẳng chánh giác, chớ chƣa tới vô thƣợng chánh đẳng chánh 

giác.  ếu có thể ở kinh này hiểu sâu ý nghĩa, tôn chỉ, tín tâm chẳng nghịch, 

có thể hết thảy thụ trì, vì ngƣời khác giải thuyết, tức là gánh vác  hƣ-Lai A 

 ậu Ða  a Tam Miệu Tam Bồ Ðề, phải biết ngƣời này thành tựu pháp hi 

hữu đệ nhứt, cho đến sanh phƣớc diệt tội, sẽ đƣợc vô thƣợng Bồ-Ðề.  ho 

nên kinh này lại có công dụng hết sức lớn là có thể cứu cánh thành tựu   

 ậu Ða  a Tam Miệu Tam Bồ Ðề.  ợp 3 cái ở trên đã trình bày, tóm lại 



thành ra tám chữ là : P Á   Ã,   ỆT TỘ , T À   TỰU   Ƣ     là đại 

dụng của kinh này, ngõ hầu tƣơng ứng với câu “Kinh này có công đức vô 

biên chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xƣng lƣờng”. Kinh nói: “ uồng tâm 

chẳng nghỉ, nghỉ tức là Bồ-Ðề”. Bực cổ đức cũng nói: “chỉ hết phàm tình, 

không có thánh giải nào khác”.  uồng tâm, phàm tình tức là ngã kiến vọng 

tƣởng chấp trƣớc. Phải biết, chúng sanh vốn có đầy đủ nhƣ lai trí tuệ giác 

tánh, chẳng qua bị ngã kiến che lấp đi.  hƣớng này nếu trừ, thì giác tánh vốn 

nó viên thành, trí tuệ tự tại viên minh, nhƣ lai liền cũng ra ở vỏ vô minh mà 

hiển hiện viên mãn, nên mới nói : cuồng tâm chẳng nghỉ, nghỉ tức là Bồ-Ðề, 

chỉ hết phàm tình không có thánh giải nào khác.  ho nên pháp môn tu hành 

vô lƣợng, mà tôn chỉ duy nhứt chỉ là trừ chƣớng mà thôi. Ðại dụng của kinh 

này, nói một cách thiết thực, cũng chỉ là TRỪ   ƢỚ   mà thôi. Mà nói 

đến chƣớng vốn nó có đến 3 cái, còn chỗ bảo là thành tựu cũng có thể mở ra 

làm 3 : một là hoặc chƣớng, cũng gọi là phiền não chƣớng, tức là kiến tƣ 

hoặc. Kiến tƣ hoặc có 10 thứ : ngã kiến, biên kiến tà kiến, hai kiến thủ kiến, 

tham, sân, si , mạn, nghi. Ðều lấy ngã kiến làm gốc, nên phá ngã kiến thì 

hoặc chƣớng tiêu trừ mà thành bát nhã đức.  ai là nghiệp chƣớng, kinh này 

nói tội nghiệp đời trƣớc đƣợc tiêu diệt, nên diệt tội thì nghiệp chƣớng trừ mà 

thành giải thoát đức. Ba là báo chƣớng, báo là khổ báo thân. Thành tựu  hƣ 

 ai thì báo chƣớng trừ mà thành pháp thân đức.  ên đại dụng của kinh này 

là trừ 3 chƣớng thành 3 đức.  ay đem phá ngã, diệt tội, thành tựu  hƣ  ai 

mà nói để cho dễ hiểu, vì nghĩa trừ 3 chƣớng thành 3 đức thu nhiếp cả trong 

đó.   

Trƣớc đã nói 3 cái thể, tông, dụng nghĩa nó nhứt quán. Tại sao nhứt quán? 

 ay lại tổng hợp để nói. Theo nghĩa Sở T UYÊ  để hiển chủ thể chỗ quy 

kết, thì vì sanh thực tƣớng, vì pháp đại thừa tối thƣợng thừa mà hiển thị mục 

đích tu nhân chứng quả.  ếu ly nhứt thiết tƣớng, tu nhứt thiết thiện của tu 

tông theo nghĩa kinh nói, thì ly nhứt thiết tƣớng là không có tƣớng, tu nhứt 

thiết thiện là không cái nào là chẳng tƣớng.  hƣng thiện pháp tức là chẳng 

phải thiện pháp, nên gọi là thiện pháp. Vậy nên nói một cách cứu cánh thì tu 

nhứt thiết thiện là thu nhiếp nghĩa không có tƣớng và không cái nào là chẳng 

tƣớng. Mà ly nhứt thiết tƣớng là nghĩa tƣớng và phi tƣớng đều không có, 

chính cùng với kinh thể sanh thực tƣớng tƣơng ứng. Vì nghĩa cứu cánh của 

sanh thực tƣớng cũng là tƣớng và phi tƣớng đều không, mà sanh tức là 

không sanh.   

Theo ngƣời  Ă   TU mà nói, thì hai bên chẳng chấp, một cái không triểt 

để, dạy về mục đích cứu cánh của sanh thực tƣớng mà tiến tu. Ðến nhƣ sự 

phá ngã diệt tội, thành tựu nhƣ lai của biện dụng theo nghĩa kinh mà nói, thì 



phá ngã là công dụng chỗ đƣợc của ly nhứt thiết tƣớng, vì vọng niệm hết, 

tình chấp không, diệt tội là công dụng chỗ đƣợc của tu nhứt thiết thiện, vì 

phƣớc tuệ tăng trƣởng.  ũng có thể nói phá ngã diệt tội là công dụng chỗ 

đƣợc chung của ly tƣớng tu thiện. Bởi công tu quán chiếu bát nhã, nên tính 

tâm thanh tịnh thì sanh thực tƣớng. Bởi chẳng chấp hai bên, tâm tƣơng ứng 

với thanh tịnh tuyệt đối, nên phá một phần vô minh thì chứng một phần pháp 

thân.  gã kiến, tội nghiệp do vô minh sanh ra, vô minh phá thì hai chƣớng 

hoặc, nghiệp lần lần tiêu, mới có thể chứng pháp thân. Mới bắt đầu chứng 

pháp thân là thực tƣớng sanh vậy.  òn thành tựu  hƣ  ai là do công phu 

quán chiếu thuần thục, thực tƣớng bát nhã hiện ra viên mãn, há chỉ giống 

nhƣ vừng trăng non mà thôi ƣ ? Theo ngƣời năng tu mà nói tức là nhân viên, 

quả mãn, đã đạt mục đích mà đến bờ niết bàn bên kia. Trên tuy nói về biện 

dụng, nhƣng cũng bổ thêm nghĩa hiển thể, minh tông trƣớc chƣa giảng hết, 

và đem thể, tông, dụng phân biệt ra  Ă   và SỞ, tổng hợp nhứt quán mà 

nói nghĩa của nó.   

---o0o---  

GIẢI NGHĨA PHÁN GIÁO TƯỚNG   

 hữ phán ở đây có hai nghĩa : 1-biện biệt. 2- phê bình, phán đoán, 

luận định. Phán giáo tƣớng là: biện biệt tôn chỉ trong kinh, thêm vào sự luận 

định nó thuộc loại gì.  iáo là giáo hóa tức là kinh nầy. Phật vì giáo hóa 

chúng sanh mà thuyết pháp, kết tập những pháp Phật thuyết ra thành sách 

gọi đó là kinh, nên mới gọi kinh là giáo. Sự xuất thế thí giáo của Phật là để 

khiến chúng sanh trừ chƣớng vô minh ngã kiến, chứng nhƣ lai trí tuệ giác 

tánh vốn có đủ. Tóm lại thì hết thảy Phật pháp chỉ minh tâm kiến tánh mà 

thôi! Mà tâm tánh phải tự mình chứng, vì vốn nó chẳng thể dùng lời nói nói 

ra đƣợc, nên mới nói : thuyết pháp là không có pháp nào có thể thuyết. 

 hƣng chúng sanh đã chẳng tự biết, nay muốn dạy chúng nó lại chẳng thể 

nào mà chẳng thuyết. Mà chƣớng thì có sâu, cạn, thuyết pháp lại chẳng thể 

nào chẳng ứng với cơ chúng nó, nên mới nói đối cơ thì thuyết, vì thuyết 

chẳng đối cơ thì chúng sanh chẳng thể hiểu rõ, thuyết ra còn có ích gì?  ơ 

có 2 nghĩa : 1- căn cơ, 2- thời cơ.  ăn cơ là căn tánh, có nghĩa là căn tánh 

của chúng sanh mỗi ngƣời một khác? Tại sao mỗi ngƣời một khác? Vì 

chƣớng có sâu, cạn, dầy, mỏng. Thời cơ là thời tiết. Thời tiết nầy nói   

 ÀM, thời tiết khác nói P ƢƠ   ÐẲ  , trƣớc nhỏ sau lớn, trƣớc cạn sau 

sâu, tuần tự khéo dẫn dụ, đƣa vào chỗ hay, nhƣ chỗ gọi là 3 thời, 5 thời vậy. 

 ên mới gọi chỗ thuyết pháp trong 49 năm là nhứt đại thời giáo.  hứt đại 

nghĩa là một đời của Phật, thời giáo là nhân thời thí giáo. Ðã là đối cơ mà 



thuyết, nhân thời thí giáo, vì thế kinh giáo mới có sự khác nhau : bán mãn, 

quyền thực, tiệm đốn, thiên viên.  ên trong kinh ÐẠ    ẾT BÀ  thí dụ 

tƣớng trạng của nhứt đại thời giáo hoặc nhƣ nhũ (sữa), hoặc nhƣ lạc (tinh 

hoa của sữa làm ra), hoặc nhƣ sinh tô (do lạc chế ra), hoặc nhƣ thục tô (do 

sinh tô chế ra), hoặc nhƣ đề hồ (do thục tô làm thành ra), đó gọi là giáo 

tƣớng. Ví nhƣ nhũ, lạc v. v... danh tƣớng tuy khác, mà diệu dụng bổ ích thân 

thể ngƣời ta thì chỉ là một. Kinh giáo cũng thế. Tuy có bán, mãn, thiên, viên 

... các danh tƣớng khác nhau, mà tôn chỉ ở chỗ minh tâm kiến tánh là một. 

Ðây là ý sâu của lấy tƣớng mà nói, để cho hiểu rõ là chẳng thể câu chấp các 

tƣớng bất nhứt, mà vẫn phải hội về tánh bất dị.  hƣng đã có bao nhiêu thứ 

tƣớng bất nhứt, thì đã đành chẳng thể câu chấp mà cũng chẳng thể mập mờ. 

 ên bực cổ đức ở giáo tƣớng của hết thảy kinh giáo chẳng nệ siêng năng cực 

nhọc, biện biệt mà luận định nó. Tuy sự thấy có cạn có sâu, mỗi ngƣời nhân 

chỗ thấy của mình nói ra một khác, mà ý cốt để cho kẻ học có phƣơng tiện ở 

cƣơng lĩnh điều mục của nhứt đại thời giáo xem xong hiễu rõ sự sâu cạn, có 

thể tuần tự mà tiến.  ỗi khổ tâm làm ơn cho kẻ hậu học của các vị này thiệt 

đáng kính phục. Ðây gọi là phán giáo tƣớng.   

---o0o---  

PHIẾM LUẬN GIÁO TƯỚNG 

Phật pháp sau khi truyền sang Trung  oa đến cuối đời nhà Tấn, kẻ 

phê phán biện biệt nhứt đại thời giáo có đến 18 nhà, nhƣng đều chẳng truyền 

lại. Trong các sách trứ thuật của bực cổ đức có xen lẫn vào dẫn những thuyết 

của các nhà nói trên, nhƣng chỉ có một vài đoạn ngắn, chƣa thấy trọn vẹn. 

Ðem những lời dẫn này ra mà xem xét, thì đại khái chỉ bàn một cách thô sơ 

đại cƣơng mà thôi. Từ đời nhà Ðƣờng tới nay, chỗ cùng noi theo so sánh cho 

ta đầy đủ, chỉ có chỗ phê phán của hai nhà Thiên-Thai và  iền-Thủ. Thiên-

Thai phán nhứt đại thời giáo làm bốn thứ : tạng, thông, viên, biệt. Kẻ học gọi 

đó là tứ giáo.  iền thủ thì phán làm năm thứ : tiểu, thuỷ, chung, đốn, viên, 

kẻ học gọi đó là ngũ giáo. Tiểu của tông  iền Thủ tức là tạng của Thiên 

Thai, đây là Tiểu Thừa giáo.  hẳng gọi là Tiểu Thừa, vì Tiểu Thừa ở Tam 

Tạng kinh luật luận, tuy nghĩa chẳng viên mãn bằng đại thừa, mà tam tạng 

vẫn đầy đủ, nếu gọi là tiểu sợ ngƣời ta ngờ là tam Tạng thiếu chẳng trọn vẹn, 

nên không gọi là tiểu mà gọi là tạng. Trong kinh Ðại  iết Bàn Phật gọi Tiểu 

Thừa là Bán Tự  iáo, Ðại Thừa là Mãn Tự  iáo, vì Tiểu Thừa chỉ nói rõ 

 hân Không, Ðại Thừa thì  hân và Pháp hai cái đều Không, nên lấy Bán, 

Mãn (nửa, đủ) để phân biệt. Thông giáo của Thai Tông thì  iền Tông gọi là 

Thuỷ  iáo, từ đây trở đi đều là trỏ Ðại Thừa mà nói.  ọi là Thông, vì nghĩa 



của kinh dƣới có thể thông với Tiểu Thừa, trên có thể thông với Biệt, Viên. 

Tóm lại chỗ nghĩa nói ra thì Tam Thừa có thể thực hành chung đƣợc, vì thế 

gọi là Thông, tức là phổ thông. Phàm chỉ nói lý nhân và pháp đều không là 

Thông  iáo. Quán không là sơ môn của Ðại Thừa nên gọi là Thủy giáo.  hỗ 

gọi là biệt giáo, biệt có nghĩa là đặc biệt. Thủy  iáo chỉ quán Không, giống 

với nhị thừa, nên nói Tam thừa cùng chung thực hành, vì thế gọi là Thông. 

 ay thì chẳng chỉ quán Không mà thôi, lại quán  iả,  ữu, chẳng phải là chỗ 

nhị thừa cùng chung thực hành nên gọi là biệt.  iền Thủ thì gọi đó là Chung 

 iáo, để nói rõ kẻ hành Bồ Tát đạo lúc ban sơ tuy quán Không, mà rốt cuộc 

chẳng trụ ở Không.   

Tóm lại môn thực hành ở Ðại Thừa, từ đầu tới cuối không lìa chỗ chẳng trụ 

hai nơi sanh tử niết bàn mà thôi.  ại trƣớc tu từ giả vào không, thứ đến tu từ 

không ra giả, mỗi thứ tu khác nhau, chẳng phải nhƣ viên giáo tu một môn là 

tu hết thảy các môn, nên cùng với thông giáo, viên giáo đều khác, chỗ gọi là 

dƣới khác với thông trên khác với viên, nên gọi là biệt giáo. Viên giáo là chỗ 

tông Thiên Thai gọi là: tức không, tức giả, tức trung, tam đế viên dung,  iền 

Thủ chỗ gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, một tức là hết thảy, hết thảy tức 

là một. Tóm lại phàm nghĩa trong kinh thu nhiếp bao quát hết những nghĩa 

tiểu, thuỷ, chung, đốn, tạng, thông, biệt, tức là viên giáo.  iền tông ở khoảng 

chung giáo, viên giáo, thêm vào một đốn giáo. Phàm nghĩa kinh nói rõ nhứt 

niệm chẳng sanh, đƣơng thể tức Phật, chẳng thiệp thứ bậc đều thuộc đốn 

giáo. Thai tông ở đốn giáo này chẳng phải bỏ qua hay nói sơ lƣợc. Phải biết, 

Thai tông phán giáo chia ra làm hai thứ : hóa pháp và hóa nghi, hóa pháp là 

pháp môn giáo hóa tức là tạng, thông, biệt, viên. Ðây là trỏ nghĩa lý và tôn 

chỉ lúc giáo hóa nói ra mà nói.  óa nghi là nghi thức giáo hóa tức là : đốn, 

tiệm, bí mật, bất định. Ðây là trỏ sự tƣớng hiện lên lúc giáo hóa mà nói. 

Theo bên Phật mà nói, thì một thời thuyết trọn hết là đốn, chia ra thứ tự mà 

thuyết là tiệm, phóng quang biểu thị là pháp bí mật, chẳng phải thuyết quyết 

định là bất định. Theo bên kẻ nghe pháp mà nói, thì nghe xong liền chứng 

suốt là đốn, chẳng đƣợc nhƣ thế là tiệm, tuỳ theo loài mà lĩnh hội hiểu biết là 

bất định, các pháp đều chẳng biết lẫn nhau là bí mật.  ại lúc thuyết nghĩa 

đốn cũng có nghĩa tiệm, lúc thuyết nghĩa tiệm cũng có nghĩa đốn.  gƣời này 

nghe cho là đốn, mà ngƣời khác nghe lại cho là tiệm, vốn là nghĩa đốn mà 

chỉ đƣợc lợi ích của tiệm, tuy thuyết thông giáo mà trong đó lại thu nhiếp cả 

biệt, viên, cho đến lúc thuyết tạng giáo cũng thế. Suy ra đến những cái khác 

thì không cái nào là chẳng nhƣ thế, đều chỗ gọi là bí mật, bất định vậy. Tóm 

lại, Thai Tông cho là trong bốn giáo tạng, thông, viên, biệt, không giáo nào 

là chẳng có đốn có tiệm, nên chẳng lập riêng một môn. Vì lấy hóa pháp hóa 

nghi lại thêm vào thông năm thời, biệt năm thời xen lộn lẫn nhau để phán 



nhứt đại thời giáo. Vì cớ này, phán giáo một cách tinh tế viên dung thì 

không ai hơn Thai Tông, nhƣng nghĩa lý sự tƣớng của nhứt đại thời giáo vẫn 

còn có chỗ thu nhiếp chƣa hết. Phải biết, việc này chỉ có Phật với Phật mới 

có thể cứu cánh mà thôi! Tổ sƣ các tông chƣa đến địa vị Phật tuy mỗi vị tổ 

đều có chỗ thấy của mình, nhƣng há có thể liền cùng với Phật giống nhau, 

ngƣời sau chỉ nên lựa nghĩa nào hay đúng mà theo.     

---o0o--- 

GIẢI NGHĨA PHÁN GIÁO TƯỚNG    

 

Thai Tông phán kinh này là : thông, biệt, gồm cả viên.  iền tông thì 

phán là thủy giáo lại cũng thông với viên, đều chẳng tránh khỏi câu chấp 

danh tƣớng, lời nói cùng với nghĩa và tông chỉ trong kinh chƣa phù hợp hết. 

 ay muốn phán định giáo tƣớng kinh này là gì, chẳng thể nào mà trƣớc 

không nói rõ nghĩa và tôn chỉ kinh này. Phật thuyết kinh này là muốn mở 

nhƣ lai trí tuệ giác tánh của chúng sanh vốn có sẵn, để khôi phục bổn lai 

diện mục của chúng sanh, mà kinh này chính là vô thƣợng thậm thâm pháp 

bảo để thiệu long Phật chủng, truyền thụ tâm ấn. Ðem một điểm này ra, đã 

đủ để chứng minh kinh này là giáo pháp rất viên, cực đốn. Vì nó rất viên cực 

đốn, nên chỗ gọi là nghĩa thông, biệt, nghĩa thủy, chung, không nghĩa nào là 

chẳng thu nhiếp, sao có thể thấy kinh này có những nghĩa thông, thủy v. v... 

bèn câu chấp văn tự, điên đảo lời nói, bảo là kiêm viên, thông viên ƣ ?  hủ-

chỉ kinh này chỉ ở Vô Trụ, vô trụ là chẳng chấp, chẳng chấp cho nên phá ngã 

kiến. Tại sao? Vì ngã kiến tức là vọng tƣởng chấp trƣớc. Bởi  hƣ lai trí tuệ 

giác tánh bị ngã kiến che lấp đi, nay muốn hiển tánh ắt phải trừ chƣớng, nên 

chủ chỉ duy nhứt là ở vô trụ để phá ngã. Trí và chƣớng chẳng đứng chung 

với nhau, muốn khai hiển trí tuệ giác tánh thì đã đành là ở chỗ phá trừ 

chƣớng ngã kiến.  hƣng khai và phá thông suốt nhau, có thể phá thì liền có 

thể khai, có thể khai thì liền có thể phá, thế thì trí này sao gọi là khai ƣ ? 

Trƣớc đã nói rồi : chỉ là phát đồng thể đại bi tâm mà thôi. Bi và trí hai cái 

đầy đủ tức là phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm. Tâm này là đồng thể 

bi, nên tu rộng bố thí lục độ để diệt độ chúng sanh, cùng chứng  hƣ  ai trí 

tuệ giác tánh, mà chẳng chấp không.  hứng  hƣ  ai trí tuệ giác tánh tức là 

vào vô dƣ niết bàn. Tâm này là trí của lý thể, nên tuy độ chúng sanh vào vô 

dƣ niết bàn, mà thực không chúng sanh nào đƣợc diệt độ, mà chẳng chấp 

hữu.  hẳng chấp hữu là vô tƣớng, chẳng chấp không là vô bất tƣớng. Vô 

tƣớng, vô bất tƣớng, chính là chân thực tƣớng của  hƣ  ai trí tuệ giác tánh. 

 ên kinh này mở miệng liền nói nghĩa này, vả lại rõ ràng chỉ-thị chẳng nên 



thủ pháp, chẳng nên thủ phi pháp, đây là theo không hữu hai bên chẳng chấp 

mà nói.  ếu chấp một bên thì ngã kiến còn tồn tại, không chấp bên nào thì 

ngã kiến phá. Vì diệt độ vô lƣợng vô số vô biên chúng sanh, mà thực không 

chúng sanh nào đƣợc diệt độ, là không có các tƣớng nhân, ngã. Thực không 

diệt độ, thì tuy thực hành rộng pháp lục độ mà không có pháp tƣởng, đó là 

không có pháp tƣớng. Tuy thực không diệt độ, mà độ chúng sanh chẳng 

ngừng nghỉ, đó cũng là không có phi pháp tƣớng. Không có các tƣớng ngã 

nhân là không có ngã kiến. Pháp và phi pháp đều không là không có pháp 

ngã kiến.  ói cách khác, không có các tƣớng ngã nhân là ngã không, không 

có pháp tƣớng là pháp không, lại cũng không có phi pháp tƣớng là không 

không, lại gọi là trùng không, đây là theo một cái không triệt để mà nói.  o 

đây mà xem, thì cái không của kinh này là ngay cả cái không cũng không, 

tức là một cái không triệt để. Một cái không triệt để tức là già cả hai bên, 

chiếu cả hai bên, là chẳng chấp không, chẳng chấp hữu, rất viên vậy, há có 

thể đem sự quán không của thủy giáo ra bàn chung đƣợc sao? Mà xem chỗ 

lời kinh mới mở ra, là nghĩa của tam không đều đủ trong một thời; lại cũng 

là một tu là tu hết thảy, há là nghĩa của biệt giáo trƣớc tu từ giả vào không, 

thứ đến tu từ không ra giả, cách biệt chẳng viên dung ƣ ? Vả một cái không 

triệt để, chẳng chấp hai bên là lìa hết thảy tƣớng. Ắt lìa hết thảy tƣớng mới là 

phát bồ đề tâm, mà lìa hết thảy tƣớng thì gọi là chƣ Phật. Vì hết thảy tƣớng 

không, hữu đã lìa, thì tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì thực tƣớng sanh, 

thực tƣớng sanh tức vô minh ngã kiến phá, mà chân nhƣ pháp thân hiện ra, 

nên nói : gọi là chƣ Phật, nên nói : nếu thấy các tƣớng chẳng phải tƣớng liền 

thấy  hƣ  ai, chẳng những cực viên lại cực đốn.  ìa hết thảy tƣớng là phát 

vô thƣợng bồ đề tâm, vì nó đồng thời già và chiếu, hợp ngay với trung đạo 

cho đến bồ đề tâm cũng chẳng chấp, thế nên trung cũng chẳng lập.  ho nên 

nói : hết thảy pháp đều là Phật pháp, chỗ gọi là hết thảy pháp lại cũng chẳng 

phải hết thảy pháp, cho nên gọi là hết thảy pháp. Ðây chính là chỗ Thai 

Tông nói : một không thì hết thảy không, một giả thì hết thảy giả, một trung 

thì hết thảy trung, là nghĩa cực viên dung vậy. Mà nói :  hƣ  ai là nghĩa chƣ 

pháp nhƣ, lại nói : pháp này bình đẳng không, có cao hạ, lại tức là  iền 

Tông chỗ gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, một tức là hết thảy, hết thảy tức 

là một, là nghĩa cực viên dung vậy.   

 hỗ nói ở trọn bộ kinh đều là nghĩa rất viên rất đốn này, mà lại phán rằng 

gồm với viên, thông với viên, giống nhƣ là nghĩa kinh có chỗ chƣa viên hết 

là tại sao? Tóm lại, nghĩa của trọn bộ kinh này, không nghĩa nào là chẳng 

khai phát nghĩa vô trụ của viên đốn.  hƣng nửa bộ trƣớc phần nhiều theo 

cảnh mà khiển trừ chấp trƣớc, cảnh là hết thảy tƣớng, sáu trần, sáu căn, sáu 

thức, cho đến không, hữu, diệt không, diệt hữu, phi không, phi hữu, đều thu 



nhiếp ở trong đó.  ên nghĩa của nửa bộ trƣớc có thể tóm lại một câu : hết 

thảy đều phi, ở tƣớng chẳng thủ, vì chẳng thủ nên đều phi. Ðều phi mà 

chẳng thủ thì vô minh ngã kiến phá, mà chánh trí quán chiếu bát nhã sáng tỏ 

rực rỡ.  ửa bộ sau thì theo tâm để khiển trừ chấp trƣớc. Tâm là Bồ đề tâm, 

tam tế tâm (quá khứ, hiện tại, vị lai), các tâm có chỗ phát, có chỗ đắc, các 

tâm phân biệt chấp trƣớc đều nhiếp ở cả trong đó.  ên nghĩa của nửa bộ 

kinh sau có thể tóm một câu là : hết thảy đều thị, ở tƣớng chẳng sanh, vì 

chẳng sanh nên đều thị. Ðều thị mà chẳng sanh, thì vô minh ngã kiến phá hết 

sạch, mà lý thể thực tƣớng bát nhã hiện ra trọn vẹn rõ ràng.  ên lời chỉ-thị 

trong phận làm sao để thuyết kinh này có hai câu kết là: bất thủ ƣ tƣớng, nhƣ 

nhƣ bất động. Xem giống nhƣ là vì bất thủ mà sau bất động, thực ra thì ắt có 

thể quán bất động mới có thể bất thủ.  ghĩa này ở nửa bộ trƣớc đã phát huy, 

nhƣ nói: nếu tâm thủ tƣớng là chấp trƣớc ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, là 

nhƣ thế. Vì tâm động thì thủ, thủ thì chấp tƣớng, nên muốn chẳng chấp ắt 

phải chẳng thủ, mà muốn chẳng thủ thì tâm phải bất động.  ó thể thấy trƣớc 

sau nghĩa vốn là một.  hẳng qua theo tƣớng của văn chẳng thể nào không có 

sâu cạn, thứ lớp, làm phƣơng tiện cho kẻ nghe pháp thấy sâu cạn mà thôi.   

Trƣớc đã nói kinh này là vô thƣợng pháp bảo để thiệu long phật chủng, 

truyền thụ tâm ấn, thì ngay ở một điểm này đã đủ để chứng minh nó là giáo 

rất viên rất đốn. Ðây chẳng phải là lời nói không bằng chứng, vì kinh này đã 

nói nhiều lần, nhƣ nói : hết thảy chƣ Phật và pháp a nậu đa la tam miệu tam 

bồ đề của chƣ Phật đều từ kinh này ra.  ại nói: kinh này có công đức vô biên 

chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xƣng lƣợng,  hƣ  ai vì kẻ phát đại thừa mà 

thuyết, vì kẻ phát tối thƣợng thừa mà thuyết, nếu ngƣời nào có thể thụ trì đọc 

tụng, rộng vì ngƣời khác nói,  hƣ  ai ắt biết ngƣời này, ắt thấy ngƣời này 

đều thành tựu công đức chẳng thể lƣợng, chẳng thể xƣng, không có biên, 

chẳng thể nghĩ bàn, những ngƣời nhƣ thế là gánh vác a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề của  hƣ  ai.  ại nói: tội nghiệp kiếp trƣớc bị tiêu diệt, sẽ đắc a 

nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  ại nói: phải biết ngƣời này thành tối thƣợng 

đệ nhất hy hữu.  ại nói: nghĩa kinh này chẳng thể nghĩ bàn, quả báo cũng 

chẳng thể nghĩ bàn. Bảo là chƣ Phật từ kinh này ra, là gánh vác  hƣ  ai sẽ 

đƣợc bồ đề, thì chẳng phải là thiệu long phật chủng là gì? Bảo là  hƣ  ai vì 

kẻ phát đại thừa, tối thƣợng thừa mà thuyết, thì chẳng phải là truyền thụ tâm 

ấn là gì? Bảo là kinh nghĩa, quả báo, thành tựu, chẳng thể nghĩ bàn, thì 

chẳng phải là vô thƣợng pháp bảo là gì?  ếu chẳng phải là giáo pháp rất 

viên rất đốn thì sao đủ để nói nhƣ thế, Vả lại, rõ ràng là nói: pháp   nậu đa 

la tam miệu tam bồ đề của chƣ Phật đều từ kinh này ra, thì hết thảy kinh giáo 

viên đốn đều bị kinh này thu nhiếp. Kinh này có thể nhiếp hết thảy kinh 

giáo, hết thảy kinh giáo không thể nhiếp kinh này, thế thì rất viên cực đốn, 



còn có kinh nào có thể vƣợt hơn kinh này đƣợc ƣ? Ta phải tin lời nói của 

Phật, chẳng thể khinh lờn đƣợc.  ay vì cớ kính cẩn tuân theo tông chỉ của 

Phật, nên phán kinh này là: cảnh và tâm đều hợp nhau, già và chiếu cùng 

một lúc, tuệ suốt tam không, công viên vạn hạnh, là đại giáo rất viên, cực 

đốn.  ết thảy bao nhiêu thứ giáo nghĩa: tạng, thông, biệt, viên, tiểu, thủy, 

chung, đốn, viên, đều nhứt loại thu nhiếp hết. Tƣớng của kinh này nhƣ vô 

thƣợng đề-hồ, dù cho nhũ, lạc, sinh tô, thục tô cũng không sánh kịp.   

---o0o---   

GIẢI THÍCH NGƯỜI DỊCH 

DIÊU TẦN TAM TẠNG PHÁP SƢ CƢU MA LA THẬP DỊCH 

Ðời nhà Tấn, bên trong có các vua tranh giành chánh quyền, bên 

ngoài có rợ  gũ  ồ nổi loạn, thế nên các bậc anh hùng mỗi ngƣời chiếm cứ 

một chỗ, gây nên toàn quốc nhiễu loạn rối ren. Ðến cuối đời Ðông Tấn, 

phƣơng bắc đã bị rợ  ồ chiếm trọn, không có ngày nào đƣợc yên. Trƣớc sau 

nổi lên có đến 16 nƣớc,  iêu Tần tức là một trong 16 nƣớc này. Ðến lúc ông 

 ƣu  ụ diệt nhà Tấn, lấy hiệu là nhà Tống, rồi nhà Tề,  ƣơng, Trần, kế tiếp 

nhà Tống gọi là  am triều. Phía bắc thì có nhà  guyên,  gụy,  hu, Tề gọi 

là Bắc triều.  hững nƣớc này sau rồi thống nhất về nhà Tùy, mà quy về nhà 

Ðƣờng, lúc đó dân chúng mới lần lần đƣợc sống trong cảnh bớt loạn ly.   

 hà  iêu Tần đóng đô tại thành Trƣờng  n, lấy quốc hiệu là Tần, vì khác 

với họ Phù nhà Tần trƣớc nên gọi là  ậu Tần cũng gọi là  iêu Tần vì vua 

nƣớc này họ  iêu. Ðƣơng lúc năm Kiến  guyên thứ chín nhà Tần trƣớc, 

vua Phù Kiên thấy có ngôi sao lạ hiện ra ở bờ cõi Tây Vực. Quan thái sử tâu 

lên rằng : sẽ có bực đại đức trí nhân vào giúp Trung Quốc, vua Phù Kiên nói 

: trẫm nghe nói nƣớc Quy Tƣ có ông  a Thập, đất Tƣơng  ƣơng có ông Ðạo 

 n, phải chăng là hai ngƣời này? Rồi liền sai đem lễ mời Ðạo  n pháp sƣ, 

lại sai phiêu kỵ tƣớng quân  ữ Quang đem binh bảy vạn đánh nƣớc Quy Tƣ, 

có ý muốn đƣợc ông Thập.  ƣớc Quy Tƣ bại trận, tƣớng  ữ Quang bắt đƣợc 

ông Thập, trở vè đến đất Tây  ƣơng thì nghe tin Phù Kiên đã bị  iêu Trành 

giết. Quang bèn tự mình chiếm cứ đất Tây  ƣơng xƣng làm Tam  à Vƣơng, 

và giữ ông Thập ở tại đó.  iêu Trành đã giết Phù Kiên, xƣng làm hoàng đế, 

nhiều lần cho mời ông Thập nhƣng  ữ Quang không chịu cho đi. Ðến khi 

 iêu Trành chết, con là  iêu  ƣng nối ngôi, lại cho mời ông Thập, nhƣng 

vẫn không đƣợc đi. Sau khi  ữ Quang chết truyền ngôi cho con là  ữ  ong, 

vua  iêu  ƣng đánh bại  ữ  ong bèn đón ông Thập đến Trƣờng  n thờ làm 



quốc sƣ.  ại sai các vị sa môn Tăng Khế, Tăng  uệ, Tăng Triệu v. v... hơn 

tám trăm ngƣời họp dƣới cửa Thập sƣ, bắt đầu công việc phiên dịch Kinh 

Phật, đây là năm  oằng Thủy thứ ba đời  iêu Tần. Pháp vận Trung Quốc do 

đó mà thạnh, sự quan hệ rất lớn lao trong Phật giáo không việc nào hơn việc 

này. Ðƣơng lúc còn ở Tây  ƣơng,  ữ Quang chỉ cho ông Thập là ngƣời đa 

mƣu túc trí nên kính trọng ông ta, mà chẳng biết hoằng đạo.  òn  iêu Trành 

cũng nghe danh ông ta có nhiều mƣu kế nên mới thỉnh mà thôi,  iêu  ƣng 

thì tin thờ tam bảo.   

Phàm có thể hoằng dƣơng Phật pháp thì gọi là pháp sƣ. Kinh, luật, luận đều 

làu thông thì gọi là tam tạng pháp sƣ, danh từ này, rất là long trọng  ƣu Ma 

 a Thập, tiếng Phạm nói cho đủ là  ƣu Ma  a Thập Bà Thập Bà cũng đọc 

là Kỳ Bà.  ha tên là  ƣu  a Ma Viêm ngƣời nƣớc Thiên Trúc, gia thế làm 

chức tƣớng quốc. Khi ông Viêm sắp sửa kế vị làm tể tƣớng liền từ chức trốn 

đi xuất gia, qua phía đông đến núi Thông  ĩnh. Vua nƣớc Quy Tƣ nghe ông 

ta từ bỏ quan chức vinh hiển, liền ra tận bờ cõi đón mời, thỉnh ông làm quốc 

sƣ, lại ép gả em gái là Kỳ Bà cho ông ta, sau đẻ ra ông Thập. Vì lấy gồm tên 

cả cha lẫn mẹ để đặt, nên mới có tên là  ƣu Ma  a Kỳ Bà, đó là phong tục 

của nƣớc Thiên Trúc nhƣ thế. Mẹ ông Thập sau lại sanh thêm một con trai 

nữa tên là Phất Sa Ðề Bà, rồi bà mộ đạo khổ hạnh bèn xuất gia.  úc đó ông 

Thập mới 7 tuổi, cũng theo mẹ xuất gia.  ƣu Ma  a Thập có nghĩa là Ðồng 

Thọ, nghĩa là tuy tuổi còn con nít mà đã có đức của bực kỳ lão. Ông Thập 

mỗi ngày tụng một ngàn bài kệ gồm 32 ngàn lời, mà tự mình thông hiểu 

nghĩa. Sau theo mẹ đến nƣớc Kế-Tân lễ ngài Bàn Ðầu Ðạt Ða làm thầy, đả 

kích các ngoại đạo, mà có thể thuyết phục họ. Quốc vƣơng nƣớc Kế-Tân 

mỗi ngày cung cấp thức ăn ngon lành, chỗ chùa Thập sƣ trụ, sai phái tăng 

lớn năm ngƣời, sa di 10 ngƣời để quét dọn hầu hạ nhƣ đệ tử, xem thế đủ biết 

sƣ đƣợc tôn sùng đến thế nào!  

 ăm sƣ 12 tuổi lại theo mẹ trở về nƣớc Quy Tƣ, qua chơi nƣớc Sa  ặc, giáo 

nghĩa Tiểu Thừa sƣ đều thông suốt. Vua nƣớc Sa  ặc mời sƣ lên Pháp tòa 

thuyết pháp, lúc rảnh thì xem rộng kinh luận của ngoại đạo, tứ phệ-đà, ngũ-

minh, âm-dƣơng, chiêm tinh, bói toán, không cái nào là chẳng học hết. Sƣ 

nói tiên tri những việc cát hung rất đúng.  hƣng tánh của sƣ khoáng đạt, 

không câu chấp tiểu tiết, nên kẻ tu hành có ý nghi ngờ sƣ, nhƣng sƣ tự đắt ở 

tâm mình, chƣa từng để ý đến việc đó.  úc đó có ngài Tu  ia  y Tô Ma 

chuyên hoằng dƣơng đại thừa, sƣ cũng tôn thờ vị này, bèn chuyên chú học 

phƣơng đẳng, tụng hai luận (trung –luận, bách-luận), và thập-nhị-môn-luận. 

Vua Quy Tƣ đón mời sƣ về nƣớc thuyết kinh, đến năm 20 tuổi sƣ mới thọ 

giới, theo ngài Ty Ma  a Xoa học Thập Tụng  uật.  úc dó mẹ của sƣ đã từ 



giã vua Quy Tƣ sang nƣớc Thiên Trúc tu hành đã chứng tam quả.  úc bà đi 

dặn sƣ rằng : giáo nghĩa phƣơng đẳng rất sâu, phải mở lớn ra ở nƣớc  hấn-

Ðán (tức là nƣớc Trung  oa), truyền bá sang phía Ðông-Ðộ, đó là sức lực 

của con, nhƣng tự thân con không có lợi, biết làm sao? Thập sƣ thƣa rằng : 

đạo của bực đại sĩ là làm lợi chúng sanh, quên thân mình đi, ắt khiến cho 

đạo lớn lƣu truyền, giác ngộ kẻ phàm tục ngu muội, thì tuy thân con có bị 

ném vào vạc dầu mà nấu, chịu khổ sở con cũng không hối hận gì. Sƣ bèn lƣu 

lại ở nƣớc Quy Tƣ, sau ở trong cung cũ bên cạnh chùa, ban đầu đƣợc Kinh 

Phóng Quang, khi sƣ đọc kinh này thì ma tới che lấp mất văn đi, chỉ có sách 

mà không thấy chữ. Tuy gặp trở ngại mà tâm Thập sƣ càng kiên cố, nên ma 

đành chịu thua bỏ đi, lúc đó chữ mới hiện ra, bèn tụng rộng kinh luận đại 

thừa, hiểu sâu bí yếu của kinh này. Vua nƣớc Quy Tƣ vì sƣ tạo tòa kim sƣ 

tử, dùng nệm gấm của nƣớc Ðại-Tấn trải lên, thỉnh Thập sƣ lên ngồi thuyết 

pháp.  gài Bàn Ðầu Ðạt Ða chẳng ngại đƣờng xa tới gặp sƣ, lúc đó sƣ đang 

muốn tìm ngài Bàn Ðầu để chỉ bảo cho ngài biết về đại thừa.  hân đó sƣ 

cùng ngài Bàn Ðầu biện luận nghĩa đại, tiểu thừa, bàn qua nói lại hết sức vất 

vả trải qua hơn một tháng trƣờng, ngài Bàn Ðầu mới chịu tin phục, trở lại lễ 

Thập sƣ làm thầy, và nói rằng : tôi là thầy tiểu thừa của hòa thƣợng, hòa 

thƣợng là thầy đại thừa của tôi. Thập sƣ mỗi lần đi đến các nƣớc giảng 

thuyết, vua các nƣớc đều quì dài bên cạnh pháp tòa, khiến Thập sƣ dẫm chân 

lên mà lên tòa thuyết pháp, xem thế có thể biết Thập sƣ đƣợc tôn trọng ra 

sao. Thập sƣ đã hoằng đạo khắp Tây Vực, danh tiếng vang dội tới các nƣớc 

phía đông, cho nên vua Phù-Kiên nhà Tiền-Tần ắt muốn đƣợc ông ta.  hƣng 

tƣớng  ữ-Quang vốn chẳng tin Phật, tuy đƣợc Thập sƣ mà đối đãi với ông ta 

rất là bạo ngƣợc, sƣ đều nhẫn nhịn cam chịu. Sau đó vì những lời của sƣ nói 

ra không cái nào là chẳng ứng nghiệm, Quang mới lấy làm lạ và tin phục. 

Vua Diêu- ƣng hồi nhỏ đã tôn sùng Tam Bảo, khi đã đón đƣợc sƣ đến 

Trƣờng  n, vì thế thỉnh sƣ ở vƣờn Tiêu- ao dịch kinh, lại sai các tăng có 

danh tiếng nhƣ Tăng  uệ, Tăng Triệu v v ... học hỏi tôn chỉ của sƣ.   

 ác kinh luận dịch từ đời vua Minh-Ðế nhà  án, trải qua nhà  gụy nhà Tấn 

thƣờng thƣờng lời văn lủng củng, nghĩa không thông suốt, sƣ xem đó thấy 

phần nhiều chẳng phù hợp với văn trong kinh chữ Phạm, bèn cùng với Tăng 

Khế, Tăng Thiên, Ðạo  ằng, Ðạo Tiêu, Tăng  uệ, Tăng Triệu ... trƣớc dịch 

đại phẩm bát nhã, vua  iêu  ƣng cũng tự mình cầm cuốn kinh so sánh, sửa 

lại lời văn cho đúng.  hững lời văn dịch mới này khác hẳn với bản dịch xƣa, 

nghĩa lý đều viên thông. Mọi ngƣời đều mừng và phục, không ai là chẳng 

hoan hỷ xƣng tán. Vua  ƣng lại tự mình làm cuốn Thông-Tam-thế luận để 

bày tỏ lý nhân quả. Từ các bực vƣơng, công trở xuống đều tán thƣởng cái 

phong khí này, nhiều lần thỉnh Thập sƣ tới các chùa lớn nơi thành Trƣờng 



 n giảng thuyết kinh mới dịch, vì Thập sƣ có thể nói giỏi tiếng Trung-Quốc. 

 ác kinh luận Thập sƣ dịch gồm hơn 300 cuốn. Vị tăng có danh là Ðạo-

Sinh, tuệ giải đã vào đến chỗ tinh vi, mà còn riêng mình vào yết kiến sƣ xin 

yếu quyết.  ao tăng Tuệ-Viễn ở  ữ-Sơn cũng mỗi hay đem những nghĩa còn 

nghi ngờ trong kinh gởi đến hỏi sƣ. Sƣ mỗi hay nói chuyện với ông Tăng-

 uệ rằng : bên Tây Trúc chú trong lời văn có vần điệu, thể tài có thể phổ 

vào âm nhạc thì văn mới hay, mà phàm yết kiến quốc vƣơng ắt có lời xƣng 

tán công đức.  ghi luật yết kiến Phật cũng phải dùng lời ca để tán thán mới 

là quý.  ác bài kệ tụng trong kinh đều là nghi thức này.  ay dịch từ tiếng 

Phạm ra chữ  án đã mất hết âm điệu tiết tấu đi, tuy lột đƣợc đại ý, nhƣng 

thể văn còn ngăn cách, giống nhƣ nhai cơm mớm cho ngƣời khác ăn, chẳng 

những làm mất vị của cơm, lại khiến cho ngƣời ăn buồn nôn.   

Vua Diêu- ƣng lo giống pháp không ngƣời thừa tự, đem mƣời nàng kỹ nữ 

bức bách sƣ phải lấy vợ. Từ đó sƣ không ở trong tăng phƣờng nữa mà về ở 

nhà riêng. Mỗi đến lúc giảng thuyết, sƣ thƣờng nói trƣớc rằng :ví trong bùn 

nhơ sanh ra bông sen, chỉ nên hái bông sen chớ nên lấy bùn nhơ.  oặc có 

ngƣời thấy sƣ ở chung lộn với đàn bà, chẳng ai đo lƣờng nổi cứu cánh ra 

sao? Sƣ cầm một nắm kim rồi nói rằng : các ông có thể nuốt nổi kim này 

chăng?  ếu chƣa nuốt đƣợc thì chớ nên bắt chƣớc ta.  o đó có thể biết Thập 

sƣ vì cớ hoằng dƣơng đại pháp nên bắt đắc dĩ tạm thị hiện tùy duyên, thực ra 

thì ở nơi bùn nhơ mà chẳng nhiễm, sao có thể lấy dấu tích tƣớng trạng mà 

hoài nghi sƣ ƣ ? Sƣ mất ngày 20 tháng 8 năm  oằng-Thuỷ thứ 11.  úc sắp 

nhập diệt, sƣ bảo các tăng chúng rằng : tự mình còn ám muội lầm lẫn, mà 

sung vào việc phiên dịch kinh, nếu những bản dịch của ta không sai lầm, thì 

sau khi thiêu thân ta, lƣỡi ta còn y nguyên không cháy. Sau khi thiêu xác sƣ, 

thì quả nhiên nhƣ vậy.   

 ác kinh luận sƣ đã dịch cộng 98 bộ hơn 390 cuốn. Sau có ngƣời ở Thiên-

Trúc tới nói: chỗ am hiểu của Thập sƣ mƣời phần, sƣ mới nói có một phần. 

Kinh này là do Thập sƣ dịch. Kinh này sau ở đời nhà  guyên, nhà  gụy, 

nhà Trần, nhà Tùy lại có nhiều ngƣời dịch nữa, đời Ðƣờng lại có hai bản 

dịch, trƣớc sau cộng sáu bản dịch.  hƣng lƣu thông từ xƣa đến nay chỉ 

chuộng bản dịch đời Tần này của sƣ. Ðến nhƣ sự thực về Thập sƣ, trong 

sách chép của cổ nhân thƣờng thƣờng nói ra có nhiều chỗ khác nhau, cùng 

với chỗ chép trong sách  ao Tăng Truyện có nhiều điều trái ngƣợc, nay chỉ 

thuật sơ, chẳng khảo cứu tƣờng tận làm chi.  húng ta xem việc dịch kinh 

của Thập sƣ, có hai việc nên chú trọng :  



            1)- ịch kinh có hai phái lớn : một là phái  a Thập, dung hội nghĩa 

của trọn bộ kinh, dùng thể tài  án văn để dịch, nên những cuốn kinh dịch ra 

này thƣờng thƣờng câu, chữ, chƣơng, đoạn chẳng phù hợp hết thảy với văn 

chữ Phạm, nhƣng không có nghĩa u uẩn nào mà chẳng hiển ra, không có 

nghĩa tinh vi nào mà chẳng rõ ràng, ngƣời đông phƣơng đọc loại kinh này lại 

càng ứng hợp với căn cơ, so sánh dễ hiễu hơn, vì chỉ theo nghĩa mà chẳng 

theo văn, tức là ngƣời đời nay chỗ gọi là ý dịch. Một là phái  uyền Trang 

câu chấp cách thức văn chữ Phạm, chẳng thuận phƣơng pháp  án Văn, 

ngƣời đông phƣơng đọc loại kinh này nghe rất lủng củng, nghĩa cũng khó 

thông, đây tức là chỗ gọi là trực dịch.  oằng dƣơng Phật pháp cốt chú trọng 

ở chỗ tuyên thông nghĩa lý của Phật pháp mà thôi, chớ chẳng phải để nghiên 

cứu văn chữ Phạm, thế thì những kinh Phật dịch ra nên lấy phái nào làm 

hoàn thiện, chẳng cần phải nói nhiều cũng có thể hiểu đƣợc .   

            2)-Trƣớc ông  a-Thập, vì các bản dịch không hoàn thiện, chẳng 

những nghĩa sâu xa vi diệu chƣa đạt đƣợc, ngay đến nghĩa thiển cận cũng 

phần nhiều nói ra chƣa thể viên mãn, nên kẻ sĩ đại phu tin Phật rất ít. Từ lúc 

kinh luận của Thập sƣ mới dịch ra đời, ngài Tuệ-Viễn ở  ƣ-Sơn lại ra sức 

tuyên truyền, từ đó bực văn nhân, triết sĩ mới lần lần thông hiểu Phật lý. Ánh 

sáng của Phật pháp mới bắt đầu nhƣ mặt trời mới mọc, đến nhà Ðƣờng thì 

nhƣ mặt trời đã lên cao giữa trời.  ên sau khi Phật pháp sang Trung-Hoa, 

đến đời Thập sƣ  mới hiển ra lớn.  ếu chẳng thế, thì lúc đó tuy trƣớc có ngài 

Ðạo  n, sau có ngài Tuệ-Viễn hai bậc cao tăng, mà cũng chƣa ắt đƣợc sầm 

uất tốt tƣơi sau này trở nên thạnh vƣợng. Tại sao? Vì các kinh luận nƣơng 

theo để làm căn cứ chƣa đầy đủ, nên chƣa đủ để làm sáng tỏ nghĩa lý. Thập 

sƣ đã là bực Bồ-tát tái thị hiện, lại các đệ tử của sƣ nhƣ ông  uệ, ông Triệu 

... lại đều là ngƣời văn và lý rất sâu, ở học xƣa của Trung-Quốc nhƣ  ão, 

Trang,  ục, Kinh đều thông hiểu, thầy trò đều chẳng phải là ngƣời thƣờng, 

nên những bản dịch của sƣ bèn không lý nào là chẳng đạt, mà có thể vào sâu 

trong tâm ngƣời ta. Từ nhà Tống trở về sau Phật pháp từ thạnh đến suy, cho 

đến ngày nay thì hết sức suy, mà quốc gia thì loạn, nhân dân thì khổ, không 

khác gì hồi đời nhà Tấn.  úc đó nhờ có thầy trò Thập sƣ hoằng dƣơng, Phật 

pháp do đó mà rất hƣng thạnh, nhân tâm do đó mà cải thiện, quốc chánh do 

đó mà lần lần đƣợc thái bình. Thế thì muốn cho thế sự thái bình, trƣớc phải 

nhân tâm lƣơng thiện, mà muốn cho nhân tâm lƣơng thiện thì trƣớc phải 

hoằng dƣơng, chấn hƣng Phật pháp, thật là rõ ràng vậy.  ãy xem tình thế 

ngay nay ra sao?  hẳng những thế sự rối loạn mà thôi, Phật pháp lại cũng 

rối loạn đến cùng cực. Không vì cớ gì khác, chỉ tại chƣa hiểu rõ chân thực 

nghĩa của Phật pháp mà thôi!  ên muốn chấn hƣng Phật pháp thì trƣớc phải 

hiểu rõ chân thực nghĩa của Phật pháp, mà muốn hiểu rõ chân thực nghĩa của 



Phật pháp thì ắt phải hoằng dƣơng kim cƣơng bát nhã để thiệu long Phật 

chủng. Ðây là trách nhiệm của lũ chúng ta cùng đứng lên gánh vác. Thập sƣ 

dịch kinh, bắt đầu từ đại phẩm bát nhã, thế thì muốn gánh vác pháp vô 

thƣợng bồ đề, phải bắt đầu từ kim cƣơng bát nhã càng chẳng rõ ràng ƣ ? Tôi 

kính đem nguyện này hồi hƣớng cho khắp cả.   

---o0o---   

 

KIM CƢƠNG BÁT NHÃ 

 hƣa nói huyền đàm, vì kẻ nghe mờ mịt chƣa rõ, nhƣng yếu chỉ thì 

chẳng thể nào mà không nói, nay tóm tắt lại tám chữ để nói là :  Ý   Ể  

T M K Ô  , QUÁ   U     Ị ÐẾ.  ay từ khổ mà bắt đầu nói, chỗ gọi 

là ba khổ, tám khổ. Khổ bởi nghiệp, nghiệp do hoặc sanh ra, tức là kiến tƣ 

hoặc, vì thế phải nói tƣờng tận. Mà gốc của hoặc là ngã kiến.  gã kiến trừ 

thì hoặc không sanh ra, không sanh thì không có cái khổ của nghiệp trói 

buộc, tức là liễu sanh tử. Kim cƣơng chắc bén thí dụ nhƣ bát nhã có thể dứt 

hoặc. Tôn chỉ kinh này chỉ là chỗ phá ngã, ngã chấp thô là tứ đại ngũ ấm, 

ngã chấp tế là thủ pháp, hoặc thủ phi pháp, phàm có chỗ thủ ấy là chƣa hết 

ngã chấp, nên phải từ lớp này đến lớp khác làm cho nó không, tức là không 

có ngã tƣớng, không có pháp tƣớng, cũng là không có phi pháp tƣớng. Ðây 

gọi là T M K Ô  .  ghĩa của chữ Pháp rất rộng, sự sự vật vật đều ở 

trong đó, tứ đại ngũ ấm cũng là một trong các sự vật, nên theo thô và tế chia 

ra mà nói thì là nhân ngã tƣớng, pháp ngã tƣớng, mà theo hữu tƣớng mà nói 

thì cùng thuộc về pháp, nên nhân ngã, pháp ngã có thể hợp làm một.  ết 

thảy sự vật hữu tƣớng này theo con mắt thế tục không ai là chẳng cho là 

chân thực, nên gọi đó là tục-đế, đế có nghĩa là chân chân thực thực. Biết đâu 

rằng phàm chỗ có tƣớng đều là hƣ vọng, tức là nói tuy có mà hƣ huyễn, có 

mà không có, làm sự quán tƣởng này gọi là giả-quán. Phi pháp tƣớng là theo 

hết thảy pháp tánh mà nói, tƣớng thì giả, tánh thì chân, vì tƣớng do nhân 

duyên sanh, tánh thì chẳng biến đổi, nên biết tánh là chân, nên gọi đó là 

chân-đế.  àm sự quán tƣởng này gọi là không-quán, vì tánh vốn không có 

tƣớng, nên gọi là không.  hƣng nếu chấp thủ tƣớng không này, lại là cái 

không nghiệng lệch, chẳng phải là đệ nhứt nghĩa không của đại thừa. Tại sao 

vậy? Ví nhƣ hƣ không, tuy vốn vô tƣớng mà muôn tƣớng xum la, vì muôn 

tƣớng xum la nên mới thành ra cái hƣ không. Phải biết, tánh là thể, tƣớng là 

dụng, có thể ắt có dụng, nên có tánh ắt hiện ra tƣớng.  hƣng chẳng thể chấp 

tƣớng, chấp thì đuổi theo tƣớng mà mê muội tánh, đuổi theo dụng mà mê 

muội thể.  hƣng cũng chẳng thể đoạn diệt tƣớng, đoạn diệt tƣớng thì tuy 



chứng thể mà có dụng gì đƣợc, mà cũng chẳng thành là thể, vì quyết nhiên 

không có thể nào mà không có tƣớng, nên nghĩa của đại thừa ắt phải quán 

nhƣ thế mới gọi là không quán (không mà chẳng không).  hƣ thế là sự quán 

nhị đế viên dung. Viên dung là đệ nhứt nghĩa đế của trung đạo quán, chẳng 

phải ngoài nhị đế ra có riêng đệ nhứt nghĩa đế, lại cũng chẳng phải ngoài hai 

quán giả và không ra có riêng trung đạo quán. Trong kinh nói nhƣ thế gọi là 

  À T UYÊ , vì lấy già khiển để nói.  òn nhƣ trong kinh Pháp  oa nói 

tam-đế là B ỂU T UYÊ  là để biểu hiển chẳng chấp hai bên, chiếu cả hai 

bên của tánh đức để nói.   

 ià thuyên có nghĩa là chấp hữu chẳng phải, mà chấp không cũng chẳng 

phải, là nói hai bên không hữu đều khiển trừ thì hai bên mới viên dung. Bát 

nhã chính là lấy khiển chấp làm tông nên chỉ nói nhị-đế. Phải biết, bệnh của 

phàm phu là ở chỗ nào cũng chấp trƣớc, nên vọng tƣởng nhiều, ắt phải trƣớc 

dùng công phu khiển đãng rồi sau tánh đức mới có thể hiển rõ, nên thế-tôn 

trƣớc thuyết Bát- hã, rồi sau mới thuyết Pháp- oa.  ghĩa này phải hết sức 

chú ý.  ại đại thừa Phật pháp trên dƣới thông suốt, chẳng thể suy cao thánh 

cảnh cho đây là việc xuất thế, cùng với thế pháp không can thiệp, thì cô phụ 

ân của Phật. Phải biết, nếu không hiểu rõ tam-không, nhị-đế, thì ngay đến 

làm ngƣời cũng làm chẳng trọn, nên tôi phải nói rõ lý này ra.   

 ẾT  UỐ  T Ứ   ỨT 

---o0o---  

QUYỂN HAI - BIỆT GIẢI VĂN NGHĨA 

 ghĩa nhân văn mà hiển ra, vả lại quán chiếu bát nhã, thực tƣớng bát 

nhã đều nhân văn tự mà nổi dậy, thì một chữ một câu trong kinh văn chẳng 

thể nào không khảo đính rõ ràng đích xác cho đúng. Vì kinh này đọc tụng rất 

phổ biến sâu rộng, nên từ đời nhà Minh đến nay các bộ lƣu thông ở thế gian 

chép khác nhau rất nhiều. Thƣờng thƣờng truyền đi chép lại sai lầm, hoặc cố 

ý tăng giảm, mỗi ngƣời tự cho mình là đúng, khiến cho ngƣời đọc không còn 

biết đâu mà theo nữa. Tôi sanh ra muộn, may gặp các kinh sớ của chƣ đại 

đức đời nhà Tấn, Tùy và Ðƣờng nhƣ ngài Tăng Triệu, Trí  iả, Tuệ Tịnh, 

những cuốn kinh luận này đem từ hải ngoại trở về, mà những cuốn kinh đời 

nhà Ðƣờng viết, nhƣ cuốn của ông  iễu Thành  uyền cất dấu ở Ðôn-Hoàng 

thạch thất nay cũng phát hiện ở thế-gian. Tôi nhờ những cuốn này dùng để 

tham khảo kê cứu lẫn nhau khảo câu kinh nào là đúng, và đính chính câu nào 

là sai. Thực là sự gặp gỡ hiếm có, mà cũng là trách nhiệm kẻ hậu học.  òn 



đến những chữ và câu có chỗ giống nhau và khác nhau, tuy một chữ thêm 

hay bớt mà có quan hệ nghĩa của kinh rất lớn, nay tôi cũng mỗi mỗi theo văn 

tỏ bày ra, nói rõ nghĩa lý của nó cái nào đúng, cái nào sai, để phân biệt cho 

rành rẽ. Văn của kinh chia ra làm 3 khoa : 1- Tự phận . 2. -  hính tông phận 

. 3. -  ƣu thông phận, hết thảy các kinh, kinh nào cũng đều nhƣ thế.  ách 

chia phán nhƣ thế bắt đầu từ ngài pháp sƣ Ðạo  n đời Ðông Tấn, ngài là 

thầy của ngài Tuệ Viễn ở  ƣ Sơn, sơ tổ tông tịnh-độ. Thuyết này hồi mới bắt 

đầu đặt ra, ngƣời nghe còn nghi ngờ. Sau chất chính cùng các vị đại đức Tây 

Trúc tới, mới biết ở Tây Ðộ hết thảy các kinh đều phân khoa nhƣ thế, lúc đó 

mới chịu phục là đúng, thành ra quy tắc nhứt định.  hƣ kinh này từ câu nhƣ 

thị ngã văn, đến câu phu tọa nhi tọa, đó là tự phận, từ câu thời trƣởng lão Tu 

Bồ-Ðề đến câu thị danh pháp tƣớng, là chính tông phận. Từ câu Tu bồ-Ðề, 

nhƣợc hữu nhân dĩ vô lƣợng a tăng kỳ thế giới thất bảo trì dụng bố thí, đến 

câu tín thụ phụng hành, là lƣu thông phận.   

---o0o--- 

TỰ PHẬN 

 - 1. -  hứng tín tự. 

Nhƣ thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Xá Vệ quốc, Kỳ Thụ Cấp Cô 

Ðộc viên, dữ đại tỳ kheo chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu.   

Dịch nghĩa : Ta nghe nhƣ vầy, một thời Phật ở nƣớc Xá Vệ, vƣờn Kỳ 

Thụ Cấp Cô Ðộc, cùng với tăng chúng đại tỳ kheo 1250 ngƣời ở chung.   

 húng tín tự lại có tên là thông tự, vì tự này các kinh đều có, cũng có tên là 

kinh hậu tự, Phật lúc mới thuyết kinh vốn không có lời tự này, đến lúc kết 

tập mới thêm vào, nên cũng gọi là di giáo tự. Phật sắp nhập niết bàn, tôn giả 

A- an khâm phụng di mạng, hết thảy ở đầu cuốn kinh nào cũng phải để câu 

: Ta nghe nhƣ vầy, một thời Phật ở xứ Mỗ, cùng với đại chúng Mỗ bao 

nhiêu ngƣời ở chung, các lời này, Phật sai    an để câu trên, cốt chứng 

minh đúng là lời Phật nói để khởi tín, nên gọi là chứng tín tự. ÐẠ  TRÍ ÐỘ 

 UẬ  gọi văn của khoa này là lục thành tựu. Vì phàm kết tập một bộ kinh 

ắt có saú duyên mới có thể thành tựu. Sáu duyên là: 1. - hƣ thị là tín thành 

tựu, 2. - gã văn là văn thành tựu, 3. -  hất thời là thời thành tựu, 4. - Phật là 

chủ thành tựu, 5. - Xứ Mỗ là xứ thành tựu, 6. -  ùng với tỳ kheo chúng bao 

nhiêu ngƣời ở chung là chúng thành tựu. Sáu duyên đã đầy đủ thì chủ thuyết 

pháp, thời thuyết pháp, xứ thuyết pháp, chúng nghe pháp và ngƣời kết tập 

phụ trách chứng minh chỗ tự mình nghe đƣợc, gồm đủ để thành tựu sự tín 



của mọi ngƣời, mỗi mỗi đều đủ nên gọi là lục thành tựu. Ban đầu nói : nhƣ 

thị, không khác nhƣ, không phi là thị. Phàm ngƣời ta tin nhau thì nói nhƣ thị, 

chẳng tin thì không nói nhƣ thị.  ay kẻ kết tập mở miệng ra đã trịnh trọng 

nói nhƣ thị, là để tỏ rõ lời nói này đúng nhƣ Phật nói, lời và nghĩa không sai 

lầm, đủ để tin ở ngày nay mà truyền lại về sau, nên gọi là tín thành tựu. Kinh 

Hoa- ghiêm nói: “Tín là mẹ công đức của nguồn đạo, nuôi lớn hết thảy các 

thiện pháp”, tín là cửa bắt đầu nhập đạo nên sắp đặt ở hàng đầu. Thứ nhì là 

ngã văn, ngã là  - an tự xƣng, đặt biệt xƣng tiếng ngã là lời phụ trách, vả 

lại để nói rõ là tự tai của ông ấy thân nghe mà chẳng phải là truyền thuật. 

Trên đã nhƣ thế, dƣới lại xếp đặt tƣờng tận các ngƣời cùng nghe, lại để nói 

rõ là chẳng phải một mình nghe riêng, thì nhƣ thị tin mà có bằng cớ, nên gọi 

là văn thành tựu.  gày thế tôn thành đạo thì  - an mới giáng sanh, đến lúc 

A- an xuất gia thì Phật đã thuyết pháp đƣợc 20 năm, vì thế ông ấy xin Phật 

đem lời Phật thuyết pháp 20 năm trƣớc ra nói lại, gọi là bổ thuyết.  - an lại 

đƣợc pháp tánh giác tự tại tam muội, có thể trong lúc nhập định hiểu thấu 

suốt hết thảy các pháp, nên kết tập pháp tạng ắt phải suy tôn  - an, cũng là 

chỗ Phật thân hứa.  hƣ kinh Pháp  oa nói : “Ta cùng  - an ở nơi Không 

Vƣơng Phật đồng thời phát tâm, ta ƣa tinh tiến bèn đƣợc làm Phật,  -Nan 

thƣờng nghe nhiều nên trì pháp tạng của ta” là vậy.  úc kết tập,  -Nan lên 

pháp tòa, ánh sáng thân của ông ta giống in nhƣ Phật. Mọi ngƣời ngờ là thế 

tôn lại trở dậy thuyết pháp, hoặc ngờ vị Phật ở phƣơng khác lại, hoặc ngờ  -

 an thành Phật.  - an mở miệng liền nói :  hƣ thị ngã văn ... thì ba điều 

nghi trên liền dứt. Vì thế tôn đã biết trƣớc ắt có sự nghi này, nên khiến hết 

thảy ở nơi đầu các cuốn kinh đều để câu nhƣ thị ngã văn. Việc kết tập trong 

kinh, luật, luận có nhiều thuyết, hoặc nói tiểu thừa tam tạng đều do  -Nan 

kết tập, hoặc nói Ƣu Bà  y kết tập luật tạng,  - an kết tập kinh luận.  oặc 

nói luận là Ðại  a  iếp tự mình kết tập, lại có chỗ nói luận là ông Phù  âu 

 a tụng ra đây gọi là ngũ bách kết tập, cũng là đệ nhứt kết tập.  úc đó là 

năm thế tôn nhập diệt, chỗ kết tập ở ngoài Vƣơng Xá Thành, hang Tất Ba 

 a. Vua   Xà Thế làm hộ pháp ở ngoài, Ðại  a  iếp tôn giả làm thƣợng 

thủ.  oặc nói 500 tăng chúng, hoặc nói 1000 tăng chúng, hoặc nói 84 ngàn 

tăng chúng, đây gọi là kết tập thƣợng tọa bộ, vì Ðại  a  iếp là thƣợng tọa 

trong hết thảy các vị tăng. Kết tập bắt đầu từ ngày 15, tháng đầu mùa an cƣ 

năm đó.  n cƣ 3 tháng thì xong, hoặc nói 4 tháng mới xong.  oặc nói tháng 

12 năm đó vua   Xà Thế chết, Ðại  a  iếp cũng vào núi  ang Tích, đại 

chúng liền giải tán. Ðƣơng lúc đó lại có mấy ngàn tăng chúng hoặc đã 

chứng, hoặc chƣa chứng quả    a  án chẳng thể dự hội đƣợc, họ muốn báo 

ơn Phật, nên ở cách phía tây bắc hang này 20 dặm, họ kết tập riêng kinh, 

luật, luận và tạp tập tạng, cấm chú tạng, gọi là năm tạng, vì đây là phàm và 

thánh đều tụ hội để kết tập, nên gọi là đại chúng bộ kết tập.  gài Ba Tu la 



hán làm thƣợng thủ, vua   Xà Thế cũng làm đàn việt hộ pháp cúng dƣờng. 

Ðây là thấy ở trong các kinh sách Phát Tạng và Tây Vực Ký .   

Sau lại có 3 lần kết tập nữa : một lần sau khi Phật nhập diệt 100 năm, trƣởng 

lão  ia Tƣ  a làm thƣợng thủ nhóm hợp 700 thánh tăng, trƣởng lão  y Bà 

Ða và Tát Bà  a vấn đáp bàn luận, chuyên về luật tạng , nghiêm tịnh những 

điều giới luật, đây là kết tập lần thứ nhì. Một lần ở lúc Phật nhập diệt 235 

năm sau, đời vua  - ục, ngài Mục Kiền  iên Ðế Tu làm thƣợng thủ, họp 

tăng chúng 60 ngàn vị, tuyển chọn lấy 1000 vị.  gài Ðế Tu làm luận để phá 

tà thuyết của ngoại đạo. Ðây là kết tập lần thứ ba. Sau chót thì ở bốn, năm 

trăm năm sau khi Phật nhập diệt, đời vua  a  hĩ Sắc  a nhóm 500 vị  a 

 án, 500 vị bồ tát, ngài  a  hiên  iên Tử làm thƣợng thủ, ngài Mã Minh 

Bồ Tát tạo luận, trải qua 12 năm thành Tỳ-Ba-Sa luận có một triệu bài tụng 

để giải nghĩa kinh.  oặc nói Thế  ữu Bồ Tát làm thƣợng thủ tạo tam tạng 

luận một triệu bài tụng, đây là kết tập lần thứ tƣ.  oặc lúc Phật còn tại thế đã 

có kết tập, nhƣ ông Mục Kiền  iên tạo Pháp Uẩn Túc  uận, nhƣng chẳng 

qua là bộ phận soạn thuật, còn nhƣ triệu tập tăng chúng hội họp lại làm việc 

kết tập đại quy mô thực bắt đầu ở Ðại  a  iếp,  - an và các thánh tăng. 

Ðại thừa kết tập ƣớc có 2 thuyết : 1. - à Phật nhập diệt 7 ngày, Ðại  a  iếp 

bảo 500 vị la hán gõ chuông đánh khánh nhóm họp các vị    a  án ở khắp 

10 phƣơng thế giới đƣợc 88 ngàn vị, ở khoảng giữa 2 cây tha la, mà sai A-

 an, thăng pháp tòa chia ra kết tập 3 tạng : Bồ Tát, Thanh Văn,  iới  uật. 

Bồ Tát tạng có 8 : Thai hóa tạng là thứ nhứt, Trung ấm tạng là thứ hai, Ma 

 a  iễn, phƣơng đẳng là thứ 3,  iới  uật tạng là thứ 4, Thập Trụ Bồ Tát 

tạng là thứ 5, Tạp tạng là thứ 6, Kim  ƣơng tạng là thứ 7, Phật tạng là thứ 8. 

Ðây là thấy ở trong kinh Bồ Tát Xử Thai. Một thuyết là Văn-Thù,  i  ặc 

các vị đại bồ tát cùng  - an ở Thiết Vi sơn kết tập đại thừa tam tạng, đây là 

thấy ở trong Trí Ðộ  uận. Ðến nhƣ bộ Mật Tông cũng có hai thuyết, hoặc 

bảo là ông  - an kết tập hết thảy, hoặc bảo kim  ƣơng Thủ Bồ Tát làm 

chánh, A- an làm phó, thuyết sau này căn cứ trong kinh  ục Ba  a Mật. 

Trong kinh này Phật đem các pháp thu nhiếp làm 5 phần, ngài bảo Từ Thị bồ 

tát rằng “Sau khi ta diệt độ phải khiến  - an thụ trì kinh tạng, Ƣu Bà  i thụ 

trì luật tạng,  a Ða  iễn  a thụ trì luận tạng, Văn Thù Sƣ  ợi thụ trì đại 

thừa bát nhã ba la mật đa, Kim  ƣơng Tạng bồ tát thụ trì thậm thâm vi diệu 

chƣ pháp tổng trì môn (tức là chú)” .   

Biểu pháp : biểu pháp có nghĩa là tiêu về tự tánh.  ghe kinh, nghe pháp 

trọng yếu ở chỗ đem kinh văn tiêu dung mỗi mỗi về đến trên bổn tánh của 

mình mà thể hội, thì mới đƣợc thụ dụng. Ðoạn văn này vốn là cảnh duyên sự 

tƣớng, mà còn có thể tiêu về tự tánh đƣợc, thì kinh văn sau này có thể dùng 



đoạn này làm tiền lệ để biết. Suy đó ra, nếu đối với hết thảy cảnh duyên đều 

có thể lĩnh hội nhƣ thế, thì thụ dụng vô cùng. Phải nên chú ý!  hƣ : là nhƣ 

nhƣ bất động, có nghĩa là tánh thể vốn có sẵn đầy đủ của con ngƣời, thị: là 

đƣơng hạ tức thị.  ết thảy phàm phu tuy tánh này đƣơng hạ tức thị, mà sanh 

diệt sát na chẳng ngừng, lại chẳng nhƣ nhƣ là tại sao? Tại ngã chấp nó che 

lấp đi, nên ắt phải phá cái chấp tiểu ngã mà quy về cái đại ngã. Ðại ngã là 

nhứt chơn pháp giới, tức là tâm Phật và chúng sanh ba cái không sai biệt, cái 

ngã thƣờng, lạc, ngã, tịnh.  hữ ngã ở đây phải hiểu nghĩa nhƣ thế. Văn: là 

phản văn, văn tự tánh.  ếu muốn quay trở về ắt phải phản văn (nghe trở 

vào) chẳng thể hƣớng ngoại rong ruổi mƣu cầu, bội giác hợp trần.  hứt thời 

: là chỗ bảo thập thế cổ kim chẳng lìa một niệm, hiện tại lại cũng là tam thế 

tâm chẳng thể đắc, phải hiểu nhƣ thế.  hữ ngã trong văn trên là khiến lĩnh 

hội nhứt chơn pháp giới, thì chƣớng ngại của không gian tiêu trừ, chữ nhứt 

thời ở đây là khiến lĩnh hội không có tam thế (hiện tại, quá khứ, vị lai), thì 

chƣớng ngại của thời gian cũng tiêu trừ. Tánh thể vốn nó nhƣ thị, nhƣ thị! 

Phải nghe trở vào nhƣ thị! Kẻ phàm phu quên cái bổn lai của mình lâu rồi, 

nay muốn phản chiếu lại thì phải có phƣơng tiện. Trong sáu căn chỉ có nhĩ 

căn là rất viên thông, nhƣ mƣời phƣơng đánh trống thì đều nghe đủ cả 10 

phƣơng, ở tánh vốn không chƣớng ngại, dễ lĩnh hội hơn, nên mới khiến từ 

nơi nhĩ căn mà vào. Vì nhĩ căn đầy đủ 1200 công đức, số 1200 chẳng qua để 

bày tõ sự viên mãn vô ngại, vì giềng mối của 10 phƣơng là bốn phƣơng (bốn 

góc và phƣơng trên phƣơng dƣới đều do đông tây nam bắc mở ra, nên mới 

thêm sáu giềng mối, đây là nói về chiều ngang, còn tam thế thì nói về chiều 

dọc.  gang dọc giao tham là số 12, bày tỏ sự vô tận của nó gọi là 1200), 

cùng với tam thế nhân lên là 12, lại gấp thêm 100 lần là 1200.   

Phật : là tự tánh thiên chân Phật, già và chiếu cả hai bên, trung đạo viên 

dung, tự tánh vốn nó nhƣ thế, đây là Xá Vệ Quốc của tự tánh.  hiến thắng 

ngũ ấm ma mà thiệu long Phật chủng là Kỳ Ðà thái tử của tự tánh. Trang 

nghiêm phƣớc tuệ, rừng của công đức gọi đó là cây. Ðứa con bỏ cha chạy 

trốn nay đã trở về nhà thừa hƣởng sản nghiệp của cha, hạt minh châu dấu 

trong áo, chẳng mệt nhọc mà đƣợc tức là vƣờn  ấp  ô Ðộc của tự tánh. Ðại 

: là đại bi, đại nguyện. Tỳ kheo: là xa lìa trần cấu.  húng : là lý sự hòa hợp, 

1200: là viên mãn nhĩ căn, công đức của nghe trở vào, 55 ngƣời : là thập tín, 

thập trụ, thập hạnh, thập hƣớng, tứ gia hạnh, thập địa, đẳng giác, cộng 55 vị. 

Vì chung bảo bổn tánh nhƣ nhƣ bất động, đƣơng hạ tức thị.  ếu quả có thể 

ngang dọc không chƣớng ngại, nghe trở vào nhƣ thị, thì tự tánh thiên chân 

Phật liền nhƣ thị mà tại, mà cùng với 55 vị bồ tát ma ha tát đại bi đại nguyện 

xa lìa trần cấu, lý sự hòa hợp, công đức nghe trở vào viên mãn, làm bạn lứa. 

Thế thì  inh Sơn pháp hội nghiễm nhiên chƣa giải tán, lại gọi là tại  inh 



Sơn thân nghe diệu pháp cũng có thể đƣợc, hay nói  inh sơn ở ngay trong 

tấc lòng này cũng đều có thể đƣợc. Vì cớ gì? Vì tự tánh thiên chân Phật cùng 

với Thích  a Mâu  i Phật đã tâm tâm in với nhau, ánh sáng ánh sáng chiếu 

lẫn nhau, nhƣ thế thì đã thấy cảnh tƣớng của chứng tín tự là chẳng phải là 

tƣớng mà thấy  hƣ  ai. Thƣa các bậc thiện tri thức, chữ nhƣ thị này chẳng 

phải đối với cuốn kinh này thì nhƣ thị, không đối với cuốn kinh thì chẳng 

nhƣ thị, lại cũng chẳng phải ở chỗ tòa giảng kinh nghe kinh này thì nhƣ thị, 

lìa tòa thì chẳng nhƣ thị, lại chẳng phải ở pháp hội thì nhƣ thị, ra ngoài pháp 

hội thì chẳng nhƣ thị. Phải ở hết thảy thời, hết thảy việc, hết thảy cảnh đều 

thấy các tƣớng chẳng phải tƣớng, thì động tĩnh nhƣ một, không cái nào là 

chẳng thị.   

---o0o--- 

PHÁT KHỞI TỰ 

Nhĩ thời thế tôn thực thời, trƣớc y trì bát, nhập Xá Vệ đại thành 

khất thực, ƣ kỳ thành trung thứ đệ khất dĩ, hoàn chỉ bổn xứ, phạn tự 

ngật, thu y bát, tẩy túc dĩ, phu tọa nhị tọa.   

Dịch nghĩa : Lúc đó là thời ăn của đức thế tôn, ngài mặc áo cầm bình 

bát, vào thành Xá Vệ lớn xin ăn, ở trong thành này lần lƣợt xin xong, 

trở về chỗ cũ, ăn cơm xong, thu y bát, rửa chân xong, trải tọa cụ mà 

ngồi.   

Phật vì kẻ xuất gia chế ra ba thứ áo :   

1. -An-đà-hội cũng gọi là ngũ điều y (cắt vải làm miếng vuông ráp may lại 

nhƣ hình miếng ruộng, nên gọi là phƣớc điền y, năm điều thì hình vuông 

lớn, chín điều thì hình vuông nhỏ lần, lại cũng gọi là trƣớc thể y, làm công 

việc và nằm ngồi thì mặc).   

2. - Uất-đa-la-tăng cũng gọi là thất điều y, lúc giảng kinh, thuyết pháp thì 

mặc ra ngoài ngũ điều y, nên cũng gọi là áo ngoài (ngũ điều y lại có tên là hạ 

phẩm y, thất điều có tên là trung phẩm y, cửu điều có tên là thƣợng phẩm y). 

 ếu ở nơi đông đảo, hoặc vào chỗ đại đô hội, hoặc vào cung vua thì mặc y 

cửu điều, tiếng Phạm gọi là tăng-già-lê, cũng gọi là đại y.  ay thế tôn sắp 

vào thành xin ăn nên mặc đại y. Ba thứ y này có tên chung là cà-sa. Cà-sa có 

nghĩa phức tạp, chẵng phải chỉ màu sắc xanh vàng đỏ đen tím xen lẫn nhau 

làm phức tạp, mà vì chẳng dùng màu đỏ ròng, có khi pha lẫn màu đỏ với 

màu xanh hay màu vàng, hoặc màu đen màu tím.  hẳng những màu đỏ 



chẳng phải màu đỏ ròng, ngay đến màu xanh vàng đen tím cũng chẳng phải 

màu xanh ròng, vàng ròng, đen ròng, tím ròng nên gọi là phức tạp.  ho nên 

màu đỏ mà pha lẫn màu xanh thì thành ra màu đen bùn, nên mới gọi là mặc 

y đen, màu đỏ mà pha vàng thì gọi là màu mộc-lan, màu tím cũng là màu đỏ 

pha đen mà thành, đều chẳng phải là màu chính, nên lại gọi là màu không 

chính, màu hƣ hoại, màu nhuộm, sở dĩ nhƣ thế là để phân biệt với ngƣời tại 

gia, lại cũng có ý chẳng trụ ở sắc.  hững màu sắc nhƣ thế thì mờ tối không 

rực rỡ, cũng là có ý không làm cho ngƣời khác chóa mắt. Mặc áo cầm bát, 

xin ăn ... đều là giới luật chế định. Thế tôn làm nhƣ thế tức là lấy bản thân 

 gài làm khuôn mẫu dạy ngƣời ta trì giới.   

Xin ăn có nhiều nghĩa, nay nói sơ lƣợc : vì hàng phục ngã mạn, vì chẳng 

tham ăn ngon, vì chuyên tâm tu đạo, vì khiến cho kẻ thấy sanh tâm hổ thẹn. 

Xuất gia vốn là để độ chúng sanh, mà muốn độ chúng sanh thì trƣớc phải dứt 

hoặc, mà dứt hoặc ắt phải khổ hạnh khiến cho mọi ngƣời thấy đó sanh ra tâm 

hổ thẹn.  ọ nói : vì cớ độ chúng sanh mà tự mình khổ nhƣ thế, thế thì chúng 

ta há tham miếng ăn ngon, mƣu tính cho sƣớng thân ƣ? Sanh tâm hổ thẹn, 

ngõ hầu đạo tâm tăng trƣởng, tục niệm bớt lần đi, thế thì việc xin ăn có ích 

cho chúng sanh rất lớn, há chỉ khiến ngƣời khác bố thí để trồng phƣớc điền 

mà thôi ƣ?  ên xin ăn là phƣớc hết sức lớn của ngƣời xuất gia tu hành. Bực 

cổ đức vì lo rằng những kẻ có lòng tin chẳng đƣợc nhiều, ắt gặp sự phỉ báng, 

nên bất đắt dĩ tự mình cày ruộng trồng lúa lấy để ăn, nhƣ thế là đã trái với 

Phật chế, đã rất đáng đau lòng! Sao có thể nhƣ ngƣời đời nay nói Tỳ kheo lại 

phải kinh doanh thêm cả các nghề khác, nhƣ thế thì hà tất phải xuất gia làm 

chi?  hẳng thể phá hoại Phật pháp nhƣ thế đƣợc. Muốn cho Phật pháp hƣng 

thạnh Tỳ kheo nếu không đi xin ăn thì không đƣợc.  òn nếu bảo ở đông 

phƣơng chẳng thể thực hành, và ở thời đại ngày nay chẳng thể thực hành, thì 

nƣớc Thái  an đến nay vẫn còn vâng theo Phật chế mà thực hành, sao có thể 

bảo là đông phƣơng chẳng thể thực hành ƣ?  hỉ cần phải đƣợc đa số ngƣời 

có tín tâm thì sau mới có thể thực hành đƣợc. Trải tọa cụ mà ngồi là sắp sửa 

nhập định. Theo quy tắc thì trƣớc khi ngồi còn có kinh hành, nay chẳng nói 

tới là bày tỏ sự dụng công yếu khẩn, có ý chẳng thể phút giây nào trễ biếng. 

Thuyết bộ kinh lớn này mà phát khởi ở việc tầm thƣờng hằng ngày thì thật là 

lạ lùng đặc biệt, nên Tu Bồ Ðề mở miệng liền than : hi hữu!  hƣng lạ lùng 

đặc biệt thực không khác với tầm thƣờng, nên ông Tu Bồ Ðề kế tiếp nói : 

khéo hộ niệm khéo phó chúc.  ó thể thấy văn này có liên quan với trọn bộ 

kinh, lý này hết sức sâu kín tinh vi mà lại thân thiết, nếu chỉ xem sơ qua há 

chẳng cô phụ.  ay tôi mở ra 10 tầng để nói rõ nghĩa, 4 tầng trƣớc theo pháp 

để nói rõ, sáu tầng sau theo giáo hóa để nói rõ :   



1. -Thị hiện mặc áo xin ăn, bôn tẩu trần lao giống in nhƣ kẻ phàm phu là 

Phật chẳng trụ Phật tƣớng là hiển thị vô ngã tƣớng của Phật. Tôn chỉ trọn bộ 

kinh này là ở chỗ phá ngã, nay thị hiện vô ngã mà chẳng nói ra một chữ, 

cũng tức là thị hiện vô pháp tƣớng của Phật. Tuy không nói ra một chữ mà 

thực ra là hiển thị pháp vô ngã, lại cũng là chỗ để hiển thị cũng không có phi 

pháp tƣớng của Phật.  ý tam không hiện rõ ràng ra trọn vẹn triệt để, đây gọi 

là khéo phó chúc.   

2. -  hƣ chỗ nói rõ ở trên là đại trí, tu bồ tát hạnh ắt phải bi và trí đầy đủ nên 

lúc nói tƣờng tận, vừa mở miệng ra là khiến phải độ chỗ có hết thảy chúng 

sanh, mà nay thị hiện giống nhƣ kẻ phàm phu là đồng-sự-nhiếp trong tứ 

nhiếp pháp. Vì thế tôn đại từ đại bi chẳng bỏ chúng sanh, mà dùng chính bản 

thân mình làm quy tắc để làm kiểu mẫu cho các vị Bồ tát ma ha tát, đây gọi 

là khéo hộ niệm. Tóm lại mà xem, lấy đại trí mà thực hành đại bi là không 

mà chẳng không.  hân đại bi mà hiển đại trí là hữu mà chẳng hữu. Không 

mà chẳng không gọi đó là diệu hữu.  ữu mà chẳng hữu mới là chân không. 

 á chẳng phải là tức không, tức giả, tức không, nhị đế quán dung, rõ ràng là 

đệ nhứt nghĩa đế của trung đạo ƣ? Thế thì ở việc tầm thƣờng hằng ngày mà 

đã đem lý hiển tam không, quán dung nhị đế, yếu chỉ của trọn bộ kinh nêu 

lên đầy đủ. Ðây gọi là hi hữu!.   

3. -Phật thuyết các bộ kinh khác, thƣờng thƣờng phóng quang động địa làm 

pháp khởi, để hiển thị hết thảy các pháp đều từ bát nhã chánh trí mà ra, tức 

là không pháp nào là chẳng phải bát nhã. Trong những hội thuyết bát nhã 

trƣớc, Phật cũng đã phóng quang động địa để hiển thị bát nhã chánh trí có 

thể bạt trừ trụ địa vô minh.  ay hội thứ chín thuyết Kim-cƣơng bát nhã lại 

chẳng thị hiện nhƣ thế, là để hiển thị ngay đến pháp tƣớng của bát nhã cũng 

chẳng chấp.  ên kinh này nói: Phật thuyết bát nhã ba la mật tức là chẳng 

phải bát nhã ba la mật. Phải biết, ngay đến cả bát nhã mà chẳng chấp thì mới 

là bát nhã ba la mật. Ðây cùng cực của chẳng chấp thủ tƣớng,   

4. -Trong khoảng mấy chục năm, trƣớc khi chƣa thuyết kinh này, Phật ngày 

ngày cũng đều thị nhƣ thế này, đã thuyết kinh này rồi, cho đến lúc vào niết 

bàn trong khoảng mấy chục năm, cũng lại ngày ngày thị hiện nhƣ thế này, 

thì có thể thấy gọi là thị hiện, chỉ là ngƣời khác thấy nhƣ thế mà nói vậy 

thôi, còn Phật thì không có niệm ta vì đại chúng làm sự thị hiện này. Vì Phật 

không một sát na nào là chẳng ở trong nhị đế viên dung đại không tam muội. 

 gƣời khác thấy chỗ Phật thị hiện nhƣ thế, đều là từ trong đại không tam 

muội tự tại tuôn chảy ra mà thôi. Phật thì làm mà nhƣ là vô sự, từ ban sơ 

không để tâm vào việc làm đó. Ðây là cùng cực của nhƣ nhƣ bất động.  gàn 



muôn lời nói trọn bộ kinh đến chỗ quy kết thì nói : thụ trì đọc tụng, vì ngƣời 

khác diễn thuyết. Sao gọi là vì ngƣời khác diễn thuyết?  à bất thủ ƣ tƣớng, 

nhƣ nhƣ bất động.  ó thể thấy 8 chữ này là chỗ khẩn yếu của trọn bộ kinh, 

lại cũng là chỗ khẩn yếu của ngƣời học thụ trì diễn thuyết.  ay ở việc tầm 

thƣờng hằng ngày, mà tức là hiển thị chỗ khẩn yếu của kim cƣơng bát nhã, 

há chẳng gọi dó là hi hữu, khéo hộ niệm, khéo phó phúc ƣ? Trên đây là theo 

pháp để nói rõ nghĩa của phát khởi tự.   

5. -  ết thảy chúng sanh cùng đầy đủ Phật tánh, tức là ngƣời ngƣời có đầy 

đủ pháp thân  hƣ  ai.  hƣng pháp thân  hƣ  ai của chúng sanh ẩn tàng mà 

chẳng hiển hiện ra. Sở dĩ ẩn tàng mà chẳng hiện ra, nên chẳng gọi là pháp 

thân  hƣ  ai, mà chỉ gọi là  hƣ  ai Tạng, vì chúng sanh bôn tẩu để có cơm 

ăn áo mặc, bội giác hợp trần, đã lâu rồi quên mất bổn lai diện mục.  ay lấy 

pháp thân  hƣ  ai thị hiện giống nhƣ phàm phu bôn tẩu trần lao, là không 

có gì khác, vì muốn khiến hết thảy chúng sanh ở trong trần lao mỗi ngƣời 

hồi quang phản chiếu  hƣ  ai tạng vốn sẵn có của mình mà thôi!   

6. - Bác địa phàm phu chƣớng sâu nghiệp nặng, nay muốn phản chiếu, nếu 

không khéo khai thông, khuyên nhủ cho nó huân tập thì chẳng thể đƣợc.  ay 

thuyết kinh này mà phát khởi ở những việc xin ăn v. v... là chỉ thị cho chúng 

sanh thụ trì kinh này phải coi giống nhƣ việc ăn cơm uống nƣớc thƣờng 

ngày, một ngày chẳng thể lìa bỏ.  ứ huân tập lâu ngày nhƣ thế ngõ hầu tín 

tâm thêm lớn, ở trong cái vỏ vô minh đầy đặc ló ánh sáng ra.   

7. - Thế nhƣng kinh tối thƣợng thừa, thậm thâm vi diệu, nay đƣợc thấy nghe, 

thụ trì, mà muốn lĩnh hội nghĩa chân thực của  hƣ  ai, nếu không có đủ tƣ 

cách tƣơng đƣơng, thì cũng không vào đƣợc cửa. Kinh này nói : Sau 500 

năm có kẻ trì giới tu phƣớc, ở nơi chƣơng cú này có thể sanh tín tâm, lấy đây 

làm thực, tín là cửa để nhập đạo, lấy đây làm thực là hiểu rõ nghĩa chân thực 

của nó.  ho nên có thể thấy, hiểu rõ nghĩa chân thực của nó mới là thực tín 

(thực tín khác với tin một cách lờ mờ), mà thực tín thì do ở trì giới tu phƣớc, 

há chẳng chú trọng ƣ?  ay các việc mặc áo cầm bình bát, xin ăn đều là giới 

luật của Phật chế định, y theo đó mà làm tức là trì giới. Mà xin ăn là khiến 

cho kẻ thấy nghe sanh tâm hổ thẹn, tăng trƣởng đạo nghiệp, chẳng những chỉ 

khiến cho họ làm bố thí trồng phƣớc điền mà thôi, đó mới là tu phƣớc, Kim 

 ƣơng bát nhã phát khởi ở trì giới tu phƣớc, chính là chỉ-thị cho chúng sanh 

phƣơng tiện trƣớc khi khởi tin nhập môn.   

8. - Xin ăn v.v... là trì giới. Trải tọa cụ mà ngồi là sắp nhập định.  o giới 

sanh định, do định sanh tuệ, nên lời tự cho là khi phát khởi thuyết Kim 



 ƣơng bát nhã, lại chỉ-thị chúng sanh bằng ba sự học vô lậu (giới, định, tuệ) 

theo một thứ tự nhất định, để tỏ rõ trì giới tu phƣớc có thể sanh thực tín mà 

nhập môn đƣợc.  hƣng muốn cho bát nhã chánh trí hiện ra, nếu chẳng tu 

định thì chẳng thể đƣợc.   

9. -  hỗ cần yếu của tu hành là phải ở lý và sự hai cái dung hội nhau, trong 

lúc tĩnh nuôi dƣỡng đƣợc đầu mối này, lại phải ở lúc đối cảnh tùy duyên, 

siêng năng khám nghiệm.  gƣời xƣa gọi là trải qua việc để luyện tâm, đây là 

một cách tu hành rất cần yếu.  ý hai bên chẳng chấp ắt phải ở ngay lúc ăn 

cơm mặc áo mà lĩnh hội, ắt phải ở công việc tầm thƣờng hằng ngày mà thực 

hành đƣợc, ngõ hầu có thể đạt đến chỗ động và tĩnh nhƣ một, thì không cái 

nào là chẳng phải vậy. Ðây lại là ý huyền vi của bát nhã phát khởi ra ở các 

việc xin ăn v. v ...   

10. -  àng có chỗ tinh diệu, phát khởi tự này tức là trỏ đích xác phƣơng tiện 

hạ thủ cho ngƣời trong cảnh trần lao. Ðã bị túc nghiệp dắt dẫn rơi vào trong 

cái túi da thúi này, thì sự chạy đi kiếm ăn, kiếm mặc, có ai tránh khỏi đƣợc? 

Vì đó mà đuổi theo ngọn, quên mất gốc thì đã đành là chẳng thể đƣợc, còn 

nếu vì giải thoát trần lao chẳng nổi mà sanh phiền não, thì lại cũng sao có 

thể đƣợc?  ái đạo là ở chỗ khéo léo lợi dụng hoàn cảnh của mình, nhƣ thế 

thì chỗ nào mà chẳng là đạo-tràng ƣ? Mỗi sáng mặc áo đi ra ngoài, mỗi 

ngƣời đều siêng năng chức vụ xin ăn của mình, xong việc liền trở về.  hững 

việc ứng tiếp chẳng can thiệp gì tới mình có thể bớt đƣợc thì bớt, bốn chữ: 

trở về chỗ cũ này kíp phải để mắt vào. Sau khi trở về liền đem đồ ra ăn uống, 

rửa ráy v. v... những việc phải làm đều liệu lý dọn dẹp cho xong xuôi, rồi 

liền phải tĩnh tọa, thu nhiếp vọng niệm, quán tâm, đây là 4 chữ : trải tọa cụ 

ngồi, lại càng phải để mắt vào.  gƣời đời nay trọn ngày bận rộn, ứng thù đã 

nhiều. Sau khi trở về lại chẳng nhiếp tâm tĩnh tĩnh tọa, dẫu cho có tụng kinh 

niệm Phật, công khóa chẳng khuyết, mà tâm này chƣa từng dùng công phu 

tĩnh nhiếp một chút nào, nên tuy tụng kinh niệm Phật mà vọng niệm vẫn đầy 

dẫy, thì có ích chỗ nào đâu?  ại ở nghĩa lý chẳng chấp tƣớng, và chẳng chấp 

phi tƣớng là pháp và phi pháp hai bên đều chẳng chấp, từ xƣa tới nay chẳng 

lƣu tâm thể hội, sở dĩ tu hành nhiều năm mà vẫn nhƣ cũ thấy cảnh liền dời, 

theo duyên liền chuyển, không có một lập trƣờng vững chắc. Tự mình đã 

không có chút thụ dụng nào, thậm chí đại phá giới luật, không gì là chẳng 

làm, tự mình cho là chẳng chấp pháp tƣớng, có biết đâu rằng sớm đã chấp 

thủ phi pháp tƣớng rồi vậy. Tự mình đọa lạc, lại dắt dẫn theo vô số thiện 

nam tín nữ đều cùng đọa lạc. Ðây là đều bởi chƣa từng nhiếp niệm, quán 

tâm, chƣa từng thể hội hiểu rõ nghĩa bất trụ tƣớng và hai bên chẳng chấp, 

khiến sanh ra nhƣ thế.  á chẳng đáng thƣơng hại !  ên 8 chữ : trở về chỗ 



cũ, trải tọa cụ ngồi, trong kinh này chính là cái kim châm vào đỉnh đầu, bài 

minh bên cạnh chỗ ngồi của chúng sanh bôn tẩu trần lao chúng ta, lấy cái 

này mà phát khởi, chính là trỏ đích xác bát nhã chẳng phải chỉ nói trống 

không mà đƣợc.  ần phải noi theo văn tự, bắt đầu quán chiếu, thời thời khắc 

khắc chẳng buông lung, sự sự việc cần khám nghiệm, mới hứa cho tiến đƣợc 

một phần nào. Trên đây là theo giáo hóa để nói rõ nghĩa phát-khởi-tự. Tóm 

10 nghĩa này để làm phát khởi, chẳng những lý và sự của vô thƣợng đại 

pháp rõ ràng trọn vẹn, lại phƣơng pháp dự bị bắt đầu hạ thủ của kẻ tu hành 

cũng nói ra hết ở đây. Thật là hi hữu !  ếu chẳng mỗi mỗi lĩnh hội, theo nhƣ 

pháp mà tu, há chẳng những cô phụ Thế Tôn hi hữu hộ niệm phó chúc, lại cô 

phụ luôn phát khởi tự hi hữu này.  hĩ thời : là lúc chính đƣơng nói nghe đầy 

đủ, cơ duyên thành thục. Thế tôn : riêng có 10 danh hiệu, gọi chung lại là thế 

tôn, vì ngài đầy đủ đức của 10 danh hiệu đƣợc tôn sùng ở thế gian nên gọi là 

thế tôn, nghĩa này là theo Ðại- uận. Mƣời danh hiệu là :   

1. -  hƣ  ai, các pháp nhƣ một, là nhƣ, chẳng lại mà lại là lai, đây là theo 

tánh thể để tiêu hiểu đức.   

2. - Ứng cúng, ứng với việc cúng dƣờng của cõi trời cõi ngƣời, đây là theo 

đại bi, đại nguyện để tiêu biểu đức.   

3. -  hánh biến tri, là biết hết thảy pháp, tức là giả mà cũng tức là không, 

không pháp nào là chẳng trung đạo, một không hết thảy không, một giả hết 

thảy giả, một trung hết thảy trung, không nghiêng không dựa, tịch và chiếu 

đồng thời là chánh, tam-đế lý trí viên dung vô ngại, trí khắp sa giới, soi suốt 

vi trần là biến, đây là theo nghĩa tịch chiếu đồng thời để tiêu biểu đức.   

4. - Minh hành túc, có hai thuyết : kinh Ðại  iết Bàn nói : minh là đƣợc vô 

lƣợng thiện quả, hành túc là chân có thể đi (trỏ giới và tuệ), nghĩa là đắc vô 

thƣợng bồ đề do đi bằng chân giới tuệ, đây là theo nghĩa tu nhân đắc quả mà 

tiêu biểu đức. Ðại  uận nói : ”minh là tam minh : túc mạng, thiên nhãn, lậu 

tận, hành là trỏ ba nghiệp thân, khẩu, ý, chỉ có Phật là hành của tam minh 

đầy đủ”, theo nghĩa này mà nói là theo nghĩa thần thông để tiêu biểu đức.   

5. - Thiện thệ nghĩa là đi tốt lành, tức là vào vô dƣ niết bàn, chỗ gọi là sanh 

diệt diệt hết thì tịch diệt hiện ra, đây là theo nghĩa đoạn chứng, để tiêu biểu 

đức.   

6. - Thế gian giải, sự tƣớng của hết thảy hữu tình, phi hữu tình, không loại 

nào là chẳng hiểu rõ, đây là theo nghĩa hậu đắc trí để tiêu biểu đức.   



7. - Vô thƣợng sĩ, ở trong hết chúng sanh, Phật là bực cao hơn hết, đây là 

theo địa vị để tiêu biểu đức. 8. - Ðiều ngự trƣợng phu, hoặc dùng lời nói 

mềm dịu, hoặc dùng lời nói khổ thiết, khéo có thể điều ngự bực trƣợng phu 

khiến cho họ vào thiện đạo (chẳng kể trai hay gái tăng hay tục, muốn xa lìa 

trần cấu, nếu chẳng đầy đủ khí khái của bực trƣợng phu, tâm chí quả quyết 

kiên định thì chẳng thể đƣợc.  gƣời mà đƣợc nhƣ thế thì chỉ có Phật là có 

thể điều phục mà giá ngự họ), đây là theo giáo chủ để tiêu biểu đức.   

9. - Thiên nhân sƣ, làm tiêu biểu cho cõi trời cõi ngƣời, nhƣ ánh sáng mặt 

trời rọi khắp, không chỗ nào là chẳng đƣợc ích lợi, đây là theo nghĩa lợi 

khắp để tiêu biểu đức.   

10. - Phật, tự giác, giác tha, giác hành viên mãn gọi là Phật đà, đây là theo 

nghĩa cứu cánh giác quả để biểu đức.   

 ác kinh luận khác hoặc hợp ứng cúng, chính biến tri làm một gọi là ứng 

chính biến tri, hoặc hợp thiện thệ, thế gian giải làm một, hoặc hợp vô thƣợng 

sĩ, điều ngự trƣợng phu làm một, hoặc hợp Phật, thế tôn làm một, có nhiều 

thứ chẳng giống nhau. Bởi vì kinh nói Phật đủ 10 danh hiệu nên hợp 10 số 

làm tiêu-chuẩn.  hỉ có Ðại  uận, từ thứ nhứt  hƣ  ai, đến thứ mƣời Phật, 

chia làm 10 số, mà lấy thế tôn làm tiếng gọi chung 10 danh hiệu của Phật, 

nghĩa này có thể đúng hơn cả.   

Thực thời : Tam thế chƣ Phật quy định quá ngọ một sợi tóc liền chẳng đƣợc 

ăn.  ay nói giờ ăn sắp đến, nên trƣớc phải đi xin. Trong  uật Tạng nói thực 

thời chẳng phải một thuyết, nay hãy thuật ra một thuyết : giờ sửu, dần, mão 

(từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng) là giờ ăn của chƣ thiên, gọi là sơ phận (hoặc 

giờ dần, mão, thìn làm sơ phận, sách Toản Yếu của ngài Khuê Phong y theo 

thuyết này), giờ thìn, tỵ, ngọ (từ 8 giờ đến 12 giờ trƣa) là giờ ăn của nhân 

gian, gọi là trung-phận, giờ mùi, thân, dậu ( từ 2 chiều đến 8 giờ tối) là giờ 

ăn của súc sanh, gọi bô-phận, giờ tuất, hợi, tý (từ 8 giờ tối đến 2 giờ khuya) 

là giờ ăn của thần quỉ, gọi là dạ-phận. Vì bảo là các đạo chúng sanh phần 

nhiều ăn ở giờ đó, hoặc nên ăn ở giờ đó, chẳng phải bảo nhứt định là chẳng 

dời đổi.  hỉ có Phật pháp chế định qua giờ ngọ thì chẳng ăn, dụng ý sâu 

rộng nhƣ trong luận nói.  úc đi khất thực, phần nhiều ở giờ thìn (8 đến 10 

giờ sáng), vì đi sớm quá hay đi trễ quá thì xin không đƣợc. Ðây là đề phòng 

chúng sanh không có gì để bố thí khiến cho họ sanh ra phiền não, và nếu 

không xin đƣợc cái gì ăn lại khiến tự mình phiền não.   



Trƣớc y : Phật chế ra 3 y : 1. - An-đà-hội nghĩa là áo lót trong, hành đạo 

hoặc làm việc có thể dùng, tức là y năm điều, có tên là hạ phẩm y . 2. - Uất-

đa la-tăng nghĩa là áo ngoài, cũng có tên là trung phẩm y, tức là y 7 điều, có 

thể mặc để vào làng xóm hoặc thuyết pháp.  òn nếy gặp đại chúng tụ hội thì 

phải mặc đại y. 3. - Tăng-già-lê nghĩa là y mặc lúc đông ngƣời tụ hợp tức là 

đại y, lại có tên là thƣợng phẩm y, cũng có tên là phƣớc điền y, là y chín 

điều cho đến 25 điều.  ếu vào cung vua, thành vua, xóm làng, chỗ nào và 

lúc nào đại chúng tập hội, uy nghi nghiêm chỉnh, hoặc truyền giới thuyết 

pháp, xin ăn v v... phải mặc y này. Từ năm đến chín điều đều cắt vải rời ra 

thành miếng hình vuông, rồi may ráp lại, số điều ít thì vuông vải lớn, số điều 

nhiều thì vuông vải nhỏ, nhỏ thì xen khít nhau rõ ràng nhƣ ranh giới miếng 

ruộng, nên chỉ có y chín điều gọi là phƣớc điền y. Từ 10 điều trở lên là vì 

thân thể có ngƣời cao lớn nên y may cũng theo đó mà dài rộng hơn, vì thế số 

điều tăng lên nhiều. Bên Thiên Trúc là xứ lạnh, nên ba y cho phép mặc lồng 

với nhau. Ðông Phƣơng vì khí hậu còn lạnh nhiều hơn, và vì tập quán nên 

phần nhiều mặc ra ngoài áo thông thƣờng, bởi thế không có thói quen mặc 

lồng hai ba cái, chỉ có xứ Tây Tạng, các vị  ạt Ma mặc nhƣ thế mà thôi. Ba 

y gọi tên chung là cà-sa, là tiếng Phạm đặt tên theo màu sắc của Y, tức là y 

có màu sắc chẳng chính, sắc hƣ hoại, chẳng chính có nghĩa là màu phức tạp , 

màu phức tạp là màu hƣ hoại.  ên màu đen phải đen nhƣ bùn, màu xanh 

phải giống nhƣ màu đồng-lục, màu đỏ thì đỏ nhiều đen ít pha lẫn nhau gọi là 

màu mộc-lan, tức là Thiên Trúc chỗ gọi là càn-đà sắc, hoặc màu đỏ màu đen 

pha lẫn nhau thành ra màu nâu. Ký Quy Truyện nói : hoặc dùng củ sanh-địa, 

hoặc dùng hoàng-bá, giã đất đỏ hay đá đỏ ngâm nƣớc mà nhuộm. Tóm lại 

chẳng cho dùng các màu chính tƣơi tốt rực rỡ nhƣ màu xanh, vàng. đỏ, đen, 

tím, mà phải gồm màu phức tạp khiến cho màu xậm lại hƣ đi. Tứ Phần luật 

nói : mỗi mỗi trong một màu tùy ý làm cho màu đó hƣ hoại đi là vậy.  òn 

nhƣ man điều y là y của sa di, sa di ni, y này không có tƣớng điều, các vị 

tăng lớn nếu không có ba y thì cũng có thể thông dụng. Ƣu-Bà-Tắc, Ƣu-Bà-

 i cũng hứa cho trong lúc lễ Phật tạm thời mƣợn mặc, mà chẳng đƣợc mặc 

thƣờng.  úc Phật pháp mới sang đông phƣơng ngƣời xuất gia chẳng biết 

may cà-sa, chỉ may man-điều-y mà thôi trải qua 187 năm sau mới biết may 

cà-sa. Trí Bát : tiếng Phạm là bát-đa-la, có nghĩa là ứng lƣợng khí, tức là ăn 

tƣơng ứng với lƣợng của mình, không quá lớn để chế bớt tham, lại cũng 

nghĩa là thể, sắc, lƣợng đều cùng với pháp tƣơng ứng, Thể của bát chỉ cho 

làm bằng sắt hay sành, chẳng cho làm bằng cây, vì bát làm bằng cây là đồ 

dùng của ngoại đạo, lại dễ dơ bẩn. Sắt thì lấy màu chất phác vốn sẵn, lƣợng 

thì nhƣ trên đã nói, gọi tắt là ứng-khí tức là đồ ứng cúng của bực hiền thánh. 

Thích  a thành đạo, tứ thiên vƣơng lấy cái bát bằng ngọc lƣu ly xanh của 

long cung cúng dƣờng quá khứ  uy-Vệ-Phật, hoá bát này ra làm bốn, mỗi vị 



thiên vƣơng cầm một cái dâng lên Phật. Phật lại hợp bốn bát làm một cầm để 

đi xin ăn.  hập Xá Vệ Ðại Thành : vƣờn Kỳ Ðà ở phía đông nam thành 

năm, sáu dặm, nên mới nói vào thành. Thành này dài hơn 60 dặm, trong 

thành nhà ở chín ức, đất rộng ngƣời đông nên gọi là đại (lớn).   

Khất thực : Phật chế chẳng cho ngƣời xuất gia dùng bốn thứ phƣơng pháp 

mƣu sinh, nuôi dƣỡng thân mạng : 1). -Trồng cây, cấy lúa, gọi là hạ khẩu 

thực, 2). -Quan sát tinh tú để nói điềm kiết hung là ngƣỡng khẩu thực, 3). -

 iao thiệp với kẻ có quyền thế giàu có ở bốn phƣơng là phƣơng khẩu thực, 

4). - Bói toán nói sự lành dữ xấu tốt là duy khẩu thực, gọi chung là bất tịnh 

thực, tà mạng thực.   

 hỉ cho khất thực gọi là chánh mạng thực, là đƣờng chánh của ngƣời xuất 

gia. Sao gọi là đƣờng chánh? Vì chiết phục ngã mạn, chẳng tham ăn ngon, 

chuyên ý hành đạo, vì khiến cho hết thảy mọi ngƣời phá trừ bỏn xẻn, tăng 

thêm phƣớc. Ðến nhƣ Phật tự mình xin ăn, theo kinh  nh- ạc gồm có nhiều 

nghĩa, nhƣ khiến cho mọi ngƣời chẳng sanh lòng kiêu ngạo, khinh lờn, khiến 

cho hết thảy chúng sanh bị che lấp đƣợc thấy Phật, đƣợc lợi ích, trỏ bảo cho 

ngƣời xuất gia chẳng nên chứa đựng của cải. Ƣ kỳ thành trung thứ đệ khất sĩ 

: thứ đệ có nghĩa là đi từng nhà theo thứ tự mà xin, chẳng lựa chọn nhà giàu 

hay nghèo. Khất dĩ : nghĩa là hoặc bình bát đã đầy, hoặc xin đến bảy nhà mà 

thôi, chẳng phải là lần lƣợt đi xin khắp cả thành.  ối liền câu sau mà nói, thì 

xin xong liền trở về chẳng chút ngó ngàng.  oàn chi bổn xứ : là từ thành trở 

về vƣờn  ấp  ô Ðộc. Phạn tự ngật : phạn tự là ăn cơm, nhƣ chữ phạn sơ tự 

(ăn cơm rau) trong sách  uận  gữ, ngật là xong.   

Trong kinh Bảo Vân nói : đồ ăn xin đƣợc chia làm 4 phần : một phần định 

nghĩ cho ngƣời cùng phạm hạnh, một phần nghĩ thí cho ngƣời nghèo, đau 

ốm, một phần thí cho chúng sanh trên cạn, dƣới nƣớc, còn chỉ giữ lại một 

phần để ăn. Trong kinh Thập  hị Ðầu Ðà chẳng nói chia ngƣời cùng phạm 

hạnh, là kinh này có dụng ý, nên hợp lại mà thực hành.  hẳng nói chia cho 

ngƣời cùng phạm hạnh là vì đều phải tự mình đi xin ăn, mà nay nói chia cho 

là vì hoặc có duyên cớ gì khác chẳng rảnh đi xin ăn đƣợc.  ay ở hai thứ 

ngƣời phạm hạnh và ngƣời nghèo, đau đều nói nghĩ, và nghĩ thí thì rõ ràng 

là chẳng nhất định, nếu có thì cho chúng nó.  òn chúng sanh ở trên cạn dƣới 

nƣớc thì nhứt định là phải thí, nên chẳng nói nghĩ. Thu y bát : không thu thì 

không tránh khỏi quải niệm, chẳng thể yên tâm tu đạo. Tẫy túc dĩ : vì bảo hộ 

chúng sanh nên đi chân không khất thực (ngƣời ở  án Ðộ thƣờng mang giầy 

da, dễ tổn thƣơng sanh mạng), sợ dính nhuộm bùn nhơ nên phải rửa, thu y 

bát, rửa chân xong liền tu quán, vì lấy đạo làm trọng. Phu tọa nhi tọa : phu là 



mở, tọa là tọa cụ. Trong 4 uy nghi đi, đứng, ngồi, nằm, thì đi dễ tán loạn, 

đứng dễ mệt nhọc, nằm đễ hôn trầm, nên kẻ tu hành chỉ ngồi là hơn.  ho 

nên kẻ xuất gia có nhiều ngƣời chỉ ngồi mà không nằm, kiết-già phù-tọa là 

nghi thức thƣờng trong cửa Phật, nên nay bỏ qua không nói kỹ.   

 gồi kiết già có 4 lợi ích : 1). -thân tâm thu nhiếp lại, mau phát ra khinh an, 

2. - có thể trải qua thời gian lâu mà chẳng mau mỏi, 3). -  hẳng giống ngoại 

đạo, vì họ không có pháp ngồi này, 4). -  ình tƣớng ngay ngắn trang trọng 

khiến ngƣời khác sanh kính tín.   

Ở trên, từ trƣớc y đến tọa, đều là Phật từ bi, ủy khúc vì đại chúng đem thân 

mình ra làm quy tắc, thế tôn hồi ban sơ chẳng cần phải làm nhƣ thế. Tại sao 

lại nói vậy?  hƣ kinh  nh  ạc  ữ nói: “thân hóa Phật nhƣ trọn đoạn Kim 

 ƣơng, không có hai tạng sinh thục”. Kinh  iết Bàn nói : “thân của  hƣ  ai 

chẳng phải là thân ăn phức tạp”, tại sao phải xin ăn? Mà thị hiện xin ăn trừ 

ba nghĩa đã nói trên khiến cho hết thảy mọi ngƣời chẳng sanh kiêu mạn, thì 

không cái nào là chẳng vì ngƣời tu hành làm khuôn mẫu. Ðã chẳng cần ăn, 

mà lại nói ăn cơm xong, chẳng biết cứu cánh có ăn hay không? Ðây có hai 

nghĩa, nếu cứu cánh không ăn thì kẻ bố thí phƣớc chẳng đƣợc đầy. Phật từ bi 

khiến cho họ mãn nguyện, nên cũng thƣờng theo chúng mà ăn.  ại có thuyết 

nói : thức ăn đến miệng Phật thì có uy-đức thiên ở bên cạnh ẩn mình tiếp 

món ăn đó đến phƣơng khác bố thí làm Phật sự. Vì chƣng Phật đã hiển thị 

ăn, khiến kẻ bố thí phƣớc đƣợc đầy đủ, mà lại dùng thần lực dời đi làm Phật 

sự, thì ăn và chẳng ăn hai nghĩa không ngại.  ại kinh  - àm nói : “Phật đi 

lìa xa đất 4 ngón tay, hoa sen nâng ở chân” nguyên chẳng cần rửa, mà nay 

mỗi mỗi thị hiện những sự tƣớng nhƣ trên há chẳng phải là ủy khúc vì đại 

chúng làm khuông mẫu ƣ?  

Ở trên chỗ nói nơi đoạn đầu chẳng qua là theo văn giải nghĩa, đến đoạn thứ 

nhì chỗ nói làm khuôn mẫu cũng chỉ là nghĩa phổ thông, chỗ rất cần yếu là 

phải hiểu rõ kinh này tại sao bày ra những sự tƣớng đó để phát khởi? Phải 

biết, ở trong đó có tinh nghĩa rất lớn.  hỗ này chính là trỏ bày một cách thân 

thiết để khiến ngƣời ta day về trong sự hành, chỉ, động, tĩnh, mà thể hội. Thử 

nghĩ  hƣ  ai vì cớ độ chúng sanh, ngài chẳng phải sanh ra mà thị hiện sanh, 

thị hiện giống nhƣ kẻ phàm phu, không ngày nào là chẳng mặc áo ăn cơm 

tức là không ngày nào là chẳng lấy thân mình làm quy tắc. Tại sao đầu các 

cuốn kinh khác phần nhiều nói phóng quang động địa, nay muốn tuyên 

thuyết tổng trì của hết thảy các pháp, Kim  ƣơng bát nhã đại pháp của chƣ 

Phật sanh ra, mà lại chỉ nghiêng về nói một đoạn việc làm tầm thƣờng hằng 



ngày dùng để phát khởi, thử hỏi có kỳ hay không?  ó diệu hay không? Kỳ 

diệu chẳng phải ở chỗ kỳ diệu, mà kỳ diệu ở chỗ thô thiển.   

Phải biết, việc hết sức bình thƣờng, và lý hết sức cao sâu có quan hệ mật 

thiết với nhau.  ác nhà xƣa nay hoặc xem ra là giới, định làm phát khởi, 

hoặc đem cảnh tƣợng nhƣ nhƣ bất động làm phát khởi, hoặc bảo việc làm 

tầm thƣờng hằng ngày chẳng thể coi thƣờng, hoặc bảo mặc áo ăn cơm tức là 

phóng quang động địa làm phát khởi, mỗi vị đều có chỗ thấy của mình, mỗi 

vị đều có cái diệu của mình.  ay tôi đem các thuyết ra, lại từ phƣơng diện 

yếu chỉ châm đối kinh văn dẫn chứng nói rõ, khiến ngƣời ta có thể dễ thể 

hội.  ghĩa uẫn đã sâu, một thời nói ra khó hết.  ay tổng quát đại khái làm 

mƣời tầng, nói một cách đại lƣợc :  

1. - Bát-nhã là yếu pháp để nuôi lớn tuệ mạng, thiệu long Phật chủng, cũng 

nhƣ áo mặc cơm ăn là món cần yếu của ngƣời thế gian để hộ trì sắc thân, nối 

trƣớc truyền sau.  ay đem các việc mặc áo xin ăn làm phát khởi, chính là 

khiến ngƣời phát đại tâm hiểu rõ món ăn bát nhã pháp này chẳng thể nào lìa 

ra trong chốt lát.  ên kinh nói : Thụ trì đọc tụng, rộng vì ngƣời khác thuyết, 

tức là gánh vác  - ậu Bồ-Ðề.  ại nói : phải biết ngƣời này thành tựu pháp 

tối thƣợng hi hữu.  ại nói :  hỗ có kinh này tức là có Phật và đệ tử tôn 

trọng. Từ mặt trái của mấy câu kinh văn này mà xem, thì có thể sợ hãi cho là 

quan hệ của nó rất lớn, giống nhƣ áo mặc cơm ăn một thứ, chẳng có thể tạm 

lìa ra đƣợc, nên lấy đó làm phát khởi.   

2. - Kinh nói : sau 500 năm có kẻ trì giới tu phƣớc, ở chƣơng cú này có thể 

sanh tín tâm, thì có thể thấy trì giới tu phƣớc là cửa nhập đạo bát nhã, xin ăn 

là giới luật chế định.  ay hiển thị mặc áo cầm bình bát, lần lƣợt đi xin ăn, đã 

là dẫn dắt chúng sanh trì giới, lại là khiến cho khắp chúng sanh tu phƣớc. 

Trong kinh chỗ gọi là pháp thân vốn chẳng phải ăn, ứng thân, hoá thân cũng 

nhƣ thế, vì tăng trƣởng phƣớc ở cõi trời cõi ngƣời, nên Phật từ bi làm phƣớc 

điền là vậy. Thế Tôn ngày ngày xin ăn tức là ngày ngày phát khởi chúng 

sanh tín căn có thể vào bát nhã.  ay ở trƣớc khi muốn thuyết Kim  ƣơng 

Bát- hã liền nói xin ăn để làm phát khởi, thân thiết biết bao nhiêu!  

3. - Khuê Phong đại sƣ nói :”giới có thể nuôi dƣỡng định, định có thể phát 

tuệ”, nên dùng giới, định phát khởi. Phải biết, tuệ mà không có giới, định là 

cuồng tuệ, chẳng phải là chính tuệ. Xin ăn là giới, trải tọa cụ mà ngồi là để 

nhập định. Ðã hiển thị sự tƣớng giới, định, rồi sau thuyết bát nhã rất sâu, há 

chẳng phải là hiển thị thứ tự nhất định của tam học (giới, định, tuệ), khiến 

cho ngƣời ta biết cái nào trƣớc, cái nào sau.  ại trong kinh chỉ nói tuệ, mà 



riêng ở trong phát khởi bổ túc thêm giới, định, là Phật, Bồ Tát vì cớ độ 

chúng sanh khẩn thiết chu đáo đến nhƣ thế !  

4. -  ết thảy ngƣời học Phật có thể day về phía áo mặc cơm ăn, thức ngủ, 

bận rộn, mệt nhọc mà rèn luyện, ấy là phƣơng pháp rất cần yếu để hàng phục 

vọng tâm. Bởi tham cầu cơm ăn áo mặc mà chẳng ngại bận rộn mệt nhọc, thì 

đã đành là chấp tƣớng, ngay đến chán ghét sự mệt nhọc bận rộn này mà sanh 

phiền não thì cũng là chấp tƣớng. Ắt phải đối cảnh tùy duyên, đã chẳng mê 

muội, lại chẳng phiền não mới là phƣơng pháp an tâm.  ên kinh nói : hết 

thảy pháp đều là Phật pháp.  ại trong kinh phần nhiều đem độ bố thí ra để 

nói hàng, trụ tâm, cũng là ý này. Thử nghĩ, bọn phàm phu chúng ta có ngƣời 

nào là chẳng cần cơm ăn áo mặc, muốn thoát ra đã chẳng thoát nổi, muốn 

tham cũng tham chẳng đƣợc.  ại đã phát đại tâm học Phật, thì các việc bố 

thí độ sanh đều tất nhiên phải học.  ếu chẳng ở hết thảy đều dụng công nhƣ 

trên, thì một ngày từ sáng đến tối nếu chẳng chấp hữu thì liền chấp không, 

lúc nào mới có thể tìm đƣợc cái Tự-Tại?  gay đến một câu Phật cũng làm 

sao có thể niệm đƣợc tốt, các việc hoằng pháp lợi sanh cũng ắt học chẳng 

đƣợc tốt.  ay Phật ở ngay trên sự mặc áo, ăn cơm, phát khởi thậm thâm bát 

nhã, hai bên chẳng chấp, hết thảy đếu nhƣ, khiến ngƣời ta lĩnh hội đƣợc 

ngay ở trên những sự tƣớng này mà dụng công, đã chẳng thể chấp hữu mê 

không mà thủ pháp tƣớng, lại chẳng thể lìa hữu nói không mà thủ phi pháp 

tƣớng, thiệt là đại từ đại bi vậy !  

5. -  hƣ lai tùy thuận phàm phu mặc áo xin ăn, là nói rõ chẳng chấp cái 

tƣớng của quả vị.  hính là trong kinh chỗ nói :  hƣ  ai tức là nghĩa chƣ 

pháp nhƣ, là vậy. Phải biết, quả nhƣ thì nhân cũng nhƣ, cho nên phải lìa hết 

thảy tƣớng, phát a nậu bồ đề tâm, mà cái đạo hàng hàng phục tâm mình ở hết 

trong này.  ấy quả đức chẳng chấp tƣớng phát khởi nhân hành chẳng nên 

chấp tƣớng, thiệt đúng là chỗ gọi : nhân gồm biển quả, quả suốt nguồn nhân, 

hết sức vi diệu !  

6. - Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vƣơng nói : “ gũ uẩn tức là pháp 

thân”  gũ uẩn là huyễn hữu của duyên sanh pháp thân là chân không, tịch 

mà chiếu. Ðây là bảo cho ngƣời ta phải ở ngay cái huyễn hữu để thấy chân 

không, mà chẳng phải là tƣớng đoạn diệt. Kinh này nhiều thứ khiển trừ 

tƣớng, mà quy trọng ở pháp, chẳng nói đoạn diệt tƣớng, cũng là ý này. Phải 

biết, chỗ gọi là đệ nhứt nghĩa không, chính phải chẳng chấp thủ, lại chẳng 

đoạn diệt mới gọi là đệ nhứt nghĩa. Ðây là điểm khẩn yếu để học bát nhã, mà 

 hƣ  ai lấy pháp thân thị hiện các huyễn tƣớng phàm phu ăn cơm mặc áo, 

chính là muốn cho phàm phu từ trên huyễn tƣớng của mỗi ngƣời thể nhận 



pháp thân vốn đầy đủ.  hỉ đừng đuổi theo vọng, cần gì phải cầu cái chân ở 

ngoài cái vọng.  ếu lại chấp cái chân, thì lại là ở trong cái chân nổi dậy cái 

vọng. Trong kinh những câu : Ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ƣng sanh vô 

sở trụ tâm, phàm phu, phi phàm phu, chúng sanh phi chúng sanh, chẳng câu 

nào là không thuyết nghĩa bất thủ, bất đoạn, bất tức, bất ly. Thế thì phát khởi 

của kinh này có thể gọi là hết sức thiết yếu.   

7. -  hƣ  ai thị hiện xin ăn, mà xin ăn xong liền trở về chỗ cũ.  ũ phàm phu 

chúng ta chỉ biết bận rộn ở chỗ mƣu ăn, trọn ngày trọn năm hƣớng ngoại 

rong duổi mƣu cầu, chƣa từng biết phản chiếu bổn tánh.  ại nhƣ lai thị hiện 

ăn xong liền thu xếp hết thảy, nhiếp tĩnh, vào quán tƣởng, còn lũ phàm phu 

chúng ta thì ăn no xong rồi chơi dỡn, quậy động chẳng nghỉ, chƣa tùng tĩnh 

đƣợc một lát, lại làm sao có thể tu quán ƣ ? Phải biết, bát nhã tuệ lực từ nội 

chiếu mà sanh ra, mà nội chiếu ắt trƣớc phải tĩnh tọa nhiếp tâm.  ay dùng 

những câu này để phát khởi, chính là trỏ bảo cho chúng ta hết thảy thế duyên 

khi nó lại thì ứng tiếp nó, khi việc qua rồi liền phải thu xếp liệng qua một 

bên, liền lại phản quán, tĩnh chiếu, bội trần hợp giác, thì mới có thể phát 

khởi bát nhã bổn tuệ . Phải nên chú ý !  

8. - Yếu chỉ của một bộ Kim  ƣơng kinh chỉ là ở chỗ làm sao hàng, làm sao 

trụ, nhƣng dễ gì nói ra đƣợc?  gài Ðạt-Thiên pháp sƣ nói : “một khi có chỗ 

trụ thì giác tâm liền mất đi, vừa muốn hàng phục thì vọng tâm càng nổi 

dậy”, vậy nên phải không hàng mà hàng, không trụ mà trụ, thế thì hạ thủ ra 

sao? Nay xem thế tôn mặc áo, ăn cơm, đi ra phố, qua ngõ hẻm, rồi trở về rửa 

chân, trải tọa cụ, những việc nhỏ nhặt này chẳng phải làm một thời nhƣ thế, 

mà độ sanh 49 năm thì 49 năm đều làm nhƣ thế. Bởi Kim  ƣơng thân của 

thế tôn không cần ăn cơm, không cần rửa chân, lại chẳng cần học nhập định, 

nhƣng vì cớ vì chúng sanh mà ngày nào cũng làm những việc đó, tuy làm mà 

nhƣ vô sự, thiệt là bình đẳng nhƣ nhƣ. Thứ hành động quen thuộc này tức là 

khuôn mẫu lớn để hàng tâm, trụ tâm, chúng ta ắt phải tu học nhƣ thế. Phàm 

gặp lúc cảnh duyên tới, đều phải theo nhƣ lời Phật dạy mà thực hành, làm 

mà nhƣ vô sự.  àm mà nhƣ vô sự tức là không hàng mà hàng, không trụ mà 

trụ, nhƣ thế tức là có thể khế hợp vào tôn chỉ sâu của bát nhã.   

9. - Ở trên chỗ nói không hàng mà hàng, không trụ mà trụ còn sợ chƣa rõ 

nghĩa, nay xin lại nói thêm, thế tôn khác xa ngƣời thƣờng, tại sao lại thị hiện 

đƣờng lối của kẻ phàm phu, mà chẳng khác với ngƣời thƣờng chút nào? Phải 

biết, vì thế tôn chẳng khác với ngƣời thƣờng, sở dĩ ngài khác xa ngƣời 

thƣờng.  húng ta phải từ chỗ này mà thể-hội, và day về tự thân mình mà 

thể-hội. Vì cớ gì ? Vì tuy chúng ta là phàm phu, mà vốn đầy đủ có nhƣ nhƣ 



Phật tánh. Vì cớ gì? Vì chẳng thủ ở tƣớng.  húng ta học bát nhã phải từ 

chẳng thủ ở tƣớng mà dụng công.  hẳng thủ có nghĩa là chẳng ly hết thảy 

tƣớng mà cũng chẳng chấp tƣớng.  ếu nghiêng về lấy vô tƣớng làm chẳng 

chấp, thì lại là thủ phi pháp, mà là đoạt tuyệt.  ên kinh nói : nếu thấy các 

tƣớng chẳng phải tƣớng liền thấy  hƣ  ai.  ác tƣớng chẳng phải tƣớng có 

nghĩa là tuy có các tƣớng mà không chấp nó.  ại nói : chẳng thủ ở tƣớng, 

nhƣ nhƣ chẳng động. Vì chẳng thủ ở tƣớng cho nên đƣợc thấy hết thảy pháp 

tƣớng, phi pháp tƣớng.  hẳng thủ tức là không hàng phục mà hàng phục, 

không trụ mà trụ. Ðầu cuốn kinh lấy chẳng thủ tƣớng làm phát khởi, tôn chỉ 

này sâu vậy.   

10. - Tổng hợp chỗ thuyết ở trên có thể thấy một phận phát-khởi-tự này hiển 

hiện ra trọn vẹn đệ nhứt nghĩa không, hãy xem  hƣ  ai thị hiện giống nhƣ 

kẻ phàm phu là vì lợi tha, là không có ngã tƣớng. Bát nhã diệu pháp phó mặc 

cho từ trên sự tƣớng của những việc nhỏ nhặt tự tại tuôn ra, tức là không có 

pháp tƣớng.  hẳng cần phải ăn mà đi xin ăn, cho đến thị hiện rửa chân, trải 

tọa cụ v v... là dùng giáo pháp chẳng nói để hộ niệm, phó chúc hết thảy 

những kẻ phát đại tâm, cũng tức là không có phi pháp tƣớng. Ðƣợc tiến lên 

nhƣ thế, thì lý trí chân-không hiện rõ ràng ngay nơi tâm, nơi mắt, phát khởi 

tinh diệu còn gì hơn thế nữa chăng?  ác ông phải biết, sở dĩ trên phận phát-

khởi-tự này, tôi nói đi nói lại chẳng nệ phiền phức, không có gì khác, chỉ 

muốn cho các vị thiện tri thức biết đƣợc làm sao khởi tín, và hiểu rõ lý trí 

tam không, tùy việc mà có thể thấy. Xin các ông day về lúc mặc áo, ăn cơm, 

lúc hành chỉ, động tĩnh, tùy theo từng lúc mà quán chiếu nhƣ thế, thì có thể 

đƣợc sự thụ dụng ngay. Rồi sau mới biết một bộ kinh Kim  ƣơng này thiệt 

là phuơng thuốc hay để tiêu trừ khổ ách, con đƣờng tắt để vào Phật trí.  ác 

ông phải nên tôn trọng !  

---o0o---  

CHÍNH TÔNG PHẬN  

Thời trƣởng lão Tu Bồ Ðề tại đại chúng trung, tức tùng tọa khởi, 

thiên đản hữu kiên, hữu tất trƣớc địa, hợp chƣởng cung kính nhi bạch 

Phật ngôn :  

Dịch nghĩa : Lúc đó ông trƣởng lão Tu Bồ Ðề ở trong đại chúng, liền từ 

chỗ ngồi đứng dậy hở vai áo phía hữu, đầu gối phía hữu quì xuống đất, 

chấp tay cung kính mà thƣa Phật rằng :  



Thời : tức là trỏ lúc thế tôn xin ăn xong trở về vƣờn Kỳ Ðà, chữ thời này rất 

cần phải chú ý.  ời tán thán hi hữu ở văn dƣới liền theo một đoạn văn trên 

mặc áo, cầm bát mà tới. Kẻ chép kinh để một chữ thời, gồm có vô cùng cảm 

khái ở trong đó. Thế tôn mặc áo, cầm bát, xin ăn, ngày nào cũng nhƣ thế, đại 

chúng tuy thấy thế mà giống nhƣ không thấy.  ần này cơ duyên thành thục 

mới bị con mắt của Tu bồ Ðề xem thấy. Ðại pháp bát nhã thế tôn chẳng 

thƣờng thuyết, ngay đến thuyết cũng phải đợi cơ duyên thành thục mới 

thuyết. Thiệt là hi hữu khó gặp, chỗ gọi là ngàn năm một thuở vậy.   

Trƣởng lão : là tên gọi bực tuổi tác và đức hạnh đều cao, nhà Ðƣờng dịch là 

cụ-thọ chỉ hiển tuổi cao, nhà  gụy dịch là tuệ-mạng chỉ hiển đức lớn.  gài 

La-Thập thuận theo văn nghĩa phƣơng đông dịch làm trƣởng lão gồm cả hai 

nghĩa trên.   

Tu Bồ Ðề : nghĩa là Không sanh, lại có chỗ dịch là Thiện  iện, Thiện  át, 

 ia đình của ông giàu có nhiều tài bảo, trong lúc ông sanh ra thì kho tàng 

vàng bạc trong nhà trống không hết, nên đặt tên ông là Không Sanh. Sau khi 

sanh ra 7 ngày, thì tài bảo trong kho lại hiện ra trở lại, nên gọi ông là Thiện 

 iện.  ại thầy tƣớng xem tƣớng ông đoán rằng : đứa trẻ này tốt lành chẳng 

cần phải lo lắng, nên lại có tên là Thiện  át.  úc mới sanh ra, kho tàng trống 

không là biểu hiển lý không. Sau tài bảo lại hiện ra là biểu hiển không mà 

chẳng phải thiên-không. Sách Tây Vực Ký nói : “ông Tu Bồ Ðề vốn là 

Thanh  ong Ðà Phật ở Ðông Phƣơng, ảnh hiện ra ở hội Phật Thích  a, thị 

hiện làm    a  án, phụ giúp Thích  a Mâu  i làm việc giáo hóa, ở trong 

cửa Phật hiểu nghĩa không đệ nhứt”. Không mà chẳng không mới là chân 

không, mới là đệ nhứt nghĩa không.  ác đệ tử chẳng bằng Tu Bồ Ðề lĩnh 

ngộ rất sâu, nên trên hội bát nhã ắt phải lấy Tu Bồ Ðề làm đƣơng cơ thay đại 

chúng thỉnh vấn Phật. Tu Bồ Ðề vì đại chúng khải thỉnh, gồm có 4 yếu nghĩa 

:   

1)- Ðại chúng thông thƣờng ngày ngày thấy thế tôn mặc áo, cầm bát, cùng 

các vị tỳ kheo tầm thƣờng giống nhau, nên mờ mịt chẳng biết dụng ý của 

Phật ở chỗ nào, thế nên ắt phải đợi thị hiện thanh văn là ông Tu Bồ Ðề vì đó 

mà khải thỉnh.   

2)- Ðây đã đến hội bát nhã thứ 9, thế tôn ở lúc bình thƣờng, mặc áo ăn cơm, 

khéo hộ niệm, khéo phó chúc bát nhã đại pháp, đem lý đệ nhứt nghĩa không 

rất sâu nêu lên đầy đủ, nhƣng đại chúng đã đành chẳng thể hiểu thấu, nếu 

không có Tu Bồ Ðề thì chẳng ai có thể vì đó khải thỉnh.  



3)-  ác vị trƣởng lão đệ tử của Phật chẳng phải chỉ một ông Tu Bồ Ðề, 

nhƣng hiểu nghĩa không thì không ai bằng Tu Bồ Ðề, nên đƣơng cơ thỉnh 

pháp nếu không có Tu Bồ Ðề thì chẳng có ai thỉnh nổi. 4)- Trong hội còn có 

các vị bồ tát ma ha tát, sao không khải thỉnh, mà nhƣờng Tu Bồ Ðề một 

mình thỉnh vấn, vì chƣng Phật nói bát nhã chính là vì bậc a la hán, gồm thêm 

các vị bồ tát, nếu bồ tát khải thỉnh, thì a la hán sẽ nghi rằng đây là pháp của 

bồ tát, cùng với ta chẳng dính líu gì.  ay nhƣờng Tu Bồ Ðề khải thỉnh hoàn 

toàn là vì đại chúng mà thỉnh, văn dƣới mở miệng ra liền nói : thiện nam tử, 

thiện nữ nhân.  ên một lời nói : ở trong đại chúng, gồm có bao nhiêu ý 

nghĩa ở trong đó.   

Tức : có nghĩa là liền, có ý là cấp bách chẳng thể đợi. Thế tôn trải tọa cụ mà 

ngồi, đại chúng cũng vậy, nên Tu Bồ Ðề liền từ tọa cụ đứng dậy, đây là theo 

dấu tích mà giảng nhƣ thế.  ếu theo trên căn bản thì Tu Bồ Ðề sớm đã thành 

Phật, thế tôn thuyết bát nhã đã trải qua tám hội, tại sao ắt phải đợi đến hội 

thứ chín lúc thuyết Kim  ƣơng bát nhã mới từ chỗ ngồi đứng dậy mà thỉnh? 

 ó thể biết, phàm việc gì ắt phải cần có trọn vẹn bốn cái : thời, tiết, nhân, 

duyên mới có thể hợp thành. Thế tôn thuyết bát nhã là thời, thuyết Kim 

 ƣơng là tiết, có bao nhiêu thứ nhân, có bao nhiêu thứ duyên, đến đây nhân 

duyên đầy đủ, Tu Bồ Ðề bèn đƣơng cơ thỉnh vấn đại pháp này.  à-sa mặc ở 

vai trái, nên vai mặt có thể để hở. Phật chế mặc cà-sa lúc bình thời không để 

hở vai, ắt đến lúc cung kính mới để hở vai. Phàm ngƣời ta làm việc ắt dùng 

tay mặt, đi thì chân mặt bƣớc đi trƣớc, đây là biểu thị ý hễ có việc thì đệ tử 

phải phục vụ. Kinh này chú trọng ở gánh vác bồ đề, đệ tử chính nên gánh lên 

vai trách nhiệm này.  úc lễ bái thì hai đầu gối dính liền với đất, nhƣ sám hối 

thì quì đầu gối mặt , ngƣời xƣa gọi là hồ-quị. Trƣớc địa : là chân dẫm lên đất 

một cách chắc thực, tiêu biểu pháp tức là thực tế lý địa, tức là thực tƣớng, 

khiến ngƣời ta chứng đƣợc bổn tánh.  ợp chƣởng : là hai bàn tay hợp với 

nhau, không cầm vật gì khác.  húng ta hai tay lúc duỗi ra nắm lại toàn là 

trần cấu, nay thì hợp hai tay với nhau tức là bội trần hợp giác. Ðể hở vai đến 

chắp bàn tay là thân nghiệp thanh tịnh.  iện mạo ở ngoài ngay ngắn nghiêm 

chỉnh gọi là cung, trong lòng thành khẩn gọi là kính, là ý nghiệp thanh tịnh. 

 hi bạch Phật ngôn : bạch nghĩa là thƣa với, bày tỏ, đem ý tứ của mình bày 

tỏ ra, đây là ngữ nghiệp thanh tịnh.   

---o0o---  

XƢNG TÁN 



Hi hữu thế tôn! Nhƣ Lai thiện hộ niệm chƣ bồ tát, thiện phó chúc chƣ 

bồ tát.   

Dịch nghĩa : Thƣa đức thế tôn hi hữu! Nhƣ Lai khéo hộ niệm các bồ tát, 

khéo phó chúc các bồ tát.   

Thông thƣờng nói hi hữu, qui nạp lại nó có 4 nghĩa :   

1)- thời hi hữu, vì nhƣ lai xuất thế trải qua vô lƣợng kiếp cũng khó gặp đƣợc, 

2)- Xứ hi hữu, vì trong tam thiên đại thiên thế giới chỉ có một vị Phật, 3)- 

Ðức hi hữu, vì phƣớc và tuệ thù thắng, không ai sánh kịp,  4)- Sự hi hữu vì 

từ bi phƣơng tiện dụng rất khéo léo. Bốn nghĩa trên là thuyết thông thƣờng. 

 ay nói hi hữu là trỏ ngay bát nhã ba la mật mà nói.   

Thế tôn : là danh hiệu chung của Phật, lúc xƣng hô thì dùng, gọi tên Phật là 

biểu thị quả đức, gọi tên nhƣ lai là biểu thị tánh đức. Tu Bồ Ðề ở việc mặt áo 

ăn cơm v. v... của Phật, thấy đƣợc các tƣớng mà chẳng phải tƣớng liền thấy 

nhƣ lai, nên mở miệng liền gọi :   Ƣ    , Phật lấy pháp thân nhƣ lai thị 

hiện giống nhƣ kẻ phàm phu, đây là chính ở chỗ đó biểu thị chẳng trụ hết 

thảy tƣớng. Pháp thân nhƣ lai vì cớ vì lại thị hiện giống nhƣ phàm phu? Tức 

là chẳng bỏ chúng sanh, tức là hộ niệm.  hẳng bỏ chúng sanh là đại bi, mà 

lấy pháp thân nhƣ lai để thị hiện là đại trí. Ðại bi này từ đại trí mà sanh ra, là 

hữu mà chẳng hữu.  ữu mà chẳng hữu mới là diệu hữu, mới là cái diệu hữu 

chẳng ngại chân không.  ấy cái diệu hữu chẳng ngại chân không để hộ niệm 

há chẳng là khéo ƣ?  iện tích giống nhƣ phàm phu, chính là biểu thị pháp 

thân nhƣ lai chẳng trụ hết thảy tƣớng, tinh nghĩa của Kim  ƣơng Bát  hã 

nêu lên hoàn toàn, đây là lấy giáo nghĩa chẳng dùng lời nói để phó chúc. 

 iáo nghĩa chẳng dùng lời nói là đại trí, đại trí này từ đại bi sanh ra, là 

không mà chẳng không. Không mà chẳng không mới là chân không, mới là 

chân không chẳng ngại diệu hữu.  ấy cái chân không chẳng ngại diệu hữu 

để phó chúc, khéo không còn gì khéo hơn nhƣ thế.  hẳng kể là hộ niệm hay 

phó chúc, không cái nào là chẳng không và hữu rõ ràng cả hai, tinh lý phát 

huy chân không diệu hữu của trọn bộ kinh chỗ nào cũng có thể thấy, rõ ràng 

là mạch lạc thông suốt vậy.   

Sự tán thán hi hữu đã đành là ý nhiều kiếp đã qua khó gặp, mà cũng gồm cả 

nghĩa khó lĩnh hội ở trong đó. Ðây là đem câu văn ở dƣới : Tôi từ xƣa đến 

nay chỗ đƣợc tuệ nhãn chƣa từng đƣợc nghe kinh nhƣ thế này, và câu : Tôi 

nay đƣợc nghe kinh điển nhƣ thế này, tín giải thụ trì chẳng đủ là khó, nếu ở 

đời sau, sau 500 năm, có chúng sanh nào đƣợc nghe kinh này tín giải thụ trì, 



thì ngƣời này là đệ nhứt hi hữu, ra mà xem đều có thể chứng minh là tín giải 

chẳng dễ vậy. Ý của Tu Bồ Ðề cho là : Tôi từ xƣa đến nay bây giờ mới xem 

ra sự hộ niệm phó chúc của nhƣ lai, đại chúng tuy chẳng thể lĩnh hội, mà thế 

tôn vẫn thị hiện nhƣ thế, lại càng hi hữu.  ộ niệm, phó chúc sở dĩ đều nói là 

khéo, hộ niệm thuộc về tâm, phó chúc thuộc về miệng.  ếu đợi khởi tâm hộ 

niệm, thì lúc khởi tâm mới có hộ niệm, còn lúc chẳng khởi tâm liền chẳng 

hộ niệm.  ếu đợi phát ra lời nói để phó chúc, thì lúc phát ra lời mới có phó 

chúc, còn lúc chẳng phát ra lời nói liền chẳng phó chúc, đều chẳng có thể gọi 

là khéo.  ay lấy nhƣ lai vào thành rồi trở về vƣờn , nhƣ nhƣ chẳng động, 

mật thị trụ tâm, dùng thân mình làm khuôn mẫu, chính là gia hộ ức niệm.   

 ại lấy ăn xong, ngồi tĩnh tọa, một niệm chẳng sanh, mật thị hàng phục tâm, 

khiến tăng chúng lấy đó làm phép tắc, chính là phó thác phó chúc. Trong 

khoảng động tĩnh lấy thân làm giáo pháp mà chẳng dùng ngôn ngữ làm giáo 

pháp, tùy theo lúc, tùy theo chỗ, không cái nào là chẳng làm mô phạm cho 

bồ tát. Ðây thiệt là chỗ bảo rằng khéo, Tu Bồ Ðề mở miệng tán thán hi hữu 

thật là đúng vậy.   

---o0o---    

 

THỈNH PHÁP  

Thế tôn ! Thiện nam tử, thiện nữ nhân phát a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề tâm, ƣng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm ?  

Dịch nghĩa : Thƣa đức thế tôn ! Trai lành, gái lành phát tâm a nậu đa la 

tam miệu tam bồ đề, phải làm sao trụ , làm sao hàng phục tâm mình ?  

 ác bản thông thƣờng đều chép : vân hà ƣng trụ.  ay theo bản viết kinh của 

ngƣời nhà Ðƣờng chép : ƣng vân hà trụ.  hƣ bồ tát ở câu văn trên tức là trỏ 

thiện nam tử, thiện nữ nhân nầy mà nói, vì họ phát vô thƣợng tâm, liền có tƣ 

cách thành Phật, liền có thể gọi là bồ tát. Thiện : là thiện căn, phát vô thƣợng 

tâm nếu không có đại thiên căn thì chẳng thể đƣợc. Phàm con ngƣời đều có 

thiện căn, nếu không có thiện căn thì chẳng thể vào trong nhân đạo, cũng 

chẳng thể nghe đại pháp này.  hƣng nếu không phát tâm thì chỉ có thiện căn 

nầy một cách trống không, há chẳng cô phụ. Trong kinh Phật thƣờng hay 

chê trách đàn bà, lại thƣờng nói đàn bà chƣớng nặng, chẳng thể thành Phật, 

ắt trƣớc phải chuyển qua thân đàn ông mới có thể thành Phật.  ó kẻ nghi 

ngờ pháp bình đẳng của Phật, nếu đàn bà trƣớc phải chuyển qua thân đàn 

ông là bất bình đẳng, đây là họ chƣa hiểu rõ phật lý mà trƣớc đã phê bình 



phật pháp, nhƣ thế thì chẳng nên! Phải biết, đàn bà đích xác là có chƣớng 

nặng, một là có chƣớng ngại về chửa đẻ, nuôi con, hai là thƣờng thƣờng 

nhận lầm Á  làm TỪ B . TỪ B  là bình đẳng, không chia ra thân sơ, hậu 

bạc, Á  là giòng sông sanh tử, dùng lầm liền rơi vào luân hồi. Trong con mắt 

Phật không có tƣớng nam hay nữ, sở dĩ nói đàn bà chƣớng nặng là muốn cho 

họ đặc biệt chú ý, chẳng nên chịu sự chƣớng ngại nầy, chỉ cần phải phát đại 

tâm, thì cũng có thể thành phật nhƣ đàn ông.  hỗ nầy sở dĩ Tu Bồ Ðề hỏi cả 

hai.   

Phát : là sanh ra, nổi dậy, có nghĩa là phát tâm trên cầu Phật đạo, dƣới hóa 

chúng sanh, chứng quả vô thƣợng.  hữ phát thông suốt cả văn trên văn 

dƣới, nghĩa thông năng và sở. Văn trên thiện nam thiện nữ là năng phát, văn 

dƣới a nậu bồ đề là sở phát. Tiếng Phạm   nậu đa la có nghĩa là vô thƣợng, 

tam miệu là chánh đẳng, tam bồ đề là chánh giác, hợp lại là vô thƣợng chánh 

đẳng chánh chánh giác.  hánh giác là khác với cái bất chánh của phàm phu, 

ngoại đạo, vì phàm phu còn có cái ngã, chẳng thể tự giác, ngoại đạo tuy có 

giác mà thuộc về thiên giác, tà giác, chẳng phải chánh giác.  hánh đẳng là 

khác với cái bất đẳng của nhị thừa.   la hán đều đƣợc chánh giác, nhƣng sợ 

sanh tử nhƣ lao ngục, gấp rút ở tự độ, khuyết thiếu từ bi tâm, chẳng thể tu 

thiện, độ chúng sanh, vì không có tâm bình đẳng : Tam miệu là trỏ ngay bồ 

tát mà nói.  hánh đẳng là tự giác, giác tha, tự và tha đều bình đẳng. Vô 

thƣợng là khác với hữu thƣợng của bồ tát. Bồ tát giác tuy chánh đẳng, nhƣng 

còn chƣa đƣợc nhƣ Phật giác hành viên mãn, nên vô thƣợng là trỏ ngay Phật 

mà nói.  hỗ phát tâm của thiện nam tử thiện nữ nhân nầy là vô thƣợng giác 

tâm của Phật. Tâm là thể linh minh giác chiếu, ở trên dụng có chia ra : chân, 

vọng, nhiễm, tịnh.  ay nói theo bồ đề mà phát thì rõ ràng là chân là tịnh, 

chẳng phải vọng nhiễm.   

Ðại  uận nói : từ nhân đến quả có năm thứ bồ đề : 1)- phát tâm bồ đề tức là 

thập tín vị, 2)- phục tâm bồ đề tức là tam hiền vị, 3)- minh tâm bồ đề tức là 

từ sơ địa đến thất địa, 4)- xuất đáo bồ đề tức là bát địa đến thập địa, 5)- vô 

thƣợng bồ đề tức là nhƣ lai quả vị.   

 ay theo năng phát tâm, tức là ngay ở bồ đề thứ nhứt, còn nếu theo sở phát 

tâm thì tức là bồ đề thứ năm.  ăng và sở hợp lại mà nói, suốt thông từ đầu 

đến cuối.  ho nên biết vô thƣợng thuộc quả, chánh đẳng chánh giác thuộc 

nhân, tâm sở phát thì thông cả nhân lẫn quả. Ƣng : là nên, phải nên, chữ này 

suốt với hai câu sau. Trụ : là ngừng ở một chỗ.  àng phục : là khắc chế, 

nhiếp trì.  hữ tâm trong câu kỳ tâm, là trỏ vọng nhiễm mà nói.  ời nói có ba 

ý : phàm là bồ tát phải phát bồ đề tâm, nên trƣớc hỏi phát tâm. Vừa mới phát 



tâm nầy, chẳng đƣợc nhƣ Phật, tùy duyên an trụ, nên thứ nhì hỏi trụ tâm, ý ở 

chỗ cầu Phật chỉ bảo phƣơng pháp có thể khiến cho tâm nầy tƣơng ứng mà 

trụ.  ại vì vọng tâm nổi dậy liền liền, chẳng thể giống nhƣ Phật tự nhiên 

hàng phục, nên sau lại hỏi hàng phục, ý ở chỗ cầu Phật chỉ bảo phƣơng pháp 

có thể khiến cho vọng tâm tự nhiên mà hàng phục. Phát tâm là việc trƣớc 

hết, nhƣng ắt phải phát đại tâm mới có thể tu đại hạnh, đắc đại quả.   

Kinh  oa  ghiêm nói : “Quên mất bồ đề tâm mà tu các thiện quả là bị ma 

nhiếp trì”. Thiện nam nữ lúc mới phát tâm ắt phải tự mình kỳ vọng cho mình 

thành Phật mà phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm. Vô thƣợng chính là 

chỗ cầu mong. Muốn cầu vô thƣợng ắt phải tu phƣớc độ sanh, nên thứ nhì 

nói chánh đẳng. Muốn độ chúng sanh ắt phải trƣớc tự độ, nên sau nói chánh 

giác.  ói ngƣợc lại, tức là tự giác giác tha, giác hành viên mãn.   

Ðại luận nói : lúc mới phát tâm, và lúc cứu cánh, hai cái không khác. Hai 

tâm này thì tâm trƣớc khó. Phát tâm bồ đề, đến vô thƣợng bồ-đề chỉ là một 

tâm, chẳng phải hai tâm, nhƣng mới phát tâm khó, nên Tu Bồ Ðề trƣớc đem 

phát tâm ra để hỏi. Trụ tâm, hàng tâm là việc sau.  ó ngƣời trƣớc đã từng 

phát tâm, sau nầy quên mất, đây là chẳng biết chơn tâm an trụ ra sao, để đến 

nỗi vọng tâm chẳng thể hàng phục đƣợc.  ên Thiện-Tài đồng tử mỗi lần gặp 

thiện hữu đều khải thỉnh rằng : “Tôi đã trƣớc phát a nậu đa la tam miệu tam 

bồ đề tâm, mà chƣa biết làm sao học bồ tát hạnh, tu bồ tát đạo”.  o đó có 

thể biết phát đại tâm ắt tu đại hạnh, trụ, hàng, chính là chỗ hạ thủ thiết thực 

để tu hành, nên thứ nhì mới hỏi trụ hàng.  hƣng hai sự hỏi nầy thực giúp lẫn 

nhau, vì giác tâm trụ thì vọng tâm chẳng hàng mà hàng, vọng tâm hàng thì 

giác tâm chẳng trụ mà trụ.   

---o0o--- 

NHƯ LAI TÁN HỨA  

Phật ngôn : thiện tai, thiện tai ! Tu Bồ Ðề, nhƣ nhữ sở thuyết. 

Nhƣ Lai thiện hộ niệm chƣ bồ tát, thiện phó chúc chƣ bồ tát.   

Dịch nghĩa : Phật nói : Khéo thay, khéo thay ! Tu Bồ Ðề, nhƣ chỗ ông 

nói. Nhƣ Lai khéo hộ niệm các bồ tát, khéo phó chúc các bồ tát.   

Kẻ kết tập kinh, chỗ nầy để chữ Phật là có ý sâu. Phật là quả cứu cánh giác. 

Văn trên ngƣời phát tâm chính là tu nhân. Muốn biết đƣờng dƣới núi thì phải 

hỏi ngƣời đã đi qua.  hỗ nầy để chữ Phật, tức là nhân nhƣ thế, thì quả nhƣ 

thế, ngƣợc lại tức là quả nhƣ thế thì nhân cũng nhƣ thế. Thiện tai, thiện tai : 



là lời xƣng tán.  hƣ nhữ sở thuyết : là lời ấn chứng.  hữ thiện tai thứ nhứt 

là xƣng tán ông Tu Bồ Ðề khéo khế hợp với bổn tâm của  hƣ  ai.   

Mấy chục năm Phật thị hiện trần lao, lẳng lặng hộ niệm phó chúc, tuyệt 

nhiên chƣa có lời nói, mà nay ông Tu Bồ Ðề riêng mình có thể thấy đƣợc, 

nên Phật xƣng tán ông ấy.  hữ thiện tai thứ hai là xƣng tán ông ấy thay đại 

chúng khải thỉnh. Khổ tâm của Phật là muốn cho thiện nam nữ phát tâm học 

hỏi, nhƣng không ngƣời nào có thể thỉnh vấn.   

 ay một mình ông Tu Bồ Bồ Ðề có thể thỉnh vấn, để mãn bổn nguyện của 

nhƣ lai, nên Phật lại xƣng tán ông ấy.  gƣời khác chẳng thể hỏi, chỉ riêng 

một mình ông có thể hỏi, nên chữ thiện tai thứ nhứt là tán đại trí của ông ấy. 

 ỏi pháp chẳng phải vì mình mà vì đại chúng, nên chữ thiện tai thứ nhì là 

tán đại bi của ông ấy : ông thiệt có thể thấy đƣợc ta chẳng trụ phật tƣớng mà 

hộ niệm phó chúc, nên nói : nhƣ chỗ ông nói. Vì hộ niệm phó chúc nhƣ thế 

thì đại chúng chẳng hiểu, chỉ có Tu Bồ Ðề một mình có thể trỏ ra, nên Phật 

ấn khả lời nói của ông ấy.  ai câu  hƣ  ai nguyên là lời Tu Bồ Ðề tán Phật, 

nay Phật hết sức nhìn nhận là đúng. Phật bảo :  hƣ  ai hộ niệm phó chúc, 

nhƣ chỗ ông nói không sai một chút nào. Ðó là muốn khiến cho chúng sanh 

ở trong chỗ mặc áo cầm bát, đi lại, động tĩnh, của nhƣ lai, lĩnh cái ý hộ niệm 

phó chúc.   

---o0o---    

 

HỨA NÓI 

Nhữ kim đế thính, đƣơng vị nhữ thuyết. Thiện nam tử thiện nữ 

nhân phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, ƣng nhƣ thị trụ, nhƣ thị 

hàng phục kỳ tâm.   

Dịch nghĩa : Ông nay nghe cho kỹ, sẽ vì ông nói. Trai lành gái lành phát 

tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, phải trụ nhƣ thế, phải hàng phục 

tâm mình nhƣ thế.   

Tu Bồ Ðề há lẽ nào chẳng nghe cho kỹ (đế thính)? Sự răn này của Phật là vì 

đại chúng, và vì lũ chúng sanh ta ở hiện tại. Ðế có nghĩa là chân thực chính 

xác, một là chẳng thể cống cao, hai là chẳng thể thấp hèn.  ếu phạm vào hai 

bệnh này liền chẳng thể nghe cho kỹ, ngay đến nghe cũng chẳng có thể 

chính xác.  ó ngƣời mới nghiên cứu kinh luận chút ít liền tự cho là minh 

thông hiểu phật học, đây là phạm vào bịnh cống cao.  ó ngƣời suy cao 



thánh cảnh, cho là đại pháp cao sâu nhƣ thế, thì chúng ta sao có thể hiểu nổi, 

đây là phạm bịnh thấp hèn.  ống cao là mạn, thấp hèn cũng là ti-mạn.  ghe 

kinh nhƣ thế liền chẳng có thể chân thực chính xác, cho nên kẻ học phật cần 

phải tránh hai bịnh trên, hƣ tâm để lĩnh thụ, nên gọi là đế thính. Ðã có thể đế 

thính, há rằng Phật không nói?  ên nói : đƣơng vi nhữ thuyết (sẽ vì ông nói) 

là có ý nói : nếu ông chẳng đế thính, ta liền chẳng sẽ vì ông nói.  âu này là 

cảnh-sách chúng ta lúc nghe kinh, những tri kiến hồi trƣớc ắt phải liệng bỏ 

đi hết, chẳng thể còn chất chứa trong tâm.   

Ba câu dƣới từ thiện nam tử, thiện nữ nhơn, chính là nêu ra tôn chỉ tu hành. 

Thuyết xƣa 2 chữ   Ƣ T Ị, là để trỏ một đoạn văn dƣới “diệt độ nhứt thiết 

chúng sanh“ mà nói, thì mạch lạc trƣớc sau không thông suốt, huống chi văn 

dƣới vốn đã có 1 câu “ƣng nhƣ thị hàng phục kỳ tâm” ƣ ?  ại bảo hai chữ 

nhƣ thị là trỏ một đoạn văn trong phát khởi tự, thế tôn trƣớc y trì bát ... đến 

phu tọa nhi tọa mà nói, thì cũng chƣa xác đáng.  ay bảo hai chữ nhƣ thị là 

trỏ ngay văn trên 2 câu thiện hộ niệm thiện phó chúc mà nói, có nghĩa là chỉ-

điểm ngay hiện tiền, đƣơng hạ tức thị.   

Một đoạn văn : trƣớc y trì bát là mạch xa, 2 câu : thiện hộ niệm là mạch gần. 

Ðã biết mạch gần thì mạch xa tự mình thông hiểu. Vì pháp thân nhƣ lai thị 

hiện tƣớng trần lao của phàm phu là vô ngã tƣớng, vô pháp tƣớng, cũng là 

vô phi pháp tƣớng, nên thiện nam nữ cũng phải nên chẳng trụ ở tƣớng, mà 

trụ nhƣ ta. Phàm phu chẳng trụ ở tƣớng, thì trụ ở phi pháp tƣớng. Một khi đã 

có trụ liền sai lầm, hàng phục chẳng đƣợc vọng tâm sanh diệt.  ên thiện 

nam nữ phải ở chỗ nhƣ lai mặc áo ăn cơm, lý hội cái lý hai bên chẳng chấp, 

nhƣ thị hàng phục nó.   

Ðáng thƣơng thay lũ chúng sanh khỗ não, chẳng kể kẻ nghèo ngƣời giàu, 

một đời vì áo cơm mà bận rộn vất vã, chẳng kể làm nghề nghiệp gì cũng đều 

chỉ là một thứ ăn xin. Sáng sớm thức dậy đi ra nơi đô thị làm việc, tức vào 

thành xin ăn. Theo đúng thời giờ bắt đầu làm việc và nghỉ ngơi tức là lần 

lƣợt xin xong. Xin ăn đã dành là cần yếu, nhƣng xong việc liền phải trở về 

chỗ cũ. Bịnh của phàm phu là vì vấn đề cơm áo, chẳng thể nào mà không 

hƣớng ngoại rong ruổi mƣu cầu, kết quả quên đi mất chủ nhân ông, chẳng 

còn trở về chỗ cũ. Thế nên công việc xong xuôi, phải mau mau quay đầu lại, 

đem tâm mình yên tĩnh một lúc, hồi quang phản chiếu, không nên làm 

những việc chẳng dính dấp gì với mình. Ðây tức là học “trải tọa cụ mà ngồi” 

của Phật.  húng ta có thể đem lời, câu trong kinh văn quay trở về đến tự 

thân mình, thì tự mình có chỗ thu dụng. Quả nhiên có thể ở khoảng công 

việc tầm thƣờng hằng ngày, lúc nào cũng phản chiếu tức là hàng phục, tức là 



hai bên chẳng chấp, tức là cùng với tánh thể xứng với nhau mà bắt đầu tu, 

ngay đến niệm Phật cũng niệm đƣợc tốt.   

---o0o---  

KHẾ HỢP VỚI TÔN CHỈ, CẦU XIN NÓI RÕ  

Duy nhiên thế tôn : nguyện nhạo dục văn.   

Dịch nghĩa : Thƣa vâng, thƣa Thế tôn : Con nguyện ƣa thích muốn 

nghe.   

Duy là lời đáp ứng có nghĩa là thƣa vâng. Tiếng nói đi vào trong tâm thì tâm 

thông suốt. Ở lý trụ, hàng nhƣ thế đã hiểu rõ triệt để. Sự hộ niệm phó chúc 

của nhƣ lai, ngƣời khác chƣa thể thấy mà Tu Bồ Ðề riêng mình có thể thấy 

đƣợc, thay đại chúng khải thỉnh trụ tâm, hàng tâm, quả nhiên đƣợc phật tán 

hứa. Kẻ kếp tập kinh ở dƣới chữ duy, để nhiên, là tả ra ông Tu Bồ Ðề bình 

sanh mừng rỡ vui sƣớng, tự mừng rằng lĩnh hội đƣợc tình cảnh không sai. 

 hƣng vì đại chúng chƣa thể hiểu rõ, nên lại thỉnh vấn.  guyện : là nguyện 

vọng.  hạo : là ƣa thích.  ục : là mong cầu.  ếu chỉ tâm nguyện mà chẳng 

ƣa thích, thì sự nghe hoặc là chƣa thân thiết.  oặc tuy ƣa thích mà chẳng 

mong cầu, thì nghe hoặc chƣa sâu xa. Ba chữ này một tầng tiến lên một tầng, 

biểu thị sự khác vọng của đại chúng, cũng có thể vì chúng sanh khổ não đời 

mạt pháp biểu thị khát ngƣỡng.  hữ văn này cùng với chữ văn trong câu 

“nhƣ thị ngã văn” ở ngay đầu kinh ứng tiếp với nhau, vì nếu không có Tu Bồ 

Ðề nguyện nhạo dục văn, thì    an làm sao có thể nghe đƣợc?   

Văn có ba thứ : 1)  ghe lời nói, nhĩ căn phát ra thức, chỉ nghe ở lời nói, 2) 

nghe nghĩa, ý thức ở lời nói hiểu nghĩa của nó, 3)  ghe ý, ngƣng thần, nhứt 

tâm tìm nghĩa lấy ý.   

 ay nghe lời nói nhƣ thị trụ, hàng ắt sẽ đƣợc ý, mà quên nghĩa, khiển trừ lời 

nói mà tiêu về tự tánh mình, có thể biết đƣợc.  gƣời ngƣời vốn sẵn đầy đủ 

cái tự tánh nhƣ nhƣ bất động, nhƣng vì vô minh che lấp đi, khiến cho vọng 

tâm sanh diệt chẳng ngừng, nên kẻ học phải ở trên chữ VĂ  này mà dụng 

công, phản văn văn tự tánh, thời thời chiếu, thời thời văn, thì biết tâm, phật, 

và chúng sanh ba cái không sai biệt.  ên chữ văn này làm công phu P Ả  

VĂ  liền có thể tiêu về tự tánh.   

THEO CẢNH N I RÕ VÔ TRỤ ÐỂ TỎ BÁT NHÃ CHÁNH TRÍ, 

THEO TÂM N I RÕ VÔ TRỤ ÐỂ HIỂN BÁT NHÃ LÝ THỂ. 



Phật cáo Tu Bồ Ðề : Chƣ bồ tát ma ha tát ƣng nhƣ thị hàng phục kỳ 

tâm.   

Dịch nghĩa : Phật bảo Tu Bồ Ðề : Các bồ tát ma ha tát phải hàng phục 

tâm mình nhƣ thế nầy.   

 âu Phật cáo, là ngƣời kết tập kinh để vào. Phàm để câu này vào là đều chỉ 

thị cho ngƣời ta biết chỗ lời nói trong nầy rất là quan hệ khẩn yếu, chẳng thể 

đọc qua sơ lƣợc.  âu chƣ bồ tát là trỏ thiện nam nữ phát đại tâm mà nói.   

Phàm nói bồ tát ma ha tát có 2 nghĩa : 1) đại bồ tát trong hàng bồ tát, nhƣ 

Quán Thế  Âm bồ tát ma ha tát, là trỏ một ngƣời mà gọi. 2) gọi chung 

nhiều ngƣời, nghĩa là hoặc bồ tát hoặc đại bồ tát. Kẻ phát tâm chẳng phải chỉ 

một ngƣời, nên nói : chƣ, nghĩa là hết thảy mọi ngƣời. Trong này đã nói 

nhiều ngƣời, là lời trỏ chung vậy.   

Phải biết kinh này vốn là tối thƣợng thừa nên kẻ phát tâm học kinh này đều 

là đại bồ tát.  hƣng căn tánh họ không giống nhau, tuy cùng phát đại tâm, 

có kẻ phát đƣợc viên mãn cứu cánh thì thành đại bồ tát, có kẻ phát chẳng 

viên mãn cứu cánh thì chỉ có thể thành bồ tát thôi. Phật thuyết kinh này cũng 

hy vọng ngƣời ngƣời đều phải phát tâm đƣợc viên mãn cứu cánh.  hƣ phát 

tâm trên thành phật đạo dƣới hóa chúng sanh thì là bồ tát.  ếu biết tuy phát 

tâm trên thành phật đạo, dƣới hóa chúng sanh, mà lại biết tuy trên thành phật 

đạo mà thực không chỗ nào thành, tuy dƣới hóa chúng sanh mà thực không 

chỗ nào hóa, mới là không chỗ thành mà trên thành, không chỗ hóa mà dƣới 

hóa, thì tánh đức cứu cánh, thể dụng viên mãn, mà là đại bồ tát.  hững việc 

giống nhƣ thế này ở thế gian rất nhiều, tuy chỗ học là vô thƣợng đại pháp, 

mà thành tựu thì rất nhỏ, rất nhỏ. Ðều do ở chỗ chẳng biết theo đúng nhƣ 

pháp để tu, phát tâm nhỏ quá vậy!   

 hƣ pháp môn niệm phật vốn là vô thƣợng diệu pháp rất viên rất đốn, mà 

chỉ biết tự mình liễu thoát lấy mình, thì pháp tối thƣợng thừa này chẳng 

những không đủ để làm đại thừa, rốt cuộc thành ra tiểu thừa!  ên chỉ có thể 

vãng sanh hạ phẩm, nhiều kiếp chẳng thể nở hoa thấy phật, vì cùng bi 

nguyện của phật trái nhau, đây là tại chẳng biết xứng với tánh mình mà tu. 

Rất đỗi ngay đến hạ phẩm cũng chƣa đủ, chỉ có thể sanh đến nghi thành, lại 

phải tu hành một thời gian lâu dài mới có thể lìa nghi thành mà sanh an 

dƣỡng, há chẳng trên phụ ơn Phật, dƣới phụ linh tánh mình ƣ? Tại sao nhƣ 

thế ? Ðều là bởi : chẳng hiểu rõ cái sở dĩ nhiên của đại pháp, cho nên học 

phật điều cần yếu hơn hết là mở trí tuệ. Mở trí tuệ có nghĩa ngay bƣớc đầu 



tiên mà nói là hiểu rõ lý.  ếu chẳng hiểu rõ lý chơn thật, thì phát tâm chẳng 

thể đến chỗ vô thƣợng.  iểu rõ nghĩa lý chẳng phải là ở trên văn tự mà mổ 

xẻ tìm hiểu, mà ắt phải tu quán. Tu quán là gì ?  à đã phải đọc nhiều kinh 

điển đại thừa, lại phải ngăn trừ hết mọi duyên, thu nhiếp thân tâm.  ếu 

chẳng trƣớc đem tâm này thu nhiếp ở một chỗ, thì sao có thể noi theo văn tự 

bắt đầu quán-chiếu, nên mới nói :  iới sanh định, định sanh tuệ.  iới để 

ngăn trừ ngoại duyên.  hữ định có cạn, sâu, lúc mới hạ thủ thực hành ắt phải 

miễn cƣỡng nhiếp tâm ở một chỗ, khiến cho tâm ngừng tĩnh mà chẳng tán 

loạn, thì mới có thể khởi quán-chiếu. Ðến khi quán tuệ sanh ra thì liền đại 

định liền ở ngay trong đó, chẳng đợi phải miễn cƣỡng nữa.  ên phƣơng 

pháp chỉ-quán có nghĩa là chỉ từ quán mà tới, quán thành thì tự nó chỉ. Tại 

sao? Vì quán thành thì vọng tƣởng trừ hết, tức là chỉ, mà chẳng phải đè ép 

xua đuổi vọng tƣởng là chỉ.   

Tóm lại hai chữ định và tuệ sanh khởi lẫn nhau, chẳng thể xem thành hai cái 

một cách cứng ngắc, nên nói nhƣ xe có 2 bánh, lại chỉ tức là quán, quán tức 

là chỉ.  hỉ quán là công phu khẩn yếu để học phật, mà những lời nói trên lại 

là nghĩa lý khẩn yếu trong chỉ quán, chẳng thể nào mà không biết.  gƣời 

mới phát tâm tại sao gọi là bồ tát ma ha tát? Vì họ có thể phát đại tâm, liền 

có tƣ cách thành bồ tát ma ha tát, nên mới gọi nhƣ thế, đây là một nghĩa. 

Phật gọi nhƣ thế là muốn cho ngƣời ta thừa nhận ngay mình là bồ tát ma ha 

tát, chẳng nên tự mình mất sự thắng lợi, đây là nghĩa thứ hai. Thế tôn bình 

đẳng, bình dẳng, ngài coi chúng sanh vốn là giống nhƣ phật, thế thì gọi kẻ 

phát vô thƣợng tâm là bồ tát ma ha tát, lại có gì đáng lạ lùng, đây là nghĩa 

thứ ba.   

 hƣ thị : là trỏ lời văn ở dƣới sẽ nói rõ.  àng phục kỳ tâm : là khiến cho 

vọng tƣởng chẳng nổi dậy, lại cũng là khiến kẻ bất giác đƣợc giác.  âu văn 

trên trƣớc hỏi vân hà trụ, lời chỉ-thị tổng quát của phật thì cũng trƣớc nói 

ƣng nhƣ thị trụ, tại sao đến lúc nói rõ ràng, lại trƣớc nói hàngphục? Yếu 

nghĩa trong này nên chia ra làm 3 tầng để tỏ rõ : hết thảy chúng sanh từ xƣa 

đến nay chẳng giác, nay tuy phát vô thƣợng giác tâm, cũng chẳng qua là sơ 

tâm phát bồ đề, những thói quen, vọng niệm của nó chƣa trừ đƣợc một chút 

nào, thì làm sao có chân tâm có thể trụ.  ếu cho là lúc mới phát vô thƣợng 

giác, liền thấy chân tâm, thì ngay một niệm này cũng vẫn là vọng tƣởng. 

 ên ngƣời mới phát tâm, công phu hạ thủ chỉ có hàng phục.   

 ổ nhân nói : “ hỉ cầu ngừng vọng, chẳng lại tìm chân” là ý này. Phải biết, 

tâm của chúng ta tuy hoàn toàn chẳng giác, mà thực hoàn toàn là chỗ biến 

hiện cuả bổn giác.  hân và vọng hòa hợp gọi là thức, là nhƣ vậy.  hỉ cần 



vọng tâm trừ từng phần, từng phần, thì chân tâm liền hiển lên từng phần, 

từng phần. Kịp đến vọng hết tình không, thì thủy giác hợp với bổn giác. Ban 

sơ không cần nói trụ tâm hay chẳng trụ, đây sở dĩ chẳng nói trụ mà trƣớc nói 

hàng phục, lý nó là một.  hẳng những lúc mới phát tâm phải từ hàng phục 

mà hạ thủ mà thôi, từ đầu đến cuối cũng chỉ là công phu hàng phục, cho đến 

thành Phật cũng không chỗ trụ. Phải biết, vọng tƣởng vô minh, lấy phá nó 

làm mục đích, tu hành đến thập tín vị mới chỉ có thể phục, chƣa thể phá. Từ 

thập tín tiến vào sơ trụ mới phá một phần vô minh, chứng một phần pháp 

thân (tức là mới thấy một phần chân tâm), mƣời phần chỉ mới đƣợc một 

phần, làm sao có thể trụ?  ay gọi là trụ tức là chẳng thoái chuyển ở a nậu đa 

la tam miệu tam bồ đề. Từ đó, bƣớc bƣớc tiến thêm lên, mà trải qua thập trụ, 

lên thập hạnh, thập hồi hƣớng, tứ gia hạnh rồi sau mới tới địa, đến bát địa 

mới gọi là vô học, vô minh mới dứt hết. Mà thập phƣơng chƣ Phật lại ân cần 

khuyên tiến lên nữa, phải nên mãn bổn nguyện, quảng độ chúng sanh, chớ 

nên trụ vào niết bàn. Từ đó mà trải qua cửu địa, thập địa đến đẳng giác, còn 

một phần vô minh sau cùng (có thể thấy đến đẳng giác mới phá đƣợc chín 

phần), vẫn phải dùng kim cƣơng trí để phá nó mới thành cứu cánh giác, mà 

vẫn là chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn.  ó thể biết là địa vị đến thành 

phật mà còn trụ mà chẳng trụ, chẳng trụ mà trụ, nhƣ thế tôn thị hiện giống 

nhƣ phàm phu, đây chẳng phải là cái gƣơng trụ mà chẳng trụ ƣ? Thế thì thủy 

chung đều không chỗ trụ, chỉ có hàng phục thật là rõ ràng, đây là lý thứ hai. 

Tu Bồ Ðề trƣớc tuy hỏi trụ mà ánh sáng con mắt ông thấy thực chú trọng ở 

hàng phục, vì chƣng muốn lấy trụ chẳng đƣợc, nên kế tiếp lấy hàng phục để 

hỏi, nếu không thì chỉ hỏi phải làm sao trụ đã đủ rồi, sao còn thêm một câu 

hàng phục sau nữa. Mà lời phật chỉ-thị tổng quát, đã nói phải trụ nhƣ thế, lại 

nói phải hàng phục nhƣ thế, thì ý cũng giống nhƣ vậy. Thế thì tuy lời nói có 

câu trƣớc câu sau, mà ý là một, trừ hàng phục ra không có phƣơng pháp tiến 

tu nào khác, đây là lý thứ ba.   

---o0o--- 

CHÍNH NÓI RÕ 

Sở hữu nhứt chúng sanh chỉ loại, nhƣợc loãn sanh, nhƣợc thai sanh, 

nhƣợc thấp sanh, nhƣợc hóa sanh, nhƣợc hữu sắc, nhƣợc vô sắc, nhƣợc 

hữu tƣởng, nhƣợc vô tƣởng, ngã dai linh nhập vô dƣ niết bàn nhi diệt 

độ chi. Nhƣ thị diệt độ vô luợng vô số, vô biên chúng sanh, thực vô 

chúng sanh đắc địa độ giả.   



Dịch nghĩa : chỗ có hết thảy những loài chúng sanh, nhƣ loài sanh 

trứng, loài sanh thai, sanh chỗ ẩm ƣớt, nhƣ loài hóa sanh, nhƣ loài có 

sắc, nhƣ loài không có sắc, nhƣ loài có tƣởng, nhƣ loài không có tƣởng, 

nhƣ loài phi hữu tƣởng, phi vô tƣởng, ta điều khiến vào vô dƣ niết bàn 

mà diệt độ chúng nó. Diệt độ nhƣ thế vô lƣợng vô số vô biên chúng 

sanh, thực ra không có chúng sanh nào đƣợc diệt độ.   

Tứ đại ngũ uẩn, chúng duyên hòa hợp mà hiện ra tƣớng sanh, nên gọi là 

chúng sanh, đây là bổn nghĩa của một danh từ chúng sanh, còn nói rộng ra 

thì số đông ngƣời, chủng loại nhiều gọi là chúng sanh.  gƣời này chỉ biết 

nghĩa rộng mà sơ sót bổn nghĩa, chẳng biết rằng bổn nghĩa hết sức vi diệu, 

ấy là khiến quán chiếu lý vốn chẳng sanh, và đƣơng thể tức không. Tại sao 

nói nhƣ thế? Vì chúng duyên hòa hợp gọi là sanh, tánh thể ban sơ đâu có 

sanh, nên vốn nói chẳng sanh, vốn đã vô sanh thì nay cũng vô diệt. Ðã là 

nhân duyên hòa hợp hiện ra tƣớng sanh, cho nên duyên tán thì diệt, há chẳng 

phải là đƣơng thể tức không ƣ? Ðây là theo tƣớng mà nói.   

 òn nếu theo tánh mà nói, thì tánh vốn chẳng nhân đó mà sanh, tuy tƣớng 

của sanh diệt đầy dẫy, mà cùng với thể có can thiệp gì, nên nói đƣơng thể 

tức không.  ết thảy chỗ có chúng sanh là số nhiều, nên nói hết thảy, loài của 

nó nhiều nên nói loài chúng nó.  oài chúng nó là những loài gì ?  à từ loài 

loãn sanh đến loài phi hữu tƣởng, phi vô tƣởng. Trong kinh phật nói loài 

chúng sanh khác nhau, có lúc lấy lục đạo mà chia, là muốn ngƣời ta hiểu rõ 

lý luân hồi, có chỗ chia làm mƣời hai loài chúng sanh (nhƣ trong kinh  ăng 

Nghiêm), là muốn cho ngƣời ta hiểu rõ lý mƣời tập nhân, sáu giao-báo. Có 

chỗ lấy tam giới để chia, là muốn cho ngƣời ta hiểu rõ lý nƣơng dựa cao hay 

thấp, và chẳng ngoài phạm vi hai việc sắc và dục.   

 ay kinh này cũng lấy tam giới để chia loài, mà chẳng nói đến dục giới, sắc 

giới vô sắc giới là vì ở cõi vô sắc giới còn có một thứ sanh lý đặc biệt khác, 

phải hiển thị ra một cách đặc biệt mới là triệt để, lại cũng muốn khiến ngƣời 

ta hiểu rõ, chúng sanh sở dĩ không ra khỏi tam giới là tại chẳng những chấp 

sắc, chấp dục nó làm chƣớng ngại, lại còn có chƣớng ngại căn bản ắt phải 

hiểu thấu một cách triệt để, vì đó đối trị, thì mới có thể nhập vô dƣ niết bàn, 

mới có thể diệt độ đƣợc.  ay trƣớc nói về dục giới.  ục giới có hai :   

1) Thƣợng giới lục thiên (tứ thiên vƣơng thiên, đạo lợi thiên, dạ ma thiên, 

đâu suất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên), vì phúc đức hơn nhân gian 

nên sanh thiên. Vì còn có dâm dục nên ở dục giới, vì dục niệm so sánh đạm 

bạc hơn nên chỉ hóa sanh mà không có 3 sự sanh của loãn, thai thấp.   



2)-  ạ giới : ngƣời, súc sanh, ngã quỷ, địa ngục, còn tu la thì chia ra nhiếp 

vào thiên (hóa sanh), nhân (thai sanh từ thiên rơi xuống) súc (sanh nơi ƣớt 

rất thấp hèn, sanh ra ở giữa biển lớn, buổi sáng ở khoảng không, buổi tối trở 

về với nƣớc), quỷ (loãn sanh, vì có thần lực hộ pháp nên đƣợc thần thông, ở 

nơi khoảng không). Ðiển này coi ở kinh  ăng  ghiêm cuốn thứ 9. Ðịa ngục 

là hóa sanh, quỷ là thai và hóa sanh, nhân và súc thì đủ cả thai, loãn, thấp, 

hóa 4 sanh.  hững loài này đều lấy dâm dục mà chánh tánh mạng, tội nặng 

tình nhiều thì càng rớt xuống mà sa đọa vào địa ngục, tội và tình lần lần ít thì 

sanh nhân đạo.   

Từ sắc giới trở lên (sắc giới 18 cõi trời, chia ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, 

mỗi thứ ba cõi, tứ thiền chín cõi. Sắc giới cũng có vô tƣởng thiên, vì đã có 

sắc nên không nhiếp vào vô sắc giới) đều là hóa sanh.  ên chỉ đem loãn, 

thai, thấp, hóa để nói thì đã nhiếp hết tam giới.  hƣng vì từ sắc giới trở lên 

có sanh lý đặt biệt không hiển ra, nên lại đem nhƣợc hữu sắc, nhƣợc vô sắc 

ra mà nói. Vì không có dục, nhân định lực mà hóa sanh sắc giới, nên nó khác 

với dục giới.  ại vì nó có thể ngay đến tƣớng của sắc thân cũng không chấp 

trƣớc, nên nhân định lực mà hóa sanh vô sắc giới, vì thế nó khác với sắc 

giới.  hỉ đem hữu sắc, vô sắc ra nói cũng nhiếp hết tam giới. Từ dục giới trở 

xuống, thì kẻ nào cũng có sắc thân.  hƣng ở dƣới cõi trời dục giới chẳng 

phải chỉ có hóa thân, nên tƣớc đem loãn, thai, thấp, hóa ra nói, thì ở sanh lý 

hạ giới mới đầy đủ.  ại ở trong vô sắc giới, vì định lực có cạn, sâu, lại có 

sanh lý đặc biệt khác chẳng thể nào không bày tỏ ra, nên lại nói : nhƣợc hữu 

tƣởng, nhƣợc vô tƣởng, nhƣợc phi hữu tƣởng, nhƣợc phi vô tƣởng. Bốn cõi 

trời vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ tức là nhƣợc hữu tƣởng 

trong kinh này. Sắc tƣớng đã không, nên gọi là không vô biên xứ (vô sắc 

giới chỉ không có nghiệp quả sắc, vì nó đoạn dục, không chấp tƣớng sắc 

thân, nhƣng có định quả sắc, sắc này vi diệu, từ sắc giới trở xuống không thể 

thấy nổi, nên gọi là vô sắc giới). Sắc thân thô (sắc giới) trọc (dục giới) đã 

không, thì chẳng chấp cái thức ở trong sắc thân, nên gọi là thức vô biên xứ. 

Thức tức là tám thức, chân vọng hòa hợp gọi là thức.  hân thức nên có 

tƣởng, tƣởng là thức thứ bảy hằng thẩm tƣ lƣờng mà chấp ngã, và thức thứ 

sáu phân biệt biến kế.  ai chữ hữu tƣởng nhiếp chung hai giới sắc và dục. 

 húng sanh ở sắc dục giới chẳng ai là không có thức.  hân hai thức thứ sáu, 

bảy, nên chấp sắc thân làm ngã, nhân chấp sắc thân nên nổi dậy bao nhiêu 

thứ tƣởng tham dục.  hƣng từ sắc giới trở xuống, chẳng những có thức mà 

gồm có cả sắc cả dục, nên ắt trƣớc đem loãn, thai, thấp, hóa có sắc ra nói, để 

tõ rõ nó khác với vô sắc giới.   



 òn từ vô tƣởng trở lên thì là sanh lý đặc biệt của vô sắc giới, nên ắt phải 

biểu thị ra, nói rõ nó chẳng những không có nghiệp quả sắc, nên nó khác với 

hai giới sắc và dục. Ðây là vô sở hữu xứ thiên ở vô sắc giới, là không có 

thức thứ sáu phân biệt vọng tƣởng, vì thƣờng ở trong định, và thức thứ bảy 

chấp ngã cũng không có, vì ở trong định không có tƣ luờng, và chẳng chấp 

có sắc thân, cho nên thức vô biên xứ định lực của nó lại càng sâu hơn trƣớc. 

 òn phi hữu tƣởng, phi vô tƣởng tức là phi tƣớng phi phi tƣởng thiên của vô 

sắc giới, đến đây định lực càng sâu, thức thứ tám a-lại-da nhƣ ẩn nhƣ hiện, 

mà chƣa thể chuyển thức thành trí, gọi đó là hữu tƣởng cũng chẳng phải, mà 

gọi đó là vô tƣởng cũng chẳng phải. Biết đâu rằng trƣớc nói vô sở hữu, 

không phải thiệt có thể vô sở hữu, chẳng qua là hai thức thứ sáu và bảy tạm 

thời hàng phục, tự nó cho là vô sở hữu thôi. Vì sao? Vì hai thức thứ sáu và 

bảy chuyển, thì thức thứ tám và năm thức trƣớc cũng theo đó mà chuyển, 

sao còn nhƣ ẩn nhƣ hiện? Vả lại họ lầm rồi, tám thức nguyên là chỗ chân 

tâm biến hiện ra, sao có thể vô sở hữu, lại hà tất vô sở hữu?  hỉ chuyển nó là 

có thể đƣợc. Thức thứ sáu chuyển là diệu quán sát trí, thức thứ bảy chuyển là 

bình đẳng tánh trí, thức thứ tám cũng theo đó mà chuyển làm đại viên kính 

trí.  ăm thức trƣớc cũng theo đó mà chuyển là thành sở tác trí.  hƣ thế rồi 

sau mới thể và dụng hoàn toàn hiện rõ, lại sao có thể không có ƣ? Tóm lại 

đều do chẳng biết Phật lý, toàn dùng chứng một cách mờ ám chẳng đƣợc hay 

khéo, cho nên phi tƣởng phi phi tƣởng dẫu trải qua sống lâu tám vạn kiếp mà 

vẫn phải đọa lạc.  oãn, thai, thấp, hóa, mà trƣớc nói loãn sanh là vì loãn có 

đầy đủ thai, thấp, hóa, nên nói trƣớc. Ở trong thai của mẹ, lấy huyết làm đồ 

nuôi dƣỡng là thấp (ƣớt), vốn nó không có mà nay có là hóa. Thai chẳng 

gồm loãn mà có đủ thấp, hóa, nên nói thứ nhì, thấp gồm hóa mà chẳng đủ 

loãn, thai nên nói thứ ba (thấp sanh là ở nơi đất ƣớt ẩm, bẩm thụ khí âm 

dƣơng mà hóa sanh, vì nó ắt phải ở đất ẩm ƣớt nên gọi là thấp sanh).  óa 

sanh là không có mà bỗng nhiên có, chẳng đủ loãn, thai, thấp, nên là thứ tƣ. 

 òn vô sắc thì chẳng đủ sắc dục mà có thức, là thứ năm.  ữu sắc, vô sắc, 

đây là theo sắc tƣớng thô hay vi diệu mà nói.  òn hữu tƣởng, là rõ ràng tuy 

nó vô sắc mà còn có thức tƣởng hiện khởi, nên là thứ sáu.  òn vô tƣởng, rõ 

ràng là hai thức sáu, bảy của nó đã phục và chẳng đủ tƣởng, nên là thứ bảy. 

 òn phi hữu tƣởng, phi vô tƣởng, rõ ràng là nó chẳng những không đủ thức 

thứ sáu, bảy, mà thức thứ tám cũng phục đƣợc phân nữa, nên là chót. Ðây là 

theo sự khởi phục của tình thức mà nói. Vì cái trƣớc thì có đủ cái sau, còn 

cái sau thì chẳng đủ cái trƣớc.  oãn, thai, thấp, hóa tuy chẳng hết thảy lấy 

trƣớc sau chia ra hơn kém, mà tóm lại lấy 3 cái : dục, sắc, thức mà nói, thì 

cái trƣớc trƣớc kém cái sau sau, mà cái sau sau hơn cái trƣớc trƣớc. Phật 

chia loài ra một cách tƣờng tận chẳng ngại phiền toái, chẳng phải là lời nói 

trống không, ý ở chỗ khiến cho biết rằng hết thảy chúng sanh loài nó tuy 



nhiều mà chẳng ra ngoài ba việc : T Ứ , SẮ ,  Ụ , nó sở dĩ thành ra 

chúng sanh là ở chỗ đó.  ay phát vô lƣợng giác tâm, muốn khiến hết thảy 

chúng sanh thành vô thƣợng giác, nếu không dứt hết dâm dục, chẳng chấp 

thủ sắc tƣớng, chuyển thức thành trí thì chẳng đƣợc. Vọng hết, tình không, 

nghiệp thức đã chuyển, thì tâm sanh diệt diệt mất, ra ngoài biển sanh tử, mà 

chứng vào viên minh tánh hải bất sanh bất diệt. Ðây gọi là vào vô dƣ niết 

bàn, đây gọi là diệt độ.   

Ðại thừa niết bàn có hai :   

1. - ữu dƣ niết bàn, đã dứt hết chi mạt vô minh (tức là kiến tƣ hoặc), còn dƣ 

căn bản vô minh chƣa dứt (tức là nghiệp thức, tức là sự bất giác tự động tối 

sơ, cũng có tên là sanh tƣớng vô minh, trụ địa vô minh) nên gọi là hữu dƣ.   

2. - Vô dƣ niết bàn, nghiệp thức đều không (thức là chuyển thức hành trí) vô 

minh lại không còn thặng dƣ nữa. ( hỗ này khác với hữu dƣ vô dƣ niết bàn 

của tiểu thừa. Tiểu thừa nói : chỗ học đã xong, mà còn dƣ thân khổ báo chƣa 

hết là hữu dƣ, tức là đã ra khỏi chƣớng ngại của phiền não, mà còn có thân 

khổ y.  ết báo thân này thì gọi là vô dƣ y niết bàn, nghĩa là hôi thân, diệt 

trí).   

 iết bàn : tiếng Phạm nói cho đủ là bát-niết-bàn, có nghĩa là bất sanh bất 

diệt, tức là tánh thể, cũng dịch là diệt độ, hay vô-vi.  hập : là chứng nhập, 

tức là ý khiến chúng sanh chứng nhập cứu cánh giác quả.  iệt : là sanh diệt 

đã diệt hết thì tịch diệt hiện ra. Ðộ : là độ hai lần sanh tử : phần đoạn và biến 

dịch.  hỗ nầy chẳng đem tiếng Phạm ra nói, mà đem nghĩa của nó ra nói, 

một là để tỏ rõ chỗ gọi là nhập vô dƣ niết bàn, không có gì khác, chỉ là diệt 

cái tâm sanh diệt của T Ứ  , SẮ ,  Ụ , liền qua biển sanh tử mà đến niết 

bàn bờ bên kia.  ai để tiện lợi cho lời nói.  hƣ văn dƣới “diệt độ vô lƣợng 

vô số, vô biên chúng sanh”, nếu đổi diệt độ ra niết bàn thì chẳng dễ gì mà 

hiểu rõ. Ðây là dịch rất hay rất khéo. Vô dƣ niết bàn pháp tƣớng tông gọi là 

vô trụ xứ niết bàn, rõ ràng là chẳng trụ sanh tử, cũng chẳng trụ niết bàn, lời 

dịch này cùng với lời dịch của Thập Sƣ mỗi cái có nghĩa của nó và đều 

khéo.  òn nói ngƣời tu hành chết đi gọi là niết bàn, là nhập diệt, đây là 

mƣợn nghĩa để nói rõ nó chẳng trụ tƣớng mà vào tịch diệt.   

 gƣời đời phần nhiều hiểu lầm chữ niết bàn, nhập diệt, cho là chuyện nói về 

chết.  hà nho đời Tống lại nhận lầm tịch diệt là chẳng làm một việc gì, 

nghĩa càng sai rất xa.  hà Pháp tƣớng nói : “ba bộ phận rƣỡi chúng sanh 

chẳng đƣợc thành Phật là: định tánh  a- án, định tánh bồ-tát, nhứt-xiển-đề 



(không có tín căn) là 3 bộ phận, thêm vào bất định tánh là nửa bộ phận”. Tại 

sao nay đều đƣợc khiến thành Phật ƣ? Phải biết kinh nói: “Phật chủng từ 

duyên khởi”, lại kinh  iết Bàn nói : “phàm là có tâm thì nhất định sẽ làm 

Phật”.  ại kinh Viên- iác nói: “hữu tánh, vô tánh đều thành Phật đạo”, thì 

tại sao lại chẳng đƣợc? Vì phật tánh tuy chúng sanh vốn đầy đủ, nhƣng phật 

chủng phải đợi duyên sanh. Pháp tƣớng nói chẳng đƣợc thành là nói nếu 

không có chủng (giống) thì ắt chẳng thành, chẳng phải là nói định tánh nhứt-

xiển-đề không có phật tánh.  ên 2 chữ chủng và tánh chẳng thể lộn xộn. Kẻ 

học tánh tông thƣờng hay chấp tánh mà mê muội chủng, nhƣ chấp tánh phế 

bỏ tu. Kẻ học tƣớng tông lại thƣờng hay chấp chủng mà mê muội tánh, đều 

là lỗi chẳng hiểu rõ tôn chỉ của kinh.  hƣ thị :  à trỏ câu trên linh nhập vô 

dƣ niết bàn. Vô lƣợng :  à chủng loại không hạn lƣợng, chẳng kể căn tánh 

hơn kém đều độ chúng nó.  hƣng hoặc chỉ độ một thế giới, mƣời thế giới, 1 

kiếp, 10 kiếp, cũng có thể gọi là vô lƣợng vô số, mà nay chẳng phải vậy, mà 

lại độ vô biên. Vô biên :  à ngang khắp 10 phƣơng, dọc cùng tam tế, nên vô 

biên là tổng, mà vô lƣợng vô số là biệt. Vì diệt độ vô biên mới đƣợc gọi là 

vô lƣợng vô số. Thực vô chúng sanh đắc diệt độ : là quán chiếu lý vô sanh, 

vô đắc là chân thực vô, chẳng phải là giả tƣởng vô. Bực cổ đức dùng 5 nghĩa 

để quán chiếu rất vi diệu :   

1) duyên sanh, hết thảy chúng sanh đều là giả hợp của ngũ uẩn, tứ đại, 

đƣơng thể tức không, làm gì có chúng sanh.   

2) đồng thể, ta cùng với chúng sanh tƣớng tuy khác mà tánh thì thực giống, 

chỗ gọi là nhứt chơn pháp giới là vậy. Thế thì thấy có chúng sanh ấy là tự 

tâm mình chấp thủ tự tâm mình, chẳng phải huyễn mà thành ra huyễn pháp.   

3) Vốn tịch diệt, chỗ gọi là chúng sanh chỉ là nhân duyên hòa hợp giả hiện ra 

làm tƣớng chúng sanh, tánh của nó thì vốn vô sanh. Vốn vô sanh thì vốn vô 

diệt, sao có thể gọi là đắc niết bàn ƣ?   

4) Vô niệm, cứ nhƣ 3 nghĩa trên mà xem, thì có thể biết thấy có chúng sanh, 

thấy có chúng sanh đắc niết bàn toàn là vọng niệm phân biệt, nếu không có 

vọng niệm thì chúng sanh không có, mà đắc niết bàn cũng không có.   

5) bình đẳng, nhƣ chỗ nói trên, có thể thấy hết thảy chúng sanh bổn lai là 

Phật, bình đẳng, bình đẳng, nên nói: bình đẳng chân pháp giới, Phật chẳng 

độ chúng sanh.  ếu còn thấy một chúng sanh đƣợc diệt độ, thì liền trái với 

bình đẳng pháp giới.   



Tóm lại, tánh thì chân thực, tƣớng thì hƣ vọng, muốn thành vô thƣợng giác, 

phải chứng chân thực tánh. Thế thì ở hết thảy cảnh giới phải chẳng chấp 

tƣớng mà trở về tánh, mới là chân thực.  ên theo tánh mà nói, thì chúng 

sanh đắc niết bàn là chân thực vô, chẳng phải là giả tƣởng vô, thật rõ ràng 

vậy.   

 oặc hỏi : Văn trên nói rằng : ƣng nhƣ thị hàng phục kỳ tâm, hai chữ nhƣ thị 

chính là trỏ khoa này.  hƣng đọc khoa này, thật chẳng hiểu chỗ gọi là hàng 

phục, là hàng phục cái gì?  hỉ phát tâm quảng đại, ly tƣớng, liền đủ để hàng 

phục ƣ? Xin trả lời : nghĩa này rất là tinh, sẽ vì đó phân tích ra để nói.  hỗ 

bảo là hàng phục chính là hàng phục VỌ   T ÂM. Vọng tâm là tâm phân 

biệt, mà phân biệt nổi dậy ở chấp ngã, nên ngã kiến là gốc của phân biệt. 

 ay vì thế day về trên căn bản để khiển trừ, ngã kiến trừ thì phân biệt vọng 

tƣởng tự nó hóa.  ại văn khoa này chú trọng ở một câu sau cùng, những câu 

văn trƣớc đều là để dẫn khởi câu nầy mà tới. Vì muốn nói thực không có 

chúng sanh đƣợc độ, nên trƣớc nói độ vô biên chúng sanh vào vô dƣ niết 

bàn. Muốn nói khiến cho vào vô dƣ niết bàn, nên trƣớc nói loài của chúng 

sanh chẳng ngoài thức, sắc, dục. Thế nên biết cái sở dĩ thành chúng sanh, thì 

biết cái sở dĩ độ chúng sanh, biết vô biên chúng sanh, không chúng sanh nào 

chẳng là hƣ tƣớng của thức, sắc, dục huyễn thành ra, thì biết diệt tƣớng thức, 

sắc, dục sanh diệt của nó, khiến vào bất sanh bất diệt, là thực không có 

chúng sanh, thực không có chúng sanh nào đắc độ, vì sao? Vì chúng sanh 

chỉ là thức, sắc, dục nó che lấp đi. Bổn tánh của chúng sanh nguyên là bất 

sanh bất diệt, là cùng với ta đồng thể, thế thì chỗ nào gọi là chúng sanh, chỗ 

nào gọi là đắc ƣ? Quán chiếu nhƣ thế thuần phục, thì cái kiến chấp ngã tự nó 

hóa ở chỗ chẳng hay chẳng biết. Vì cớ gì? Vì biết ta cũng là chúng sanh, vì 

biết đƣơng thể tức không biết niệm nổi dậy thì có, nếu không có niệm thì hết 

thảy đều không, biết bổn lai bình đẳng. Ðây là đại thừa pháp sở dĩ hay khéo, 

mới thiệt là cái hành phục của chẳng hàng phục vậy. Trong này càng có yếu 

nghĩa, sẽ lại vì đó mà nói :   

1) Vọng tƣởng gốc rễ rất sâu, nay mới phát giác ra, đạo lực còn nhỏ, mỏng, 

há có thể đối địch với nó. Vả chân tâm và vọng tâm nguyên là đồng thể, khởi 

tâm động niệm thì trọn cái chân thành ra cái vọng, tâm khai, niệm ngừng 

nghỉ thì trọn cái vọng tức là chân, lại cần gì phải trừ. Vì hai thứ nguyên nhân 

này, nên chỗ gọi là trừ vọng chỉ là cái tên giả trừ mà thôi, thực ra không gì 

có thể trừ.  hỗ bảo là hàng phục là chuyển đi một cách hay khéo, khiến cho 

nó qui hóa, chẳng phải là đối địch với nó mà trừ.  ay khiến phát tâm ly 

tƣớng, chính là phƣơng tiện hay khéo, dùng đại tâm mà hóa nó vậy.   



2) Tại sao phát đại tâm liền có thể hóa? Phải biết, tâm lƣợng của phàm phu 

nhỏ hẹp, cho nên chấp ngã, càng chấp lại càng hẹp.  ếu phát tâm quảng độ 

vô biên chúng sanh, lâu ngày quán thuần thục, thì trong chỗ chẳng hay 

chẳng biết, tình chấp đã tiêu mất.   

3) Phàm phu chỉ biết có ngã, nếu khiến cho nó ở ngay trên tự thân nó để 

quán vô ngã thì nó không thể vào đƣợc.  ay khiến cho nó từ đối diện day về 

chỗ rộng rãi để quán không có chúng sanh, tâm lƣợng đã mở rộng ra trong 

khoảng đối chiếu, thì cái ngã cũng là duyên sanh, là vốn tịch diệt, nên liền 

thông suốt dễ hiểu. Ðây đều là pháp môn hay khéo, phát đại tâm mà hóa nó 

vậy.   

4)  ội rễ của kiến tƣ hoặc là ngã kiến, nay dùng phép chuyển di mặc hóa, 

dứt nó ở chỗ chẳng hay biết, thiệt là kim cƣơng rất chắc rất bén vậy.   

5)  hấp ngã là thức mạt-na, có ngã liền có sự phân biệt, có nhân, chúng 

sanh, thọ giả, phân biệt là thức thứ 6, nay hết thảy chẳng chấp là chuyển 

thức thứ 6, thứ 7. Thức 6, 7 mà chuyển thì 5 thức trƣớc và thức thứ 8 đều 

chuyển mà thành trí, đây gọi là bát nhã ba la mật.   

6) Ðộ chúng sanh thành Phật để già (che) cái không, thực vô chúng sanh diệt 

độ để già (che) cái hữu, đây là già cả hai bên. Tuy quảng độ chúng sanh mà 

thực không có chúng sanh, tuy thực không có chúng sanh mà quảng độ 

chúng sanh, đây là chiếu cả hai bên. Quán già và chiếu đồng thời để làm 

nhân, thì đắc quả tịch chiếu đồng thời.   

7) Phát quảng độ tâm là đại bi, quán lý thực không có chúng sanh là đại trí. 

Bi trí sẵn đầy đủ lại là nhân của chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn.   

8) Theo bên đại bi chỗ nói ở trên mà nói tức là tu phƣớc, theo bên đại trí mà 

nói tức là tu tuệ. Phƣớc tuệ song tu lại thành cái nhân lƣỡng túc tôn.  hƣ thế 

có thể biết hết thảy pháp đại thừa ở cả trong đó, mà đều là pháp thẳng đến 

bảo sở.  ên kinh này nói : hết thảy chƣ phật và chƣ phật a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề pháp đều từ kinh này ra.   

9)  hƣa có thể độ mình trƣớc muốn độ ngƣời, bồ tát phát tâm chỗ gọi là đại 

bi vậy.  ay xem nghĩa của khoa này, mới biết độ ngƣời tức độ mình, thì 

trong đại bi liền có đại trí, thiệt là hay khéo.   

10) Khoa này là khiến ngƣời ta phát nguyện, từ xƣa đến nay ngƣời học phật 

mỗi hay lấy làm khổ vì chẳng phát nổi đại nguyện, có thể noi theo những 



điều từ 1 đến 9 nói trên để xem, thì đại nguyện bi trí cụ túc sẽ phát sanh ra 

một cách dễ dàng.  ại khoa trên chỗ nói là hàng phục cũng có nghĩa riêng, 

vì chƣng khiến kẻ phát đại nguyện nên lập chí kiên cƣờng, chớ sanh ra khiếp 

nhƣợc, ngay đó tức hàng phục tâm mình.   

Trong 2 khoa trên đây là chỉ bảo đích xác chỗ công phu tu hành của chúng ta 

nó hết sức thân thiết, hết sức cần yếu, nói tóm lại yếu nghĩa của nó có 8 :   

1) Tuệ Mạng Tu Bồ Ðề trƣớc hỏi trụ, thứ nhì hỏi hàng, phật trả lời trƣớc 

hàng, thứ nhì mới đến trụ, mà trong chỗ trả lời về trụ lại nói : “ƣng vô sở 

trụ”, thì có thể thấy chúng ta dụng công phu chỉ cần trừ vọng. Tại sao? Vì 

chân tâm chẳng hiện ra, toàn là bởi vọng che lấp, vọng chẳng trừ hết mà nói 

an trụ ở cái chân của nhƣ nhƣ, thì ngay đến một niệm này, vẫn là vọng 

tƣởng.  uống chi phật cứu cánh chứng đắc, cũng chẳng trụ ở niết bàn, thì 

lúc tu nhân sao có thể nói trụ đƣợc ƣ?. Trong kinh  ăng  ghiêm nói : “ hân 

minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong”.  ại nói: “Tri kiến lập tri thị vô 

minh bổn”. Thế nên biết rằng có trụ thì có sở (chỗ trụ), có sở thì có lập (lập 

nên).  ó sở, có lập thì trong đại viên kính dính nhuốm bụi dơ, quang minh 

sao có thể chiếu khắp, nên mới nói vô minh bổn, chiếu tánh vong (gốc của 

vô minh, tánh của chiếu mất).  ho nên Thiền Tông tổ sƣ nói : “chỉ cầu 

ngừng nghỉ vọng, chẳng nên lại tìm chân”.  ổ đức cũng nói : “chỉ hết phàm 

tình, không có thánh giải nào khác”. Ðây có nghĩa là hễ hết phàm tình thì 

chính là thánh giải. Kinh lại cũng nói : “tâm cuồng vọng chẳng ngừng nghỉ, 

ngừng nghỉ tức là bồ đề”, đều là thuyết minh cái lý dụng công chỉ cần hàng 

phục vọng tâm.  o đó có thể ngộ, trừ bỏ tri kiến sai biệt là công phu suốt từ 

đầu chí cuối, há chỉ là phƣơng pháp bắt đầu hạ thủ mà thôi đâu ?  

2)  àng phục phải có phƣơng tiện, nếu không có phƣơng tiện thì vọng tâm 

càng phừng lên.  ay ngụ hàng phục ở phát tâm quảng đại, nói một cách 

khác, thì phát quảng đại tâm tức là hàng phục, thế thì hàng phục tức là phát 

đại tâm mà hóa nó, không gì gọi là hàng mà tự nhiên hàng, hết sức phƣơng 

tiện vậy.   

3)  àng phục là hàng phục vọng tâm. Phải biết, vọng tâm từ phân biệt sanh 

ra, gốc của phân biệt ở chỗ chấp ngã, nên nay lấy quảng đại tâm để hàng 

phục 4 tƣớng ngã, nhân v. v ..., lại độ hết vô lƣợng, vô số, vô biên chúng 

sanh. Ðại từ đại bi nhƣ thế thì 2 độc tham sân tiêu trừ.  ại tuy độ sanh thực 

không chỗ độ, là không có thƣờng kiến (tức là chẳng chấp hữu), tuy không 

chỗ độ, mà độ sanh chẳng ngừng nghỉ, là không có đoạn kiến (tức là chẳng 

chấp không).  hẳng thƣờng chẳng đoạn, đầy đủ tuệ vi diệu này thì độc si 



cũng trừ. Bởi hết thảy phàm phu ngã kiến nặng, tam độc sâu, thực do ở căn 

bịnh tâm lƣợng nhỏ hẹp, phải lấy tâm quảng đại trị căn bịnh này, từ trên căn 

bản giải quyết, thì các bịnh tự nhiên dễ trừ.   

4) Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, xƣa nay chẳng giác ngộ, chỗ gọi 

là chẳng giác ngộ ấy là chẳng hiểu biết sự phân biệt ngã nhân đều bởi chấp 

thủ tƣớng.  y tƣớng, trở về với tánh vốn là đồng thể, há có sai biệt? Vì 

chẳng biết mà chấp tƣớng, nên càng chấp càng mê, mê tức là si.  o đó nhân 

cái ngã mà lập nên ngã sở, tham sân tranh nhau nổi dậy, tạo nghiệp vô cùng. 

 ại chẳng rõ chỗ gọi là ngã sở, không cái nào chẳng là huyễn hữu của nhân 

duyên sanh ra.  hẳng kể pháp (hữu) và phi pháp (không) nếu có chỗ chấp 

thủ, tức là chẳng hiểu rõ. Pháp tƣớng, phi pháp tƣớng đều do tánh nổi dậy. 

 ếu lấy tánh tiêu dung nó, thì tƣớng vốn chẳng phải tƣớng, làm gì có ngã sở, 

làm gì có ngã nhân. Vì chẳng hiểu rõ, đến nỗi không làm sao giải thoát đƣợc 

cái khổ do nghiệp trói buộc.  ay lấy quảng đại tâm độ chúng sanh mà chẳng 

chấp thủ tƣớng, tức là khiến ly hết thảy pháp tƣớng, phi pháp tƣớng (tức là 

ly 2 bên không và hữu), nhóm về tánh đồng thể.  ếu nhóm về tánh, há còn 

lại các tƣớng ngã, nhân v v..., sai biệt, thế thì chẳng phải độ ngƣời tức là độ 

mình ƣ?  ay khéo còn gì hơn nữa !   

5. - Phàm phu dễ bị cảnh chuyển (cảnh là ngã sở), không có gì khác, là vì 

chấp cảnh mà thôi.  gay đến phát tâm tu hành cũng chẳng ai là không có 

cảnh chỗ mình duyên vào. Ví nhƣ độ sanh tức là chỗ duyên cảnh của ngƣời 

đại tâm tu hành. Ðã chẳng thể không có duyên cảnh (không có cảnh tức là 

chấp không, cũng tức là không từ đâu để bắt đầu tu) lại chẳng thể chấp thủ ở 

cảnh (thủ cảnh tức là chấp hữu).  ay nên ngay đầu, lấy độ mà thực không 

chỗ độ, khiến chẳng chấp 2 bên, nhóm về trung đạo, hợp với tánh thể, trỏ ra 

đích xác phƣơng pháp hạ thủ, thân thiết biết bao nhiêu !  

6. - Trong này tuy nói hàng, chƣa nói trụ, nhƣng ý của trụ thực đã ngụ một 

cách kín đáo ở trong đó. Kẻ phát đại tâm trƣớc hết phải độ sanh, há chẳng 

phải là trỏ rõ pháp an tâm ƣ ? Mà độ không chỗ độ, cũng tức là trỏ ra ƣng trụ 

mà vô sở trụ, câu kệ của ngài  i- ặc sở dĩ nói : “lợi ích thâm tâm trụ”.  ói 

rốt lại là khiến trụ ở bát nhã chánh trí, tức là quán chiếu bát nhã, quán chiếu 

không, giả, trung đạo đệ nhứt nghĩa đế, đồng thời chẳng lìa không, giả. Vì 

chúng sanh vốn có bịnh chấp thủ, nên chẳng nói rõ, khiến ngƣời chẳng trụ ở 

tƣớng tự mình lĩnh hội.   

7. -  hỗ thấy thông thƣờng mỗi hay bảo rằng bát nhã là nói lý sâu, thậm chí 

sợ nó nghiêng về bên không, kẻ tu tịnh độ lại không dám nói tới, mà kẻ học 



bát nhã lại thƣờng hay chấp lý bỏ phế sự, chỉ nói suông mà thôi.  ay xem 

ngay bắt đầu nói hàng phục, có thể thấy chƣớng ngại của vọng tập chẳng trừ, 

thì chánh trí bát nhã sao có thể mở. Vả ngay bắt đầu nói việc độ sanh, có thể 

thấy trải qua sự việc mà rèn luyện tâm, chính là chỗ nhập của bát nhã, sao có 

thể ngoài sự ra mà nói lý.  ại không và hữu 2 bên đều chẳng thể chấp, há 

nghiêng về bên không ƣ?  hỗ này cần phải để ý xét kỹ.   

8. - Trong này hàng phục phân biệt tâm tức là chuyển thức thứ 6, mà hàng 

phục ngã tƣớng tức là chuyển thức thứ 7. Phải biết, chúng sanh từ vô thủy 

bất giác, tự tánh thanh tịnh tâm chẳng hiển hiện ra, mà lại hiện ra làm thức. 

Sự tác dụng rất lớn của thức là chỉ có 2 thức thứ 6 và thứ 7, nên phải từ 2 

thức này để hạ thủ.  úc này trọn hết thảy là thức, làm gì có chân tâm có thể 

trụ, nên sở dĩ chỉ nói hành phục mà chẳng nói trụ.  hỗ gọi là chánh trí quán 

chiếu bát nhã cũng vẫn còn là thức. Phải biết, thức nguyên là chỗ biết hiện 

của tự tánh dùng để phân biệt, chấp ngã, liền thành ra thức, nên mới gọi nó 

là vọng.  ếu dùng thức để hàng phục phân biệt ngã chấp, tức là dẫn nó về 

đƣờng chánh, nên mới gọi tên nó là chánh trí, cũng nhƣ lấy cái mâu của ông 

đánh vào cái thuẫn của ông, lại cũng nhƣ tục ngữ nói : ngƣời cởi cái chuông 

vẫn phải là ngƣời đã buộc chuông. Thiền tông gọi là “ly tâm ý thức tham” 

cũng nhƣ thế. Vì nó chƣa ly (lìa) nên dạy nó ly. Phải biết, niệm năng ly cũng 

là thức, vì không từ đó mà hạ thủ, thực không còn biện pháp nào khác. Mà 

Thiền Tông không nói rõ là thức, cùng với trong kinh này chẳng nói trụ, 

dụng ý giống nhau. Thiền Tông hạ thủ liền đã ly tâm ý thức, đây há chẳng 

phải là uống thuốc hay mà chẳng biết thuốc tại sao hay ƣ?  iệm Phật pháp 

môn cũng thế, nói đến niệm Phật tức là dùng tâm thức. Biết đâu rằng nhứt 

tâm chánh niệm là để hàng phục những vọng niệm đầy dẫy.  oặc nói : vì 

niệm Phật chƣa có thể ly niệm, rốt cuộc chẳng bằng Thiền Tông trỏ ngay 

nhân tâm kiến tánh thành phật, cao hơn. Biết đâu rằng tịnh niệm và vọng 

niệm khác nhau xa, vọng niệm càng niệm thì niệm lại càng nổi dậy, tịnh 

niệm thì có thể niệm niệm mà đi đến vô niệm. Ví nhƣ dùng bùn mà lóng 

nƣớc thì nƣớc càng đục ngầu, dùng phèn mà lóng nuớc thì nuớc liền trong 

sạch.  òn nói trỏ ngay, hƣớng thƣợng, thì pháp môn niệm phật so với trỏ 

ngay, hƣớng thƣợng của Thiền Tông còn yên ổn hơn, hay khéo hơn.  hữ 

ngay có nghĩa là khi té xuống đất, liền từ dƣới đất đứng dậy, há chẳng lanh 

lẹ hay khéo ƣ?  ho nên pháp môn tịnh độ hạ thủ tức là chuyển thức thành 

trí, là hàng phục, là chánh trí quán chiếu bát nhã, là tức niệm ly niệm, 2 bên 

chẳng chấp. Và ngƣời niệm phật phải phát đại tâm, phổ nguyện pháp giới 

chúng sanh cùng sanh cực lạc, liền đem chánh niệm xông ƣớp pháp giới, 

quảng độ hàm linh, há chẳng cùng với chỗ nói trong kinh này giống nhau ƣ? 



 ếu có thể dung hội đƣợc điểm nghĩa lý này thì sao còn không siêng năng 

niệm phật ƣ?  òn sợ niệm phật chẳng đủ sức lực ƣ ?  ần yếu !  ần yếu !  

---o0o--- 

TRƢNG THÍCH 

Hà dĩ cố ? Tu Bồ Ðề, nhƣợc bồ tát hữu ngã tƣớng, nhân tƣớng, chúng 

sanh tƣớng, thọ giả tƣớng, tức phi bồ tát.   

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Tu Bồ Ðề ơi, nếu bồ tát có tƣớng ta, tƣớng ngƣời, 

tƣớng chúng sanh, tƣớng thọ giả, tức là chẳng phải bồ tát.   

Trƣng là đem ra, đem chỗ nói nghĩa văn trên mà giải thích rõ ràng gọi là 

trƣng thích, có ý tự hỏi lại tự trả lời.  hân, chúng sanh, thọ giả đều từ ngã 

tƣớng mở ra.  ó ngã tƣớng liền có nhân tƣớng đối với ngã tƣớng.  hân 

chẳng chỉ có một ngƣời là chúng sanh tƣớng. Kiến chấp ngã nối tiếp chẳng 

dứt là thọ giả tƣớng. Bốn tƣớng chẳng ngoài một cái ngã tƣớng.  ay mở ra 

mà nói là nói rõ kẻ chấp ngã liền có tâm phân biệt. Phải biết, 6 thức sanh ra 

ở thức mạt-na, có thức mạt-na liền có 6 thức chẳng lìa nhau.  hấp ngã, phân 

biệt nhƣ thế là bịnh thông thƣờng của kẻ phàm phu, há là bịnh của bồ tát, 

cho nên mới nói là tức phi (tức chẳng phải) sở dĩ răn dạy cảnh cáo kẻ phát 

đại tâm rất sâu xa vậy.  gã tƣớng bởi ngã kiến mà sanh ra, ngã kiến bởi ngã 

tƣớng mà hiển ra, một cái trong, một cái ngoài từ xƣa đến nay chẳng lìa 

nhau nên phá ngã tƣớng tức là phá ngã kiến. Tƣớng có thô, tế, thô thì chấp 

cảnh, tế thì chấp tâm.  gài  ậu  hu cũng nói: “ngã tƣớng là theo tâm mà 

nói, tức là theo thức mà nói”, vì 8 thức là tƣớng của tâm chân nhƣ biến hiện 

ra, nên  uy Thức Tông cũng có tên là Tƣớng Tông. Khoa nầy vốn giải thích 

cái cớ khiến phát đại tâm ở khoa trên, sao chẳng nói vì cớ gì phát đại tâm 

hóa chúng sanh, vì cớ gì đoạn hoặc chuyển thức, và vì cớ gì độ mình trƣớc 

phải độ ngƣời, độ ngƣời tức là độ mình, nhƣ thế há chẳng khiến cho nghĩa 

của khoa trên càng rõ, mà ắt từ phản diện mà nói, là tại sao? Vì đoạn hoặc 

chuyển thức v v... đều là pháp, đều chẳng thể chấp thủ, chấp thủ thì lại thành 

ngã tƣớng, lại thành phân biệt.  ên chẳng dùng biểu-thuyên, mà dùng già-

thuyên khiển-đãng hết thảy. Ðây là ý nhiệm mầu của thế tôn mà cũng là 

chính tông của bát nhã. Bốn tƣớng tức là 1 cái ngã tƣớng, có ngã tƣớng liền 

có nhân tƣớng để đối đãi, đối đãi chẳng chỉ 1 ngƣời tức là chúng sanh tƣớng. 

 gã tƣớng ở trong vọng tâm, niệm niệm nối tiếp chẳng quên tức là thọ giả 

tƣớng. Bồ tát nếu thấy có chúng sanh đƣợc độ, tự ta độ chúng nó tức là có 

ngã tƣớng, từ đó mà 4 tƣớng đều nổi dậy, có 4 tƣớng liền có tâm phân biệt, 



có tâm phân biệt là phàm phu, chẳng phải bồ tát.  gƣời tu hành thứ nhứt 

phải gạt bỏ chữ   Ã, phát tâm vì hết thảy chúng sanh, đây tức là hàng phục 

ngã tƣớng.  gã dai linh nhập vô dƣ niết bàn nhi diệt độ chi, chúng sanh cang 

cƣờng, khiến chúng nó tu hành đã chẳng dễ, huống chi liễu sanh thoát tử, 

nhƣng đều chẳng cần hỏi tới, vô luận ngƣời và chẳng phải ngƣời, đều độ 

chúng nó thành phật, vì chƣng chúng nó cũng vốn là phật, đây là hàng phục 

nhân tƣớng.   

 iệt độ vô lƣợng vô số vô biên chúng sanh, mà trong tâm không nổi dậy 

niệm làm sao có thể độ hết, đây là hàng phục thọ giả tƣớng. Thực vô chúng 

sanh đắc diệt độ giả, đây là hàng phục chúng sanh tƣớng. Tại sao phải hàng 

phục nhƣ thế? Vì phát vô thƣợng tâm thì phải làm hạnh bồ tát, hạnh Phổ 

 iền, nếu còn bốn tƣớng thì làm sao gọi là bồ tát đƣợc? Phật muốn cho 

ngƣời tu hành từ văn tự mà quán chiếu,  ếu chẳng dùng công phu quán 

chiếu, thì phàm tình chẳng thể chuyển, nên ngƣời học phải từ chỗ nầy mà hạ 

thủ.  ay đem đoạn kinh văn này thuật rõ phƣơng pháp quán chiếu.  gƣời 

xƣa ở phƣơng pháp quán chiếu phần nhiều chƣa nói rõ. Quán là quán sát (lúc 

ban đầu dịch là tƣ, nghĩa là trong tâm suy nghĩ). Thiền tông chẳng có thể 

dùng tâm ý thức để tham thiền, là rõ ràng dạy ngƣời ta chẳng dùng tƣ, nhƣng 

lại nói : chẳng thể rơi vào cái vỏ vô tƣ, thì lại là phải dùng tƣ-duy. Sở dĩ dạy 

nhƣ thế là vì phàm phu tri kiến nhiều, ắt phải đi thẳng vào, nên trƣớc đem 

cành ngọn trừ chặt đi. Thiền tông khán thoại-đầu, phải nổi dậy nghi-tình, 

nếu chẳng tƣ-duy thì nghi-tình từ đâu mà nổi dậy? Quán là tƣ duy, nhƣng chỉ 

tƣ duy không thôi, thì chẳng thể đƣợc, nên lại phải dùng chiếu, chiếu là khán 

của Thiền Tông.  hƣ đem văn tự bắt đầu quán chiếu, một khi lìa văn tự trở 

về trong tâm, thì sau mới có thể chiếu trụ.  úc chiếu, nói là có tƣ duy mà là 

không tƣ duy, nói là không tƣ duy mà chẳng phải là không tƣ duy.  úc này 

trong tâm tự nhiên trí tuệ mở ra. Mở ra nhƣ thế nào? Tức là vọng tƣởng 

ngừng lại, mà trụ ở bổn giác. Bát nhã có văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, 

thực tƣớng bát nhã. Văn tự là trỏ kinh văn mà nói, thực tƣớng là trỏ cái tánh 

của ngƣời ngƣời vốn có đầy đủ mà nói. Phật thuyết bát nhã là hy vọng ngƣời 

học chứng tánh vốn có đầy đủ này.  àm sao có thể chứng đƣợc? Tức là phải 

đem văn tự ra bắt đầu quán chiếu, nếu không quán chiếu thì văn tự là văn tự, 

chẳng thể tiêu về tự tánh mình, chẳng đƣợc thu dụng.  húng ta đọc kinh 

Kim  ƣơng nguyên muốn tiêu về tự tánh mình. Phật thuyết kinh nầy cũng là 

vì cái đó. Thế thì đạo lý quán chiếu phƣơng pháp quán chiếu, chẳng thể nào 

mà không biết.  hẳng những bát nhã phải quán chiếu, mà hết thảy phật pháp 

nói đến việc tu hành, dù ngàn muôn pháp môn cũng không ngoài quán chiếu. 

Ba điều kiện học phật là : giới, định, tuệ. Không có giới thì ba nghiệp thân 

khẩu ý chẳng đƣợc thanh tịnh, nên giới là nền móng của tu học, nó đứng một 



mình.  ai chữ định, tuệ sanh khởi lẫn nhau, theo trên quả mà nói là định, 

tuệ, theo trên nhân mà nói là chỉ, quán.  hỉ là ngừng nghỉ vọng niệm, quán 

là quán chiếu chân tâm. Vì   Ỉ có thể sanh định, vì QUÁ  có thể sanh tuệ, 

đây là nói riêng hai cái ra, kỳ thực công phu chỉ quán, chỉ có một chữ 

QUÁ , hai cái chỉ và quán là một việc.  hỉ là lúc mới hạ thủ phải thu nhiếp 

tâm một chỗ, tức là chỗ cổ nhân nói là ÐỊ  , kỳ thực lúc mới hạ thủ chƣa 

đủ để nói định, mà định bèn do đó sanh ra.  âu lâu thì do định sanh TUỆ. 

Tại sao? Vì sau khi quán một thứ pháp môn đã thành tựu, thì trí tuệ liền phát 

sanh, vọng tƣởng liền tiêu mất, nên có tuệ thì mới có thể thành tựu cái định 

nầy.  ại lúc mới hạ thủ, nhiếp tâm một chỗ ắt phải hết sức để ý mới có thể 

nhiếp đƣợc, có thể thấy trong đó có sự quán.  ên nói đi nói lại chỉ một chữ 

quán, sở dĩ bát nhã chẳng nói chỉ mà nói quán chiếu. Quán chiếu có nhiều 

thứ phƣơng pháp, nếu không có phƣơng pháp thì chẳng thể khởi chiếu. 

Phƣơng pháp tuy các tông không giống nhau, mà tông chỉ chỗ qui về thì là 

một.  hƣ 3 thứ quán không, giả, trung của Thiên Thai Tông, tứ vô ngại 

quán, và pháp giới quán của  oa  ghiêm tông, ngũ trùng duy thức quán của 

Pháp Tƣớng tông, đạo tƣờng quán,   tự quán của Mật Tông, khán thoại-đầu 

của Thiền tông, quán vô lƣợng thọ phật của Tịnh độ tông đều là vậy.  oặc 

nói : niệm phật chẳng phải là quán, câu này không đúng. Phải biết, tức niệm 

mà tức quán, nếu vọng tƣởng đầy dẫy tán tâm niệm phật thì chẳng đƣợc thụ 

dụng. Ắt phải miệng niệm phật hiệu, tâm tƣởng  i Ðà nhƣ ở trƣớc mắt. 

 iệm phật nhƣ thế thì vọng tƣởng không từ đâu mà nổi dậy, đây tức là quán, 

nên dụng công phu chẳng gì cần yếu hơn tu quán. Tu quán là thu nhiếp ý 

căn, ý căn nhiếp trụ, thì 2 nghiệp thân, khẩu cũng nhiếp ở một chỗ.  ên tâm 

tƣởng phật, miệng niệm phật, tay lần chuỗi của Tịnh Ðộ tông, tâm tác quán, 

miệng niệm chú, tay kết ấn của Mật tông, có thể thấy chẳng kể dụng công 

phu nhƣ thế nào, nếu không làm sự quán thì chẳng thể đƣợc. Ba phép quán 

không, giả, trung, và tứ vô ngại quán của phía bên giáo, dƣờng nhƣ phép 

quán có khác nhau, nhƣng lý của nó thì vẫn là một, chẳng thể nào mà chẳng 

biết, nếu không thì ở kinh điển các tông chẳng dung hội mà có sự chống chõi 

nhau. Phƣơng pháp làm sự quán từ nhà Ðƣờng trở về sau, trừ Thiền tông ra, 

các tông khác giảng pháp nầy lần lần ít đi.  hƣ Thiên Thai tông lúc giảng về 

giáo lý, ở lý không, giả, trung phát huy phép quán rất tƣờng tận, mà lúc dụng 

công tu hành, thì lại chẳng nhứt định dùng phép nầy.  hỉ có Thiền tông từ 

xƣa đến nay chuyên nói một phép hƣớng thƣợng, vả lại chẳng chịu cho dùng 

tâm ý thức tham. Vì thế có kẻ bày ra thuyết cho rằng các pháp môn khác còn 

dùng tƣ duy, chỉ có Thiền tông chẳng dùng tƣ duy, lại dẫn lời kinh nói : 

“chẳng thể dùng tâm sanh diệt làm gốc tu nhân”, để chứng thực thuyết này. 

Biết đâu rằng chẳng chịu cho dùng tâm ý thức tham, có nghĩa là chẳng chịu 

cho dùng phàm tình để đo lƣờng, một khi dùng ý thức tức là phàm tình.  ấy 



tâm tình của phàm phu suy tính đo lƣờng lời nói của phật, thì quyết không 

thể đƣợc, nên chẳng chịu cho. Từ xƣa lại có thuyết quán tức là chiếu.  hiếu 

là chiếu trụ, mà cổ nhân đối với chiếu trụ lại có lời phê bình, cho là chiếu trụ 

nhƣ thế tức là ám chứng (chứng một cách mờ ám). Ðã chẳng chịu cho dùng 

phàm tình đo lƣờng, chiếu lại là ám chứng, mà nghĩa gốc của quán lại là tƣ-

duy, vì thế kẻ học không còn biết đƣờng nào mà theo. Thế thì tu quán, cứu 

cánh phải hạ thủ ra sao? Tôi ở chỗ nầy tham thiền trải qua nhiều năm, theo 

Ðại Thừa  hỉ Quán của  am- hạc đại sƣ mà ngộ đƣợc lý nầy.  ổ nhân nói 

: chẳng dùng tâm ý thức tham, tức là chẳng dùng tâm sanh diệt làm nhân của 

gốc tu. Ý của Phật thì chẳng giống nhƣ thế, ấy là nói kẻ học phật lúc mới 

phát tâm chẳng thể lấy tâm sanh diệt làm nhân của gốc tu, nhƣ kinh nầy nói : 

thiện nam tử thiện nữ nhân phát a nậu da la tam miệu tam bồ đề tâm, là vậy. 

Ðến thực tế dụng công thì phải dùng tƣ duy, nhƣ kinh nầy nói : sở hữu nhứt 

thiết chúng sanh chi loại, ngã dai linh nhập vô dƣ niết bàn nhi diệt độ chi, 

tức là tƣ duy.  úc mới bắt đầu phát vô thƣợng bồ đề là xứng tánh khởi tu, đó 

là chẳng dùng tâm sanh diệt làm nhân của gốc tu, đến khi tu hành ắt phải 

dùng quán chiếu tức là tƣ duy. Thiền tông nói : chẳng thể dùng tâm ý thức 

tham là nỗi khổ tâm của Tổ sƣ, kỳ thực vẫn phải tƣ duy, chẳng tƣ duy thì 

chẳng thể nổi dậy nghi-tình, đến nhƣ chẳng dùng phàm tình để đo lƣờng lại 

là một việc khác. Tại sao biết từ nhà Ðƣờng trở về sau, các tông khác phần 

nhiều chẳng biết làm sự quán? Ðây có thể lấy thuyết của Thiện đạo đại sƣ 

trong Thập  ục Quán kinh để chứng minh.  gài nói : “hiện nay căn của con 

ngƣời ngu độn, tu quán chẳng thành đƣợc”, nên ngài chỉ đề xƣớng niệm 

phật. Ðây là trỏ pháp của Quán kinh rộng lớn, tâm lƣợng kẻ phàm phu chẳng 

thể tƣơng ứng. Tôi chẳng thể nào vì Thiện Ðạo đại sƣ có lời nói trên mà gạt 

phép quán ra chẳng nói bàn. Từ giữa nhà Ðƣờng trở về sau, Mật tông cực 

thịnh trong một thời, chẳng bao lâu lại tiêu diệt mất,  oa  ghiêm Tông cũng 

thế. Thiên Thai tông đến khoảng giữa cũng suy kém, trải qua sự đề xƣớng 

của  gài Tứ Minh, Từ Vân 2 vị đại sƣ, các kinh sớ lại từ  hựt Bổn thu về, 

đƣợc nhờ đó mà hƣng thạnh trở lại.  hƣng dụng công thực tế của 2 ngài 

cũng chỉ dùng tịnh độ, mà chẳng phải chỉ-quán. Từ đời Tống trở về sau, 

Tịnh Ðộ tông còn có mấy vị đại sƣ, mà phƣơng pháp làm sự quán cũng phần 

nhiều chẳng giảng, nên chỉ có Thiền tông là còn có pháp môn quán. Ðời sau 

ngƣời tu hành chẳng phải là không nhiều, mà đắc lực thì rất ít, đó là vì chẳng 

giảng phƣơng pháp làm mà sự quán nó quan hệ nhƣ thế !  ại ngƣời tu hành 

thƣờng thƣờng lúc mới tu rất đắc lực, sau thì lại thay đổi chí hƣớng, đó cũng 

vì chẳng biết làm sự quán, khô khan vô vị bèn đến nhƣ thế !  ại có kẻ đọc 

tụng kinh điển đại thừa có thể hiểu rõ lý trong kinh, mà kết quả trái lại sanh 

ra tà kiến, cũng là tại chẳng biết làm sự quán. Quán tức là tƣ duy.   



 hiếu có hai nghĩa : 1)  hiếu trụ, 2)  hiếu kiến.  hiếu kiến là trỏ lúc công 

phu đã tu thành, nhƣ câu : “chiếu kiến ngũ uẩn dai không” trong Tâm Kinh 

là vậy. Ðại khái chiếu kiến từ chiếu trụ mà tới, chiếu trụ từ tƣ duy mà tới, 

chẳng tƣ duy thì chẳng thể chiếu trụ, chẳng chiếu trụ thì chẳng thể chiếu 

kiến. Tƣ duy lâu ngày, tâm mình an trụ một chỗ tức là chiếu trụ, lúc này bao 

nhiêu vọng niệm tạm thời ngừng nghỉ chẳng còn sai khiến mình, nếu vọng 

niệm sai khiến thì chẳng thể ngừng nghỉ đƣợc.  gƣời ngƣời một niệm hiện 

tiền vốn đầy đủ chân tâm, chỉ vì vọng niệm sai khiến, nên chẳng giác ngộ. 

Vọng tƣởng một khi ngừng lại, thì quang minh vốn có tự nhiên phát ra, đây 

tức là trí tuệ. Quán chiếu phải quán tâm tánh của chúng ta, gọi đó là tiêu về 

tự tánh mình.  hƣng phàm phu ngƣợc lại quán chiếu chẳng đến nơi, hoàn 

toàn đen tối nhƣ thùng sơn, hoàn toàn là vọng tâm, nhƣ thế thì làm sao có 

thể đƣợc?  hỉ có chiếu theo lời phật dạy để quán, tức là trƣớc phải ở nơi văn 

tự của kinh Phật dụng công. Phật nói phƣơng pháp quán chiếu, tức là chẳng 

hứa cho chúng ta dùng phàm tình đo lƣờng.  hƣ đoạn kinh văn này, nếu 

dùng phàm tình đo lƣờng mà chẳng dùng quán, liền chẳng thể hiểu thấu. 

 gƣời đời đọc kinh chỉ chuyên ở trên văn tự tìm cầu, cho là đã hiểu rõ nghĩa 

kinh, nhƣ thế thực là chẳng thể đƣợc.  hƣ câu “ƣng nhƣ thị hàng phục kỳ 

tâm”, phàm tình đo lƣờng đã đành có nhiều thứ giải thích, nhƣ thế thì chẳng 

dùng đƣợc, phải nên trừ khử nó đi. Rồi lại tƣởng nữa, thì lại có các thứ cảnh 

giới khác, nên lại phải trừ khử nó. Tƣởng rồi lại tƣởng nữa, đều chẳng dùng 

đƣợc, càng tƣởng càng tiến lên, lâu lâu nhƣ ngƣời ngu ngốc, thì chỗ nhiệm 

mầu chính là ở chữ   Ố  này.  gƣời xƣa nói : phải một phen đại tử (chết 

lớn), chết là chết cái vọng tâm này.  ụng công phu nhƣ thế, hoặc nửa năm, 

hoặc một năm, bỗng nhiên khai ngộ, ra ở ngoài ý muốn của mình.  úc đó 

phải thỉnh cầu bực thiện tri thức chứng minh sự khai ngộ này có đúng 

không?  ếu không có thiện tri thức, thì lấy kinh phật để chứng minh.  ếu 

trong kinh Phật không có thuyết nào nhƣ thế, thì vẫn còn là phàm tình đo 

lƣờng, chƣa đúng là khai ngộ.  hƣ thế thì vọng tƣởng trong tâm đã dứt đi 

chẳng ít, tuy chƣa liền tiêu về tự tánh mình, mà đã tiêu về chẳng ít.  ho nên 

phải đọc tụng nhiều kinh điển đại thừa, bộ kinh này chỗ nào cũng nói đọc 

tụng thụ trì, tức là quán chiếu vậy.  ại quán : chỗ có hết thảy chúng sanh, 

đến : thực không chúng sanh đƣợc diệt độ, văn trên nói hàng phục, đoạn này 

sao không đem hàng phục ra nói là ý nghĩa gì? Ðây là khiến chúng ta đem 

tâm lƣợng mở rộng lớn ra đến vô lƣợng vô biên, vì căn bệnh lớn của chúng 

sanh là tâm lƣợng nhỏ hẹp, vì nhỏ hẹp liền chấp ngã.  ên Phật khiến đem 

tâm này mở rộng lớn ra, là giáo hóa một cách kín đáo, chỗ gọi là dùng đại 

tâm mà hóa.  ếu ở khoảng công việc tầm thƣờng hằng ngày, lúc nào cũng 

quán chiếu nhƣ thế, đem lời tâm lƣợng mở rộng lớn của Phật nói dời đến 

phận mình, tức là phƣơng pháp hay khéo để trừ ngã kiến, bỏ phiền não.  ại 



xem đoạn văn này, chỗ qui kết ở một câu : thực vô chúng sanh đắc diệt độ, 

đó là khiến chúng ta trừ ngã kiến, mà không trỏ ngay cái ngã kiến, lại đối 

diện với ngã ở trên phận của chúng sanh làm sự quán. Vì phàm phu chấp ngã 

một phút chẳng buông lơi, nếu đem ngã để làm sự quán thì chẳng thể đắc 

lực, nên từ phƣơng diện chúng sanh mà quán, quán nhân duyên tu họp, 

đƣơng thể tức không, lại quán chúng sanh cùng một thể, quán chiếu nhƣ thế 

thì trong chỗ chẳng hay chẳng biết, ngã chấp tự nhiên biến hóa đi, đây là 

phuơng pháp hay khéo tiêu về tự tánh mình.  ại quán nhƣ : loãn sanh, cho 

đến phi hữu tƣớng, phi vô tƣởng, thì có thể thấy hết thảy chúng sanh, không 

loại nào là chẳng có sắc, dục, thức. Ba cái này không chuyển đi thì luân hồi 

vĩnh viễn trong tam giới. Vì thế biết rằng : dục chẳng thể nào mà không dứt, 

sắc tƣớng chẳng thể chấp trƣớc, tình thức ắt phải chuyển di. Quán chiếu nhƣ 

thế, thì trong chỗ chẳng hay chẳng biết, 3 cái dục, sắc, thức có thể trừ khử. 

 ại quán câu : đều vào vô dƣ niết bàn mà diệt độ nó.  húng sanh đã nhiều 

nhƣ thế, mà nhƣ loãn sanh định tánh ngu xuẩn khó giáo hóa, hữu tƣởng, vô 

tƣởng thì cống cao, làm sao có thể diệt độ hết thảy đƣợc?  hƣng phật là vô 

duyên đại từ, chỉ cần nó tiếp gần với ta, thì ta phải độ hết. Quán chiếu nhƣ 

thế nầy, tự mình ở trong loài ngƣời, trên chƣa tu đến phi tƣởng, phi phi 

tƣởng, dƣới so với loài loãn sanh, thấp sanh thì cao sáng hơn, vậy phải nên 

học phật, thành phật, quán nhƣ thế thì vô thƣợng tâm tự nhiên có thể nổi 

dậy, vọng tâm tự nhiên có thể chuyển di.  ại quán 1 câu : thực không có 

chúng sanh đƣợc diệt độ, ở dƣới câu : vô lƣợng, vô số, vô biên chúng sanh, 

thì có thể thấy đƣợc còn một chúng sanh nào chƣa độ, tức là nguyện của ta 

vô tận. Quán lời Phật dạy nhƣ thế, lý chẳng lìa sự, sự chẳng lìa lý, đây là lý 

và sự 2 cái dung hội.  âu : ta đều khiến vào vô dƣ niết bàn mà diệt độ nó, là 

khiển trừ chấp không, câu : thực vô chúng sanh đắc diệt độ, là khiển trừ chấp 

hữu, 2 bên đều khiển là già (che) cả 2 bên.  ai bên cùng làm, là chiếu cả 2 

bên, đây là già, chiếu đồng thời. Thứ tu quán nầy liền có thể chứng quả tịch 

chiếu đồng thời.  âu : hết thảy chúng sanh đều diệt độ nó, là đại bi, câu : 

thực không có chúng sanh đƣợc diệt độ, là đại trí. Ðây là bi và trí dung hội 

có thể đắc phật quả chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn.  âu : ta đều khiến 

vào vô dƣ niết bàn mà diệt độ nó, là tu phƣớc, câu : thực không có chúng 

sanh đƣợc diệt độ, là tu tuệ, đây là tu cả 2 phƣớc và tuệ, có thể chứng quả 

lƣỡng túc tôn.   

 ai chữ kim cƣơng tức là dứt hoặc.  oặc chẳng ngoài kiến tƣ, kiến tƣ tức là 

ngã tƣớng, kinh nầy dứt ngã tƣớng, chính có tác dụng rất lớn.  óa trừ ngã 

kiến tức là chuyển thức thứ 7 làm bình đẳng tánh trí, đều vào vô dƣ niết bàn 

mà diệt độ nó là chẳng nổi dậy sự phân biệt, tức là chuyển thức thứ 6 làm 

diệu quán sát trí. Thực không có chúng sanh đƣợc diệt độ, tức là chuyển 



thức thứ 8 làm đại viên kính trí.  ho nên văn dƣới câu : hết thảy chƣ phật và 

chƣ phật a nậu đa la tam miệu tam bồ đề pháp đều từ kinh nầy ra, há chẳng 

phải là thành phật ở ngay đoạn kinh nầy ƣ?  ết thảy kinh điển đại thừa nói : 

ngƣời phát tâm đại thừa, tuy chƣa thể tự độ mà trƣớc phải độ tha, đây là đại 

bi.  hƣng độ ngƣời tức là độ mình, thứ đạo lý nầy nếu quán chiếu đƣợc rõ 

ràng, thì phật pháp xem ra giống nhƣ quảng đại vô biên, mà thực ra thân 

thiết có ý vị, xem ra giống nhƣ là cao sâu, mà vốn nó bình dị thiết thực. Ðem 

đoạn kinh nầy để vào trong tâm, lúc nào cũng quán chiếu, gởi tâm mình vào 

một chỗ, thì vọng tƣởng tiêu trừ lần lần, chỉ ngay mấy câu nầy mà thành 

phật đã có dƣ rồi!  ại quán đoạn kinh văn nầy chẳng nói hàng phục, tức là 

hàng phục, đây là muốn cho chúng ta phát khởi nguyện nầy, kiên cƣờng chí 

mình thì ngã chấp, ngã kiến, hết thảy trừ bỏ, hàng phục ngay ở trong đó, tự 

nhiên thụ dụng. Mỗi ngày đem đoạn văn nầy để vào trong tâm, thì thụ dụng 

vô cùng, nên phải quán chiếu nhƣ thế.   

---o0o--- 

CHẲNG TRỤ Ở TƯỚNG TỨC LÀ TRỤ 

Phục thứ Tu Bồ Ðề ! bồ tát ƣ pháp ƣng vô sở trụ, hành ƣ bố thí.   

Dịch nghĩa : Lại nữa, Tu Bồ Ðề ơi, bồ tát ở pháp phải không chỗ trụ, 

làm ở bố thí,  

Phục : là lại. Thứ : là lần lƣợt.  hữ pháp bao gồm vạn tƣợng, hết thảy sự sự 

vật vật chẳng kể mắt thấy tai nghe, ngay đến không thể thấy đƣợc, không thể 

nghe đƣợc, mà chỗ tâm mình tƣởng đến đƣợc cũng gọi là pháp.  ồm thế 

gian pháp, xuất thế gian pháp đều bao quát ở trong đó, nên gọi là hết thảy 

pháp. Ƣng vô sở trụ : chính để đáp ứng câu ƣng vân hà trụ. Trụ là chấp 

trƣớc, chúng sanh chỗ chỗ chấp trƣớc, chẳng chấp phía đông cũng chấp phía 

tây. Thế tôn đáp nhƣ thế nầy chính là một gậy nện vào đầu. Bố thí : là một 

trong 6 độ cũng gọi là lục ba la mật. Kinh Ðại Bát  hã đem lục ba la mật nói 

ra từng độ một. Kinh nầy chỉ nói bố thí, theo trên văn tự mà nói là tránh 

phiền phức, đi tới đơn giản. Bố thí có thể cai quát hết thảy pháp. Phật pháp 

phải hành chẳng phải trụ, 2 câu này cũng nhƣ nói: phải nên vô sở trụ mà 

hành hết thảy pháp. Phàm trong kinh để 2 chữ phục thứ, tức là văn nầy với 

văn trên có quan hệ mật thiết.   

Ðây có 2 nghĩa : 1) bổ túc nghĩa văn trên, 2) nói rõ nghĩa văn trên. Văn trên 

trả lời về hàng phục, văn nầy trả lời về trụ, xem ra giống nhƣ là một nghĩa 

khác, mà thực ra chỉ là một việc. Vì văn trên nói hàng phục, tức là bao gồm 



nghĩa trụ mà vô trụ, văn nầy nói vô trụ mà trụ, cũng bao hàm ý hàng phục, 2 

nghĩa phát minh lẫn nhau.  ại văn trƣớc nói phát đại nguyện, văn nầy nói 

khởi đại hành, nguyện và hành chẳng thể lìa nhau, có nguyện ắt có hành, có 

hành ắt có nguyện, vả lại chẳng chia ra trƣớc sau, phải thấy nó ở hành thì 

mới chẳng là nguyện trống không, nên nguyện và hành có quan hệ mật thiết. 

Ðây là bổ túc văn trƣớc mà nói.  ại văn trƣớc phát đại tâm diệt độ vô lƣợng 

vô số vô biên chúng sanh, mà chƣa nói phƣơng pháp độ sanh, văn nầy chính 

là nói phƣơng pháp độ sanh, đây là tiến lên một tầng nữa để nói cho rõ. Ƣng 

vô sở trụ : là đã chẳng chấp hữu, hành ƣ bố thí : lại là chẳng chấp không, tức 

là trung đạo chẳng rơi vào 2 bên hữu và không.   

 ghĩa của lục độ phải nên biết sơ qua.  ục độ là : bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 

tinh tiến, thiền định, bát nhã.  ục độ nầy chẳng ngoài giới, định, tuệ, để đối 

trị tham, sân, si. Bố thí có 3 thứ : tài thí, pháp thí, vô úy thí. Ðem áo cơm, 

thuốc uống, các vật dụng hằng ngày bố thí cho ngƣời khác thì ắt phải dùng 

tiền bạc để mua những đồ đó, nên gọi là tài thí. Vì ngƣời khác mà giảng 

kinh, thuyết pháp, hoặc in tặng kinh điển, cho đến sách, điển thế gian, chỉ 

cần có ích cho ngƣời khác, dùng kinh sách nầy để bố thí là pháp thí. Vô úy 

thí tức là cứu khổ cứu nạn.  húng sanh ở trong tai nạn ắt có sợ hãi, ta đi cứu 

chúng nó, khiến chúng nó không còn sợ hãi nữa, chỉ làm cách nào có thể cứu 

đƣợc, ngay đến phải hy sinh thân mạng mình cũng chẳng màng, gọi là vô úy 

thí. Ba tức là một, một tức là ba.  hƣ cứu ngƣời khổ nạn khiến cho nó 

không sợ hãi, thì chẳng ngoài dùng tài thí, pháp thí, đây có thể thấy lúc thí 

tài, thì pháp thí, vô úy thí cũng gồm cả trong đó.  ại vì ngƣời khác thuyết 

pháp là pháp thí. Tặng biếu kinh điển cho ngƣời khác, khiến cho họ tăng 

trƣởng phƣớc tuệ cũng tức là vô úy thí.  ại chia ra thí, có nội thí, ngoại thí, 

cho đến cứu cánh thí, nhƣ chỗ nói trong kinh  oa  ghiêm, danh mục rất 

nhiều, hợp lại là một. Tu bố thí là phá tâm bỏn sẻn, tham lam. Tham ắt bỏn 

sẻn, bỏn sẻn ắt tham, nó có thể tạo bao nhiêu nghiệp, ở lâu dài trong biển 

khổ sanh tử, cho nên phải phá nó.  

 iới là giới luật.  hữ trì và chữ thủ nghĩa không giống nhau.  ắm giữ chắc 

chắn, một khắc chẳng buông lơi là trì.  iới có sự khác nhau của kẻ tại gia, 

xuất gia. Tại gia có tam qui, ngũ giới, bồ tát giới, và tam muội xoa giới của 

mật tông. Xuất gia có tam qui, sa di giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới.  gũ giới 

tuy chỉ có năm điều : sát sanh, vọng ngữ, trộm cƣớp, dâm dục, uống rƣợu, 

mà là căn bản của hết thảy giới, ngay đến giới xuất gia cũng căn cứ năm giới 

nầy, chỉ phân tích riêng có tƣờng tận mà thôi. Bồ tát giới của ngƣời xuất gia 

có 10 trọng 18 khinh, Phật vì ngƣời xuất gia chế định, cũng hứa cho ngƣời 

tại gia thọ giới nầy, bất quá phải nên tự mình xem xét kỹ có thể thọ nổi thì 



mới thọ đƣợc.  ếu không thì phật đã chế ra bồ tát giới cho ƣu bà tắc, ƣu bà 

di, so với bồ tát giới của kẻ xuất gia giản tiện hơn, giới nầy có 6 trọng 28 

khinh, cho nên kẻ tại gia nên thọ giới nầy thì thích hợp hơn.   

Vì giới là nền móng của học phật, rất là trọng yếu, nhƣ cất căn nhà, nếu 

trƣớc không làm cho nền móng vững chắc thì chẳng thể đƣợc, nếu chẳng 

nhƣ vậy thì nhà sẽ sụp đổ.  ên kinh nầy nói: kẻ trì giới tu phƣớc ở chƣơng 

cú này có thể sanh tín tâm, lấy đây làm thực.  ó thể thấy hết thảy Phật pháp 

đều xây dựng ở trên giới luật, giới điều tuy nhiều mà chẳng ngoài hai môn : 

1)  hỉ trì, 2) Tác trì.   

 hỉ trì là ở phƣơng diện tiêu cực dụng công, tác trì là ở phƣơng diện tích cực 

dụng công.  hỉ trì là kiêng cữ các điều ác. Tác trì là làm hết các điều lành.   

 ai câu trên bị ngƣời đời lạm dụng, thực ra là ở trong kinh phật. Kẻ học 

trƣớc phải ở một phƣơng diện   Ỉ mà trì giới, lại tiến lên ở một phƣơng 

diện TÁ  mà trì giới, nhƣ chẳng sát sanh đã đành là tốt, nhƣng chỉ là chỉ-trì, 

lại tiến lên mà khuyên ngƣời khác cũng giới sát, tức là tác-trì.  hẳng những 

giới sát mà phải luôn cả phóng sanh, lại là tác-trì.  ó kẻ nói : tôi có thể giới 

sát sanh, giới trộm cắp, việc đó há có thể dễ dàng ƣ?  hƣ giới sát ắt phải đối 

với ngay đến ruồi muỗi cũng chẳng hại sanh mạng nó mới có thể đƣợc.  ại 

nhƣ một việc gì chẳng từng đối với ngƣời khác nói cho rõ ràng, mà đã nhận 

lấy cho là ta làm, liền phạm giới trộm cắp.  ại nhƣ ở cơ quan chánh phủ, vì 

việc mà lạm dụng 1 tờ giấy viết hay 1 bao thơ của nhà nƣớc cũng là phạm 

giới trộm cắp.  âm giới, phật chế kẻ tại gia chỉ giới tà dâm, đây là pháp môn 

phƣơng tiện, thực ra thì ắt phải dứt dâm, vì dâm là căn bản của sanh tử.  iới 

vọng ngữ thêm vào ác khẩu, lƣỡng thiệt, ỷ ngữ là 4, dùng ác ngôn chửi rủa là 

ác khẩu, bày đặt chuyện thị phi là lƣỡng thiệt, miêu tả tình cảm của trai gái 

là ỷ ngữ, văn nhân rất dễ phạm giới nầy. Phật lúc ban đầu chế ra căn bản đại 

giới nguyên chỉ có 4 giới là sát, đạo, dâm, vọng, sau vì rƣợu có thể làm cho 

loạn tánh nên mới thêm giới nầy, 4 giới trƣớc là tánh giới, 1 giới sau là già 

giới, nên tửu giới có lúc có thể khai, nhƣ vì bịnh có lúc phải dùng rƣợu để trị 

thì phật cũng hứa cho dùng. Trì giới phải hiểu rõ lý khai và già. Khai thì 

không già, già thì không khai.  ó lúc hứa cho khai, khai thì chẳng phạm 

giới.  ho nên phải đem khai và già ra phân biệt rõ ràng, nếu không thì trì 

giới chẳng thể viên mãn. Phật định ra giới luật so với luật pháp ở thế gian lại 

càng nghiêm mật, nhƣ chỉ thọ giới sơ bộ, thì chẳng cho phép xem đọc các 

giới luật nói trên, xem thì là ăn trộm pháp. Ðem ngƣời xuất gia ra mà nói, thì 

sa di chẳng đƣợc phép xem tỳ kheo giới, tỳ kheo cũng chẳng đƣợc phép xem 



bồ tát giới, vì phép trì giới có khác nhau, nên nếu chẳng thọ giới đó thì 

không đƣợc xem.   

 iới luật của kẻ xuất gia, ngƣời tại gia chẳng đƣợc xem, là vì giới luật của 

kẻ xuất gia đã hết sức rƣờm rà nặng nề, nhƣ tỳ kheo có 250 giới, tỳ kheo ni 

có 384 giới. Tại sao ngƣời tại gia không đƣợc xem? Ðây là khổ tâm của 

phật, sợ rằng ngƣời tại gia vì đó mà tạo ác nghiệp. Vì chúng sanh đều phạm 

một thứ bịnh lớn, trách ngƣời thì nhiều, trách mình thì ít, tỳ kheo giới thực 

rất khó trì, hơi một chút là phạm giới, sợ cƣ sĩ xem đó tự mình đã chẳng thọ 

giới, mà trách móc trở lại kẻ xuất gia quá đỗi.  ại phật chế ra giới luật chẳng 

giống với pháp luật thế gian chỉ có điều lệ, văn kiện; mà nhƣ nói một giới 

điều nào, trƣớc đem lý và sự thực phải nên trì nói rõ ra ở phía trƣớc, rồi mới 

định ra điều nầy.  úc bấy giờ trong cửa Phật có rất nhiều đệ tử trình độ đã 

cao còn chƣa tránh khỏi phạm giới, sợ kẻ mới học cho là đệ tử cao túc của 

phật mà còn phạm thì chúng ta có thể khoan thứ, nên phật chẳng chịu cho 

xem. Trì giới thì tham sân si đều bị phá trừ, nhƣ phân biệt ra mà nói thì giới 

sát sanh phần nhiều là trị sân, giới trộm cắp phần nhiều là trị tham, giới dâm 

phần nhiều là trị tham si, giới vọng ngữ phần nhiều cũng trị tham si, giới tửu 

thì trị cả tham sân si.  úc ban sơ trì giới phải chú trọng ở sự thực, nếu sau 

khi thọ bồ tát giới mà trong tâm có động niệm tức là phạm giới rồi.  hẫn 

nhục cũng dịch là an nhẫn, nhẫn nhục là một thứ an nhẫn.  hữ nhẫn nầy 

chẳng thể giải nghĩa là nhẫn nại, mà có nghĩa là thuận thụ, ngƣời khác làm 

nhục ta là việc rất chẳng thể nhẫn nhục, nhục mà còn có thể nhẫn, thì việc 

nào cũng có thể nhẫn đƣợc hết.  ên đem nhẫn nhục mà bao gồm những việc 

khác nữa.  ại nhẫn chẳng những đối với nhục mà nói, trong kinh phật còn có 

pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn.  hƣ phật thuyết pháp chúng ta có thể chiếu 

theo lời phật dạy mà thực hành, không sai một mảy may là pháp nhẫn.  ại 

nhƣ lý sanh vốn vô sanh, chúng ta có thể hiểu rõ, có thể thực hành không sai 

một chút, là vô sanh pháp nhẫn.  hẫn nhục là để phá trừ tâm sân. Tinh tiến 

là tiến tới, có 2 nghĩa là tinh tế và tinh mật. Tuy tiến tới mà cũng chẳng theo 

mù quáng ấy là tinh tế.  ần từng bƣớc tiến tới mà chẳng liệp đẳng ấy là tinh 

mật. Tinh tiến là phá trừ giải đãi (trễ biếng). Thiền định là tiếng gọi đôi cả 

Phạm lẫn  án, tiếng Phạm là thiền na, tiếng  án là Ðịnh, sở dĩ gọi đôi là để 

khiến cho ngƣời ta biết là định của phật môn, chẳng phải định của ngoại đạo. 

 ũng nhƣ chữ sám hối. Sám là tiếng sám-ma trong tiếng Phạm, hối là tiếng 

 án, sở dĩ gọi đôi, là nói rõ sự sám hối của nhà phật có nhiều thứ phƣơng 

pháp lễ bái v v... khác với sự hối quá, ăn năn tội lỗi phổ thông, 2 cái chẳng 

giống nhau.  ởi tâm một chỗ lâu rồi đƣợc định, đƣợc định tức gọi là tam 

muội, Thiền định là đối trị tán loạn, hôn trầm, trạo cử v. v ... Bát nhã là dịch 

âm để tiêu biểu rõ chánh trí trên tánh thể phát sanh ra, chẳng giống với thế 



trí biện thông. Thế trí biện thông là 1 trong 8 nạn, sợ lộn xộn với chữ trí tuệ 

của thế gian, nên chẳng dịch là trí tuệ, mà dùng chữ bát nhã, bát nhã là đối 

trị ngu si.  ói lục độ thực ra chỉ là giới, định, tuệ, còn ba độ kia là bù giúp 

cho ba học này. Tuy nói lục độ mà chủ chốt là bát nhã, nên bát nhã không 

phát sanh thì 5 độ kia cũng chẳng thể gọi là ba la mật.  ho nên phật nói 5 độ 

là cái chân, mà bát nhã là con mắt. Bố thí cho đến thiền định thì thế pháp 

cũng có. Sự tinh vi quảng đại của phật pháp có thể phổ độ chúng sanh lìa hết 

thảy khổ, liễu thoát 2 vòng sanh tử, cho đến chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết 

bàn, nếu không có bát nhã chánh trí thì không thể thực hành đƣợc thành 

công.  ên nếu không rõ bát nhã thì chẳng thể vào cửa phật. Trong kinh ở lục 

độ chỉ đem bố thí ra nói, vì lục độ có thể nhiếp vạn hạnh, bố thí lại có thể 

nhiếp 5 độ kia. Bố thí trừ tài thí ra, nhƣ pháp thí có thể nhiếp tinh tiến, thiền 

định, bát nhã. Vì phật pháp rất trọng định tuệ, trên cái nhân là chỉ quán, trên 

cái quả là định tuệ.  gƣời thuyết pháp ắt phải có công phu chỉ quán, công 

phu tinh tiến, mới có thể vì ngƣời khác thuyết.  hƣ vô úy thí có thể nhiếp trì 

giới, nhẫn nhục. Trì giới là kiêng cữ các điều ác, làm hết các điều lành, 

quyết chẳng phạm vào ngƣời khác, an nhẫn thuận thụ, ngƣời khác không sợ 

mình tức là vô úy thí.   

Bực cổ đức giải nghĩa đoạn kinh văn nầy đều nói bố thí có thể nhiếp lục độ 

vạn hạnh, nên phật chỉ nói bố thí, đó là cai quát thu nhiếp hết thảy pháp. 

 hƣng nói bố thí tức là hết thảy pháp cũng có thể đƣợc, thí dụ nhƣ pháp thí 

khiến cho ngƣời ta biết trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, bát nhã, tức 

là gồm cả 5 độ. Vô úy thí khiến cho ngƣời ta liễu sanh thoát tử, có thể không 

sợ hãi, mà liễu sanh thoát tử cũng ắt phải thực hành 5 độ kia.  hẳng những 

nhƣ thế, bất cứ đem một độ nào ra nói cũng có thể nhiếp khắp các độ khác. 

 hƣ trì giới ắt phải thực hành bố thí v. v... 5 độ kia.  hẫn nhục, tinh tiến, 

thiền định cũng thế, đều có thể nhiếp hết thảy pháp.  ại nếu 5 độ mà lìa bát 

nhã ra đều chẳng có thể thấy nó ở chỗ thực hành.  ó thể thấy bát nhã là rất 

sâu, rất cao, là gốc của các độ.  hƣng tại sao phật không đem bát nhã ra nói, 

chỉ đem riêng bố thí ra nói?  à vì trong Ðại Trí Ðộ  uận nói: “hết thảy pháp 

chẳng sanh, mà do bát nhã sanh ra”, đây có thể biết công phu thực hành hết 

thảy pháp mà có thể chẳng chấp tƣớng tức là bát nhã.  ên nếu không đem 

bố thí ra nói thì chẳng đƣợc, vì bố thí là thực hành.  ó thể thấy kẻ tu phật 

pháp chẳng những hiểu nghĩa lý phật dạy mà thôi, ắt phải thực hành thì mới 

có thể đƣợc. Vì có thực hành, nên chỉ có bố thí mới có thể nhiếp hết thảy 

pháp. Không tu hành hết thảy pháp thì làm sao có thể độ chúng sanh? Mà kẻ 

tu hành hết thảy pháp mà còn chấp tƣớng cũng chẳng thể độ chúng sanh.   



 hƣa thể tự độ, trƣớc phải độ tha, đây là câu nói thƣờng ngày của kẻ học đại 

thừa, nhƣng ắt phải hỏi tự mình quả nhiên đã có tƣ cách độ tha chƣa?  ếu 

quả nhiên chƣa thể dụng công thiết thực, mà chuyên môn làm những việc độ 

sanh thì chẳng tránh khỏi hƣớng ngoại tìm cầu, nên Ðại  uận nói: “ ếu bồ 

tát phát tâm, liền đi độ sanh, không có chỗ nhƣ thế”. Thế thì làm sao có thể 

đƣợc? Phải nên trƣớc phát đại tâm mà tu hành hết thảy pháp.  ứu cánh từ 

chỗ nào mà bắt đầu tu? Ấy là phải trƣớc thực hành bố thí. Bố thí chẳng 

những là đầu của lục độ, cũng là đầu của tứ nhiếp pháp (tứ nhiếp pháp là: bố 

thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự). Phật mặc áo ăn cơm chỗ nào cũng cùng với 

chúng sanh giống nhau, chẳng ngoài tứ nhiếp pháp.  húng sanh tánh cang 

cƣờng, chẳng dễ gì nghe theo, nên ắt phải đem ngay cái nó cần dùng mà bố 

thí cho nó.  ại dùng lời nói dịu dàng khả ái khiến cho nó ƣa vui nghe.  ại 

chẳng kể gì là thế gian pháp nó muốn làm, cũng làm lợi cho nó, nhƣ cầu con 

đƣợc con, cầu tài đƣợc tài v.v...  ại cùng với nó làm việc chung nhau, rồi 

sau chúng sanh mới có thể đƣợc ta nhiếp thụ.  ên đoạn nầy nối khít vào 

đoạn độ sanh ở trên mà trỏ bảo phƣơng pháp thực hành vậy. Và bố thí tức là 

hết thảy phật pháp. Phật pháp từ đầu đến cuối chẳng ngoài một chữ XẢ, bố 

thí tức là XẢ. Suy ra thì trì giới là xả tham sâm si, nhẫn nhục là xả sân, tinh 

tiến là xả giải đãi, hôn trầm, trạo cử, thiền định là xả tán loạn hôn trầm, bát 

nhã là xả 2 bên (hữu, không) và ngã chấp, pháp chấp.  ục độ không độ nào 

là chẳng phải xả. Thế nên biết rằng bố thí là một tức là hết thảy, là suốt đầu, 

suốt cuối của sự tu hành, thông suốt đến triệt để. Kinh văn ở đoạn dƣới độ 

chúng sanh chỉ nói bố thí, thiệt là nắm giữ chỗ yếu. Tiểu thừa cũng có công 

phu thực hành xả, nói nó tức thực hành mà tức xả, văn này ở dƣới chữ hành 

thêm vào chữ ƣ tức là coi trọng sự bố thí. Trƣớc nói bố thí chẳng ngoài một 

chữ xả là nói theo chiều ngang. Thực ra từ bực dƣới học lên tới trên, theo 

chiều dọc mà nói cũng chẳng ngoài một chữ xả.  hƣ nghe kinh là xả sự vui 

chơi của thế gian mà tới học phật, trời và ngƣời xả dục giới liền lên sắc giới, 

xả sắc giới liền lên vô sắc giới, xả ngã chấp liền chứng   la hán, xả pháp 

chấp tức là bồ tát, ngay đến cái xả cũng xả luôn tức là thành phật, nên theo 

chiều dọc mà nói, thì bố thí cũng là công phu triệt để.   

Phật thuyết pháp là viên âm, đủ hết mọi phƣơng diện, hành bố thí ở trên bề 

mặt mà xem là chẳng thủ phi pháp, nhƣng bố thí là xả, tức là chẳng thủ 

pháp, nên đem một độ bố thí ra để nói ấy là 2 bên chẳng chấp, kinh nầy 

chẳng kể câu nào cũng đều thế.  oặc nghi ngờ rằng : đã chẳng thủ pháp, lại 

chẳng thủ phi pháp, kẻ học mà hành động liền mắc vào lỗi của câu này, thế 

thì làm sao mà thực hành? Thực ra thì chẳng khó. Phải biết, chúng ta đi thực 

hành bố thí, tức là chẳng chấp 2 bên, lúc thực hành trƣớc phải chẳng trụ ở 

không, là hành ở pháp. Phật nói: thà rằng chấp hữu nhƣ núi Tu  i, chẳng thể 



chấp không nhƣ hột cải nhỏ.  ho nên ắt trƣớc phải bít cửa không lại, chuyên 

tâm tu pháp, ở trên pháp gắng sức tức là không có tƣớng đoạn diệt.  hỉ cần 

một mặt thực hành, một mặt chẳng để vào trong tâm tức là hai bên chẳng 

chấp. Thế nhƣng có chỗ làm mà làm bố thí tức là trụ, tức là chấp, chẳng qua 

là công đức hữu lậu, chẳng những là chẳng phải công đức, lại còn vì thế mà 

đọa lạc.  hữ xả dùng theo danh từ mới bây giờ là hy sanh. Ở đời làm ngƣời 

nếu vì xã hội hy sanh ắt có thể vì chung mà quên riêng, vì nƣớc mà quên 

nhà.  ó thể biết một pháp bố thí bao quát hết thảy, nên phật pháp chẳng 

những kẻ xuất thế gian nên học, mà ngay ở thế gian làm ngƣời cũng phải 

biết.   

Sở vị bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp, bố thí.   

Dịch nghĩa: Chỗ gọi là chẳng trụ sắc bố thí, chẳng trụ thanh, hƣơng, vị, 

xúc, pháp bố thí.   

Sở vị nghĩa là trỏ chỗ đã nói trƣớc. Sợ ngƣời ta hoài nghi cứu cánh không trụ 

ra sao, mà tu hết thảy pháp? Phật bảo dùng chỗ ta nói trƣớc đây, chẳng trụ 

ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, cho đến a nậu đa la tam miệu tam bồ đề 

v.v...  ay nói tóm tắt là đem lục trần : sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc pháp ra để 

nói.  ục trần là cánh cửa  Ả  ,  À  , QUẢ trên tu hành, đem ra nói có 

thể nhiếp hết thảy pháp.  hỗ thấy muôn hình tƣợng của nhãn căn đều là sắc, 

chỗ nghe của nhĩ căn là thanh, chỗ hửi của tỵ căn là hƣơng, chỗ nếm của 

thiệt căn là vị, chỗ tiếp xúc của thân căn là xúc, sự phân biệt khởi tâm động 

niệm của ý căn có lúc đối với sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc mà nổi dậy, cũng có 

khi đối với chẳng phải sắc, chẳng phải thanh, chẳng phải hƣơng, chẳng phải 

vị, chẳng phải xúc mà nổi dậy, chủng loại nó hết sức nhiều, không biết lấy gì 

đặt tên, nên đặt là pháp. Tên của lục trần có 2 nghĩa : 1 là nói nó vô lƣợng vô 

biên, nhiều nhƣ vi trần, 1 là có nghĩa nhiễm ô, chúng ta một khi dính vào 

liền bị nó làm dơ.   

Bất trụ tức là chẳng chấp, một khi có chấp thì tâm không thanh tịnh.  hƣ 

đem bố thí ra mà nói, nếu có chỗ làm mà làm, tranh thể diện của mình tức là 

trụ ở sắc, lại muốn cho ngƣời khác biết mình làm là trụ ở thanh, lại muốn 

cho mọi ngƣời hửi đƣợc danh tốt của mình, tức là trụ ở hƣơng, muốn cho 

ngƣời ngƣời trong miệng khen mình, tức là trụ ở vị, vì muốn đƣợc quả báo 

về sau tức là trụ ở xúc, nếu hữu tâm mà làm là trụ ở pháp. Cho nên trong tâm 

không có chỗ nào trụ mới là ba la mật. Ba la mật, tiếng Ấn-Ðộ chỗ nào cũng 

dùng, cũng nhƣ ở Trung- oa nói “Ðến nơi”. Văn trên câu “bồ tát ƣ pháp” là 

trỏ hết thảy pháp, đây thì chỉ đem riêng lục trần ra nói là có rất nhiều diệu 



nghĩa ở trong đó. Ở đây phải dùng phép quán chiếu, từng bƣớc, từng bƣớc 

một, đó là sự quán từ ngoài vào trong, từ thô đến tế.   

1. - Phật chẳng nói hết thảy pháp mà chỉ nói lục trần, là thực khiến cho lũ 

chúng ta biết hết thảy pháp chẳng nên trụ.   

2. - Vì sao hết thảy pháp chẳng nên trụ? Phải biết, một khi trụ liền bị nhiễm 

ô.   

3. - Phật đem lục trần ra nói, lý nầy hết sức sâu. Tại sao?  ói sắc là có nhãn 

căn ở đó, nói thanh là có nhĩ căn ở đó, cho đến nói pháp trần là có ý căn ở 

đó, căn cảnh đối nhau, đem lục trần ra nói tức là làm gồm đủ lục căn, kẻ cạn 

thấy cạn, chỉ chẳng trụ ở cảnh, kẻ sâu thấy sâu liền có thể chẳng trụ ở tâm. 4. 

-  ăn là căn, trần là trần, làm sao giao thiệp? Môi giới ở khoảng giữa căn và 

trần là lục thức, thức chẳng sanh thì căn và cảnh chẳng giao thiệp, chỗ gọi là 

tâm bất tại thì xem mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe thấy, ăn mà chẳng 

biết mùi vị. Ý phật nói, chẳng những cảnh giới chẳng thể trụ, ngay đến thức 

cũng chẳng thể trụ, khiến kẻ học biết cái gốc tai họa trụ cảnh là thức, tức là 

tâm phân biệt, phải ở lúc khởi tâm động niệm mà hạ thủ, chẳng trụ ở thức. 

 hƣ thế một bƣớc tiến lên một bƣớc, liền có thể tiêu về tự tánh.   

Khởi tâm động niệm làm cách nào để lƣu ý, nay đem bố thí ra mà nói thì 

phàm khởi tâm động niệm không ngoài 3 thứ : 1. - Vì tự thân mình, 2. - 

tƣởng ngƣời khác báo ơn mình, 3. - tƣởng đƣợc quả báo. Bố thí chẳng ngoài 

tài thí, pháp thí (vô úy thí bao gồm ở pháp thí), thƣờng thƣờng tự mình trƣớc 

cảm thấy xả chẳng đƣợc, tức là có 1 cái ngã ở đó. Phải biết, tài và pháp 

chẳng ngoài lục trần nên chẳng thể trụ ở cái này. Ở lúc khởi niệm dụng công 

phu phải đem tự thân mình gạt ra ngoài, ngõ hầu ngã chấp có thể phá. Sau 

khi bố thí, mà hy vọng ngƣời khác trả ơn mình, phải biết sự trả ơn này chẳng 

ngoài lục trần, chẳng thể trụ ở cái này, nên phải đem niệm hy vọng báo ơn 

gạt ra ngoài. Bố thí hy vọng đắc quả, quả báo cũng không ngoài lục trần, cái 

nầy chẳng thể trụ, nên phải đem niệm quả báo gạt ra ngoài.   

5. - Quán chiếu nhiều lần nhƣ thế mà ngã kiến vẫn còn thì sao? Thì lại phải 

tiến lên mà quán chiếu đạo tam luân đều không. Bố thí thì có kẻ cho (năng 

thí), kẻ nhận (sở thí) và vật để bố thí. Ta nay quán chiếu kẻ cho, kẻ nhận 

đƣơng thể tức không, vì cớ gì? Vì đều là nhân duyên sanh ra. Kẻ cho, kẻ 

nhận đã không, vật để bố thí cũng không, đây gọi là tam luân thể không.   

 ó thể ở chỗ này dụng công phu khẩn thiết, phá trừ 2 thức thứ 6 và 7, thì ngã 

kiến tự nó tiêu mất, chứng đƣợc tự tánh.  ó ngƣời nói: bố thí thì ba phƣơng 



diện đầy đủ, sao gọi nó là luân (bánh xe)?  ọ chẳng biết rằng đây thực có ý 

sâu : một là vận hành, phật nói bố thí là khiến cho độ ngƣời, bánh xe có 

nghĩa là độ. Kẻ tu hành tùy thời bố thí có thể đem phiền não cán nát, bánh xe 

có nghĩa là cán.  hỗ này nói chẳng trụ sắc thanh hƣơng vị xúc pháp mà hành 

bố thí, tức là khiến chúng ta hiểu rõ đạo tam luân thể không, tài thí là lục 

trần, pháp thí là pháp trần đều là pháp nhân duyên sở sanh, đã biết đƣơng thể 

tức không, lại hà tất trụ? Ðã quán chiếu tam luân thể không, thì đã đành là 

chẳng trụ.   

Tu Bồ Ðề ! Bồ tát ƣng nhƣ thị bố thí bất trụ ƣ tƣớng.   

 ịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi ! Bồ tát phải nhƣ thế bố thí, chẳng trụ ở tƣớng 

.   

 ai chữ nhƣ thị là trỏ văn trên câu “sở vị bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh 

hƣơng vị xúc pháp bố thí” mà nói.  hẳng trụ ở tƣớng, chẳng phải là đoạn 

diệt, chẳng trụ là xả.  hƣng xả có thể cứu cánh hay không, chẳng trụ một 

mảy may nào cũng chẳng phải là dễ nói.  ên kinh  oa- ghiêm chia xả ra 

làm nhiều thứ, sau rốt nói cứu cánh xả, phải ở trong tâm không còn chấp một 

chút gì, không rơi vào 2 bên mới là cứu cánh. Ðây nói bất trụ ƣ tƣớng là 

gồm cả 2 bên, là nói đã chẳng trụ pháp tƣớng cũng chẳng trụ phi pháp tƣớng. 

Sao có thể biết chữ tƣớng này có thể gồm luôn chữ phi tƣớng, thì có thể 

dùng văn trên để chứng minh. Ƣng vô sở trụ là chẳng trụ pháp tƣớng.  ành 

ƣ bố thí là chẳng trụ phi pháp tƣớng.  hỗ gọi là bất trụ sắc thanh hƣơng vị 

xúc pháp bố thí là chẳng trụ hữu, bồ tát ƣng nhƣ thị bố thí là chẳng trụ 

không. Phải biết, chẳng trụ, không phải là đoạn diệt, chẳng trụ tức là hành, 

trụ thì chẳng thể hành, hành thì chẳng thể trụ. Kẻ tu bồ tát đạo đã đành chẳng 

thể trụ ở lục trần, nhƣng nếu đoạn diệt thì chẳng thể độ chúng sanh, chúng 

sanh chính trụ ở cảnh giới lục trần, cho nên phải từ chỗ đó mà độ nó. Văn 

trên : ƣng vô sở trụ hành ƣ bố thí, văn dƣới liền nói : ƣng nhƣ thị bố thí bất 

trụ ƣ tƣớng. Ý phật muốn nói :bồ tát phải nhƣ chỗ ta nói 2 bên chẳng chấp, 

hành ở trung đạo.  ó thể thấy vô sở trụ chẳng phải là không hành; chẳng trụ 

tƣớng không phải là lời nói trống rỗng, phải ở trong khoảng thực hành, 

chẳng chấp hữu, chẳng chấp không mới hợp. Phá tƣớng của trọn bộ kinh nên 

ra ở chỗ nầy. Phật ý muốn nói; chẳng phải dạy ông là chẳng trụ ở pháp, mà 

dạy ông là chẳng trụ ở tƣớng của pháp.   

Tu hành đã đành phải lìa trần cảnh, nhƣng chẳng trụ lục trần, có dễ gì nói? 

 ên bổn-chỉ của tu hành là chẳng trụ, nhƣng lúc hạ thủ lại chẳng thể diệt 

cảnh, ví nhƣ niệm Phật, quán tƣởng tƣợng Phật là sắc cảnh, thiên nhạc, 



nƣớc, chim là thanh cảnh, hoa sen thơm sạch là hƣơng cảnh, phạn tự kinh 

hành là vị cảnh, chỉ thụ các điều vui là xúc cảnh, ức niệm  i-Ðà là pháp 

cảnh.  ên hai chữ chẳng trụ phải nhận cho rõ ràng, quyết chẳng phải là đoạn 

diệt, đoạn diệt tức là không, lại cũng tức là phi pháp, Bố thí nhiếp hết thảy 

pháp tƣớng, cũng nhiếp phi pháp tƣớng, nên gọi là bất trụ có nghĩa là : chẳng 

trụ pháp, chẳng trụ phi pháp.  gƣời đời xả tánh mạng cũng là xả, chẳng qua 

là trụ tƣớng mà thôi !  hƣ tận trung báo quốc, sát thân thành nhân, nhiều 

lắm chẳng qua thành ra một vị thần.  ếu lúc xả tánh mạng lại có tâm lợi kỷ, 

tâm sân hận, thì hoặc có thể đọa lạc xuống. Thanh niên trai gái vì ái tình mà 

xả tánh mạng cũng dễ bị đọa lạc, hoặc vì sân hận mà xả thân thì có thể đọa 

lạc xuống địa ngục. Ðịa ngục có giƣờng sắt, cột đồng, bao nhiêu thứ y báo 

thảm khốc, chính là vì lòng từ bi thƣơng chúng sanh mà đặt ra.  ồm những 

cái trên đều là trụ tƣớng.  ếu lại tồn tại đoạn diệt tƣớng mà xả tánh mạng 

nhƣ hạng ngƣời tiêu cực, cảm giác thế gian chẳng có thể lƣu luyến, tự mình 

quyên sanh, đây tức là trụ ở phi pháp tƣớng, trầm trệ ở cái không, chẳng thà 

chẳng xả còn hơn, vì đoạn diệt chìm vào trong cái không, hoặc cũng có thể 

đến đọa lạc xuống, nên xả chẳng nên trụ pháp cũng chẳng nên trụ phi pháp. 

Bồ tát vì chúng sanh mà xả mạng cũng có nhiều, nhƣng nếu trụ ở tƣớng độ 

sanh thì cũng chẳng thành Phật, nên văn dƣới trong kinh này có câu : hằng 

hà sa đẳng thân mạng bố thí, chẳng bằng thụ trì 4 câu kệ, để so sánh hằng hà 

sa đẳng thân mạng bố thí nếu chẳng phải là bồ tát thì chẳng làm nổi, phàm 

phu không có nhiều thân mạng nhƣ thế, mà còn chẳng bằng thụ trì 4 câu kệ 

vì ngƣời khác nói, thì đƣợc phƣớc nhiều hơn, vì thụ trì, tụng, nói, thì có thể 

thành Phật.  

Tu hành chẳng đƣợc thụ dụng không ngoài hai bịnh : 1) chẳng nắm đƣợc 

chỗ yếu, 2) chẳng rõ đạo lý, nếu có thể nắm đƣợc chỗ yếu và hiểu rõ đạo lý 

thì tự mình có thể thụ dụng.  hẳng có thể lìa tu hành mà nói tánh, nếu chẳng 

nhƣ thế thì chỉ nói một cách trống không.  hẳng thể lìa tánh mà tu hành, nếu 

chẳng nhƣ thế là tiến lên một cách mù quáng. Kinh nầy chỗ nào cũng nói 

tánh, mà chỗ nào cũng bao gồm cả thực hành. Phát đại nguyện, hành đại 

hành mới có thể vào cửa Phật, khoa trƣớc nói hàng phục tức là phát đại 

nguyện, khoa nầy hành ƣ bố thí tức là hành đại hành, ắt vô sở trụ hành ƣ bố 

thí mới là đại hành.  ó nguyện mà không hành thì nguyện là hƣ nguyện, từ 

nguyện đến hành thì nguyện là trọng yếu, mà hành lại càng trọng yếu. 

Không có đại nguyện thì đại hành chẳng thể nổi dậy, ngay đến có hành cũng 

là hành mù quáng. Thế nào mới là đại nguyện, thế nào mới là đại hành? Ắt 

phải đại bi đại trí thì mới có thể. Sở hữu nhứt thiết chúng sanh chi loại, dai 

linh nhập vô dƣ niết bàn nhi diệt độ chi, là đại bi.  hƣ thị diệt độ vô lƣợng, 

vô số, vô biên chúng sanh, thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả, biết chúng 



sanh là đồng thể, không cái gì gọi là Phật, không cái gì gọi là chúng sanh, là 

đại trí. Bi và trí đầy đủ mới có thể phát đại nguyện, hành đại hành. Bồ tát ƣ 

pháp ƣng vô sở trụ, bịnh của phàm phu là chỗ nào cũng chấp trƣớc, có thể 

chẳng chấp trƣớc tức là đại trí, hành ƣ bố thí tức là đại bi. Không có đại bi 

thì đại nguyện chẳng thể phát ra, không có đại trí thì đại nguyện chẳng thể 

thực hành. Bi, trí, nguyện, hành không cái nào là chẳng đại mới là bồ tát ma 

ha tát, ắt viên mãn đầy đủ nhƣ thế mới là vô thƣợng bồ đề. Văn trên ở đại 

nguyện thì trƣớc nói đại bi, ấy là chẳng trụ không. Trụ không liền chẳng thể 

phát đại nguyện. Văn nầy ở đại hành thì trƣớc nói đại trí, ấy là chẳng trụ 

hữu, trụ hữu liền chẳng thể hành đại hành.   

Phàm phu đối với hết thảy việc đều chẳng phóng hạ đƣợc (buông xuống). 

Tại sao chẳng phóng hạ đƣợc?  à tại có cái ngã. Phật chỉ nói bố thí, mới hạ 

thủ liền phá ngã, lại tiến lên một bƣớc nữa, ở trên cảnh giới mà phá. Rồi lại 

tiến lên, ở trên khởi tâm động niệm mà phá. Khoa trƣớc nói phát đại tâm, 

chỗ nào cũng là chẳng trụ, đó là giáo hóa một cách thầm kín, để hóa ngã 

kiến đi. Phàm phu cái niệm vị ngã rất nặng, nay vì chúng sanh nên đem cái 

ngã liệng bỏ đi.  hẳng kể loài loãn sanh cực ngu, loài vô tƣởng cực cao, ắt 

hết thảy khiến vào vô dƣ niết bàn mà diệt độ nó, đây tức là hóa trừ tâm phân 

biệt, chính là đối với 2 thức thứ 6 , 7 mà cho thuốc trị. Phàm phu sở dĩ luân 

hồi lục đạo chẳng thể lìa ra đƣợc, cũng là tại 2 thức 6, 7 nó khiến nhƣ vậy. 

 ay chuyển di nó liền thành ba-la-mật. Phát tâm phải quảng đại, nếu không 

quảng đại thì chẳng thể hóa trừ ngã kiến, tu hành ắt phải tinh mật, trƣớc phải 

phát tâm quảng đại thì mới có thể tu hành tinh mật.  ên ắt trƣớc phải quán 

hết thảy chúng sanh là duyên sanh, và vốn tịch diệt, và đồng thể, trƣớc phải 

biết tập-quán của mình là nặng, mà chuyển-di ngầm nó, thì mới có thể tu 

hành. Phát đại tâm tại sao lại nƣơng theo hàng phục kỳ tâm mà nói? Khởi 

đại hành tại sao lại nƣơng theo ƣng vô sở trụ mà nói? Ðây tức là muốn hàng 

phục thì phải trƣớc biết căn bịnh nó ở chỗ nào. Biết chúng sanh sở dĩ thành 

chúng sanh là ở  ục, Sắc, Thức, nên môn phát tâm nói loại nói nầy. Theo đó 

mà dụng công thì 2 thức thứ 6, 7 tự nhiên có thể hóa trừ.  ói tu hành một 

cách tinh mật là trỏ ngay : ƣng vô sở trụ.  ó thể biết tu hành đã đành là phải 

hành mà chẳng phải trụ, làm thứ công phu nầy chính khiến cho thức 6, 7 

không còn chỗ nào tồn tại, thì chân tâm tự nhiên hiển lộ. Ðây là chẳng trụ 

mà trụ, nên văn dƣới nói : ƣng nhƣ sở giáo trụ. Phật dạy ngƣời ta: chỗ có hết 

thảy chúng sanh, đều khiến vào vô dƣ niết bàn mà diệt độ nó, đó là bồ tát 

phát tâm chƣa tự độ, trƣớc độ tha. Thực vô chúng sanh đƣợc diệt độ là khiến 

ngƣời ta biết duyên sanh bình đẳng, đồng thể, độ tha là tự độ, cũng là tự tha 

cùng độ.  hƣng phật rốt cuộc chẳng nói tự độ bởi ngã chấp của chúng ta 

nặng, nên không nói. Ðộ chúng sanh phải độ ra sao? Phải bắt đầu hành, bố 



thí là phá chấp ngã của thức thứ 7, phá phân biệt tâm của thức thứ 6, đây rõ 

ràng là tự độ,  ên phát tâm phải đại, tự độ thì trƣớc phải độ tha, độ tha tức là 

tự độ.  ói đến tu hành, trƣớc phải trừ căn bịnh của mình, độ tha trƣớc tự độ, 

tự độ tức là độ tha, thế thì bố thí một phƣơng diện là tự độ, mà trên thực tế là 

độ tha, đây là tinh ý của Phật chỉ nói : hành ƣ bố thí.   

 ổ nhân nói một câu: “ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” có thể thông suốt trọn 

bộ kinh, thực ra thì chẳng kể câu nào cũng đều có thể quán thông.  hƣ câu 

“bất trụ ƣ tƣớng”, gồm cả phi tƣớng, chẳng rơi vào 2 bên, hành ở trung đạo, 

sao lại chẳng thể thông suốt trọn bộ kinh?  ay khéo của phật pháp đại thừa, 

có thể tùy theo ngƣời ở khắp các phƣơng diện mà lĩnh hội, nên gọi là viên 

dung.  hẳng những thấy cạn, thấy sâu bởi ngƣời ta có chỗ thấy chẳng giống 

nhau, ngay đến thấy sâu cũng lại có chỗ thấy không giống nhau.  hữ tƣớng 

ở văn trƣớc là theo trên   Ã TƢỚ   mà nói, chữ tƣớng của câu văn này, 

là theo pháp tƣớng và phi pháp tƣớng mà nói. Kinh nầy thƣờng thƣờng văn 

sau chẳng khác gì để chú giải văn trƣớc. Bất trụ ƣ tƣớng lại là để chú giải bất 

trụ sắc thanh hƣơng vị xúc pháp bố thí.  ó ngƣời ngờ kinh Kim  ƣơng ý 

nghĩa trƣớc sau trùng điệp, đó là chẳng khéo đọc kinh Kim  ƣơng.  ếu biết 

sự liên quan của văn sau với văn trƣớc, thì chẳng những không trùng điệp, 

mà lại thấy mạch lạc nó thông suốt. Ðọc đoạn kinh văn nầy lại phải dụng 

công ở sự quán chiếu, phật pháp chỗ nào cũng chẳng lìa quán chiếu, ắt phải 

thời thời khắc khắc suy nghĩ thì mới có thể đƣợc. Phải biết, bất trụ ƣ tƣớng 

là triệt để. Từ lúc bắt đầu thực hành cho đến lúc thành phật đều là chẳng trụ 

ƣ tƣớng.  ếu ở lúc bố thí hãy còn tồn tại một chút tâm thấy bố thí cho là tốt, 

thì trong chỗ chẳng hay chẳng biết đã rơi vào lục trần, cho nên nếu không 

làm sự quán thì không đƣợc.  hƣ không tồn tại cái tâm thấy bố thí là tốt, mà 

vẫn còn cảm thấy có sự bố thí nầy tức là trụ ở pháp, nên nếu không làm sự 

quán thì ngay đến trụ, mà tự mình cũng chẳng biết.  ại quán : hành ƣ bố thí, 

là khiến cho chúng ta thành phật, nếu chẳng làm sự quán chiếu thì làm sao 

có thể thành? Ƣng nhƣ thị bố thí cũng là phật nói một câu pháp.  hƣ lúc làm 

bố thí mà trong tâm có “ƣng nhƣ thị bố thí” lại cũng tức là trụ ở pháp.  húng 

ta việc gì cũng chiếu theo lời phật dạy để hành, trong tâm nhƣ không có một 

việc đó, thì mới là chẳng trụ pháp tƣớng. Trong tâm tuy nhƣ không có việc 

đó mà vẫn cứ tinh tiến đi thực hành thì mới là chẳng trụ phi pháp tƣớng. 

Ƣng nhƣ thị bố thí còn là ở phía ngoài, bất trụ ƣ tƣớng là day về phía trong 

tìm cầu. Ðây chính là chỗ cần yếu để dụng công phu.   

 ại quán bất trụ ƣ tƣớng, trong tâm tuy không có việc đó, nhƣng còn tồn tại 

cái tâm nầy thì lại vẫn là trụ tƣớng.  ên lúc làm sự quán, trong tâm theo 

từng tầng từng tầng một mà vào chỗ tinh tế.  ảnh và tâm, pháp và phi pháp, 



chẳng chấp hai bên, chiếu cả 2 bên, tâm mình tuy đã vào chỗ tinh tế, nhƣng 

vẫn còn ở trên đối đãi. Phải biết, sự thấy của đối đãi chƣa quên thì chƣa thể 

ra khỏi thế gian.  ết thảy cảnh giới thế gian không cái nào là chẳng đối đãi, 

nhƣ sống chết, già trẻ, trên dƣới, dài ngắn v. v ... không cái nào chẳng là tâm 

phân biệt.  ên xuất thế pháp ắt phải lìa bỏ tâm phân biệt, ở trên tuyệt đối 

làm sự quán.  huyển quan niệm của phàm phu đến cảnh giới tuyệt đối tức là 

 hứng Tánh.  hứng tánh phải cần VÔ   ỆM, vì niệm là tâm phân biệt.  ó 

tâm phân biệt liền rơi vào đối đãi, rơi vào đối đãi liền thời thời khắc khắc đi 

phân biệt, mà bị ý thức che lấp đi, nên ắt phải quán đến VÔ   ỆM mới có 

thể đƣợc.  hƣng trong lòng nếu còn tồn tại 2 chữ vô niệm thì vẫn là trụ 

tƣớng. Ắt phải không luôn cả cái niệm vô niệm, làm sự quán một cách tế 

mật, ngõ hầu tánh đức mới viên minh, mới là thiệt chẳng trụ tƣớng. Phật nói: 

“kẻ có thể quán vô niệm tức là day về phật trí”, thế nên biết rằng quán vô 

niệm chẳng phải một lúc mà có thể tới đƣợc.  hỉ nên day về đó mà tiến tu, 

nên gọi là day về phật trí.  iệm tức là quán, quán tức là niệm.  ó thể quán 

vô niệm, nói một cách khác là khiến chúng ta niệm cái vô niệm.  iệm cái vô 

niệm ắt phải dùng tƣ duy, tƣ duy ắt có thể chuyển tâm phân biệt, tâm phân 

biệt là hƣớng ngoại tìm cầu, tƣ duy là hƣớng nội tìm cầu cảnh giới thắng 

diệu. Ðƣơng lúc khởi tâm động niệm, phải trừ khử tâm phân biệt, lại y theo 

phƣơng pháp của phật hƣớng nội tƣ duy. Ðây là niệm cái vô niệm, nhƣ niệm 

phật cũng thế, lâu ngày tƣơng ứng, liền có thể vô niệm.   

---o0o--- 

TRƯNG THÍCH CỚ CỦA NÓ  

Hà dĩ cố ? Nhƣợc bồ tát bất trụ tƣớng bố thí, kỳ phƣớc đức bất khả tƣ 

lƣợng.   

Dịch nghĩa : vì cớ gì? Nếu bồ tát chẳng trụ tƣớng bố thí, phƣớc đức của 

nó chẳng thể suy nghĩ đo lƣờng.   

Trƣng là đem ra mà nói, lại đem nghĩa trƣớc ra nói mà tự mình hỏi, tự mình 

đáp. Phƣớc đức : tức là phƣớc tuệ song tu, phƣớc tuệ nhƣ hai bánh xe của 

chiếc xe, không thể nghiêng một bên.  ó ngƣời hỏi: Phật đã dạy ngƣời ta 

chẳng trụ, sao lại còn dạy ngƣời ta tu phƣớc? Ðây là sự hiểu sai lầm, nếu 

không tu phƣớc thì dẫu thành bồ tát, thành phật đi độ chúng sanh, mà chúng 

sanh cang cƣờng, chƣa chắc có thể độ đƣợc.  ho nên trƣớc cùng với chúng 

sanh kết duyên, kinh này sở dĩ chỗ nào cũng nói tu phƣớc, mà thực hành chỉ 

nói bố thí, tức là khiến ngƣời ta phƣớc tuệ song tu.   



Tƣ : là suy nghĩ, lƣợng : là đo lƣờng, nghĩa là chẳng thể dùng tâm tƣ để suy 

nghĩ, chẳng thể dùng số mục để đo lƣờng. Bất trụ tƣớng bố thí : bất trụ 

tƣớng là chẳng trụ ở pháp, lại cũng là chẳng chấp hữu, bố thí là chẳng trụ phi 

pháp, lại cũng là chẳng chấp không.  hẳng trụ tƣớng mà bố thí, bố thí mà 

chẳng trụ tƣớng, hai bên chẳng chấp, nhƣ thế là cảnh giới của Phật, nên sự 

lớn của phƣớc đức chẳng thể tƣ lƣợng. Phƣớc đức này là trỏ thành Phật mà 

nói, văn trên phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, tức là tâm thành Phật, 

cùng với câu này đối nhau.  ó thể thấy bất trụ tƣớng bố thí là pháp môn 

thành Phật. Vô thƣợng thậm thâm vi diệu pháp tức là trỏ bát nhã cực thâm 

cực tế, nên kinh này câu câu nhƣ lột bẹ chuối, chẳng dễ gì hiểu rõ. Kẻ thuyết 

phải nhiếp tƣớng quán tâm, kẻ nghe cũng phải nhiếp tƣớng quán tâm mới có 

thể đƣợc. Kinh văn chỗ nào cũng nói bất trụ tƣớng, mà lại chỗ nào cũng nói 

phƣớc đức, chính là nghĩa chẳng rơi vào hai bên. Bất trụ tƣớng không phải là 

phƣớc đức chẳng thể tƣ lƣợng, ắt phải bố thí mà bất trụ tƣớng thì mới là 

phƣớc đức chẳng thể tƣ lƣợng.   

Ðại thừa Phật Pháp nói trần, nói sát, nói ngang, nói dọc, mặt nào cũng đều 

viên, chỗ rất cần yếu là phá chấp, một khi có chấp liền rơi vào hai bên, nếu 

chẳng chấp hữu thì cũng chấp không, chẳng phải là trung đạo.  ghe pháp, 

xem kinh cũng phải xem đủ mọi mặt, nếu chấp một bên liền chẳng đƣợc thụ 

dụng. Phật nói liễu nghĩa, chẳng nói bất liễu nghĩa, nói đƣợc triệt để còn sợ 

kẻ nghe chẳng hiểu rõ, nếu nói chẳng triệt để thì làm sao có thể khiến cho 

ngƣời ta hiểu rõ. Kẻ nghe cũng phải nhƣ thế, nếu không thì lý của bát nhã 

chẳng đƣợc hiểu rõ.  ên phải nói đủ mọi mặt, lại nói mà chẳng nói, để sót 

lại một điểm nhƣờng cho kẻ nghe suy tƣởng lấy, nếu đem đạo lý rất sâu, mỗi 

mỗi nói ra hết, thì kẻ nghe chẳng còn dụng công phu.  ên từ xƣa các vị tổ sƣ 

Thiền tông lúc khai thị ngƣời học thƣờng lƣu lại nửa câu chẳng nói ra, đợi 

cho ngƣời học tự mình ngộ lấy, nếu không thì kẻ nghe chỉ chuyên môn làm 

việc sao viết bài giảng nghĩa, mà tự mình chẳng ở trong đó gắng sức, thì có 

chỗ nào dùng đâu? Xem văn trên kinh nầy rõ ràng nói chẳng trụ lục trần mà 

hành bố thí, vì nếu trụ ở cảnh thì tâm không thanh tịnh, phải không làm một 

cái gì mới có thể đƣợc.  hƣng chỗ này lại nói phƣớc đức chẳng thể tƣ 

lƣợng, há chẳng phải ý nghĩa câu văn trên và câu văn dƣới xung đột ƣ? 

Phƣớc đức chẳng phải là tƣớng ƣ? Tại sao chỗ nào cũng nói chẳng trụ, mà 

lại chỗ nào cũng nói phƣớc đức ƣ? Phải biết, văn trên dạy ngƣời ta chẳng trụ 

lục trần là dạy ngƣời ta chẳng chấp trƣớc, mà chẳng phải là diệt hết lục trần, 

văn dƣới có câu “ƣ pháp bất thuyết đoạn diệt tƣớng” có thể chứng minh. Vì 

tu hành là có cảnh giới, chẳng phải là không cần cảnh giới, nhờ cảnh mới có 

thể khởi tu. Bố thí mà giảng phƣớc đức, tức là tỏ bày cho ngƣời ta phƣơng 

pháp hạ thủ.  ên dạy ngƣời ta học phật ắt phải nhờ ở cảnh thì mới có thể hạ 



thủ. Tự mình học Phật cũng ắt phải nhờ cảnh mới có thể hạ thủ. Kinh nầy 

nói chẳng trụ lục trần, mà kinh  i Ðà tả trọn vẹn lục trần của cực lạc thế 

giới, xem ra giống nhƣ trái nhau, thực ra thì giống nhau.  ại chính có thể 

thấy sự cao của cảnh giới tịnh độ.  húng sanh khổ não khởi tâm động niệm 

chẳng lìa lục trần. Sự vi diệu của pháp môn tịnh độ là cải biến tâm của 

chúng sanh, mà quán tƣởng lục trần của cực thế giới, tức là chẳng trụ không, 

do đó mà thoát ly lục trần nơi ngũ trƣợc ác thế nầy, tức là chẳng trụ hữu. 

 ên Phật pháp trị cái tâm, chẳng chú trọng hàng phục, mà chú trọng chuyển 

di, khiến tâm chúng sanh chuyển về lục trần của cảnh giới Phật, liền thoát ly 

lục trần của ngũ trƣợc ác thế. Phƣơng pháp hạ thủ chẳng chấp hai bên tức là 

ở chỗ nầy.   

---o0o---  

THÍ DỤ CHO RÕ  

Tu Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà ? Ðông phƣơng hƣ không, khả tƣ lƣợng 

phủ ? Phất dã Thế Tôn ! Tu Bồ Ðề ! Nam tây bắc phƣơng tứ duy 

thƣợng hạ hƣ không khả tƣ lƣợng phủ ? Phất dã thế tôn.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi ! Ở ý ông ra sao ? Phƣơng đông hƣ không có 

thể suy nghĩ, đo lƣờng chăng ? Thƣa thế tôn chẳng thể. Tu Bồ Ðề ơi ! 

Phƣơng nam, tây, bắc, phƣơng đông nam, tây nam, đông bắc tây bắc, 

phƣơng trên phƣơng dƣới hƣ không có thể suy nghĩ đo lƣờng chăng ? 

Thƣa thế tôn, chẳng thể.   

 hữ bất trong câu phất dã thế tôn bực cổ đức chú kinh đọc là chữ phất, trong 

sách đọc chữ không có âm nhƣ thế. Vì hồi xƣa dịch kinh ở văn chữ Phạm 

không có chữ nào tƣơng đƣơng để dịch, nên thƣờng thƣờng dùng chữ gần 

giống mà đọc sang một âm khác để phân biệt, cũng là khổ tâm của ngƣời 

dịch kinh.  hỗ nầy chẳng đọc chữ bất có nghĩa là “chẳng” ấy là biểu minh 

không phải chỉ có nghĩa là phủ-định, nó gồm có nghĩa tuy phải mà chẳng 

phải. Ðại khái nếu văn dƣới mà không giải thích thì mới giải nghĩa là phủ 

định, nay văn dƣới có giải thích, thì chẳng hoàn toàn giải nghĩa là phủ định. 

 ƣ không vô tƣớng mà chẳng cự các tƣớng phát huy, câu nói nầy phải nhớ 

cho kỹ.  on mắt bình thƣờng cho hƣ không là hết thảy không có gì cả, đó 

chỉ là ngoan không của tiểu thừa. Thực ra thì hƣ không bao la muôn tƣợng, 

chỗ nói hƣ không trong đại thừa chính trỏ bao la muôn tƣợng mà nói, trong 

đó có vô số tƣớng thì mới hiển ra cái lớn của hƣ không.  hỗ nói chữ 

K Ô   của phật đều phải nên lĩnh hội nhƣ thế, phải biết không cái gì là 



chẳng dung nạp ở trong hƣ không, mới là đệ nhứt nghĩa không, chỗ gọi là 

không mà chẳng không. Bất khả tƣ lƣợng chẳng phải là nói nó vô tƣớng 

chẳng thể tƣ lƣờng, mà chính là nói nó không cái gì là chẳng dung nạp mới 

là bất khả tƣ lƣợng. Ðem một phƣơng đông ra nói, lại phải nam, tây, bắc, tứ 

duy, trên dƣới ra nói chẳng phải là văn nói suông, chính là hiển thị lời phật 

thuyết : tùy theo 1 pháp nào đem ra để nói đều gồm cả 10 phƣơng. Phật 

thuyết pháp mặt nào cũng đều viên, chẳng thể từ một mặt mà xem, nhƣ kinh 

 oa  ghiêm chuyên phát biểu nghĩa trùng trùng vô tận. Vì lời phật thuyết 

pháp là từ trong tánh hải vô lƣợng vô biên chảy ra, nên trùng trùng vô tận, 

hƣ không chẳng thể tƣ lƣờng.  ếu cho là chỉ thí dụ phƣớc đức, thì vẫn là chỉ 

xem một mặt, thực ra là thí dụ bất trụ tƣớng bố thí vậy.   

 hƣng Phật lấy hƣ không làm tỷ dụ mà chỉ nói phƣơng đông cũng đã có thể 

hiểu rõ, tại sao lại còn nói 4 phƣơng trên dƣới, đây có 5 nghĩa:   

1) Tùy ý đem một pháp ra nói, thể nó tức là không, đều chẳng nên trụ tƣớng, 

tuy hƣ không cũng vậy. 2) Phải biết, đông nam, tây bắc, tứ duy, trên dƣới 

đều là giả danh, từ phía đông ngó ra thành phƣơng tây, từ phƣơng nam ngó 

ra thành phƣơng bắc, vốn không nhứt định.  ó thể biết hết thảy pháp cũng 

đều là giả danh không có pháp nhứt định có thể đƣợc, cho nên chẳng thể trụ 

pháp.   

3) Ðã đành mƣời phƣơng đều là giả danh, giả danh là tƣớng nên chẳng thể 

trụ.  gã và chúng sanh cũng là giả danh cũng chẳng thể trụ. Thế thì hết thảy 

pháp đều là đồng thể, ở trên tánh thể nguyên là một, lĩnh hội nhƣ thế mới là 

tâm, phật, chúng sanh 3 cái không sai biệt, phƣớc đức không thể tƣ lƣờng 

nhƣ thế, bất trụ tƣớng bố thí nhƣ thế, tức là cảnh giới phật, sự lớn của phƣớc 

đức há phàm tình có thể dòm thấy ƣ?   

4) Mƣời phƣơng đều ở trong hƣ không, thực ra đều ở một niệm trong tâm, 

tuy nói thập phƣơng mà chẳng ngại cùng một hƣ không, tuy cùng một hƣ 

không mà chẳng ngại thập pháp giới. Khiến ngƣời ta lĩnh hội nhân quả đồng 

thời chẳng ngại một pháp giới, một pháp giới chẳng ngại nhân quả.   

5) Ðem 10 phƣơng ra nói thì cái lý hƣ không tuy vô tƣớng mà chẳng cự các 

tƣớng phát huy, tự rõ. Theo đó mà quán chiếu, là không hữu đồng thời, tuy 

không hữu mà viên dung tự tại, thì mới có thể hiểu rõ nghĩa bố thí bất trụ 

tƣớng, bất trụ tƣớng phƣớc đức bất khả tƣ lƣợng.   



Ðem hƣ không ra làm thí dụ, mà lại đem đông tây nam bắc, tứ duy trên dƣới 

ra nói là chẳng phải văn nói chơi, thực quan hệ yếu nghĩa, xin chớ bỏ qua 

chẳng lƣu ý:   

1) 10 phƣơng đều ở trong hƣ không, là khiến cho biết rằng 10 pháp giới, 

cùng ở một niệm trong tâm của mỗi ngƣời.   

2) Tùy ý đem 1 phƣơng nào ra nói đều là hƣ không, là cho biết tùy ý đem 

một pháp nào ra nói, thể của nó là không.   

3) Thế thì đông, nam, tây, bắc, tứ duy, trên dƣới đều là giả danh, ấy là cho 

biết rằng ngã, nhân, chúng sanh, cho đến hết thảy pháp đều là giả danh.   

4) Ðã đều là giả danh, cho nên hƣ không nguyên là MỘT, ấy là cho biết rằng 

ngã, nhân, chúng sanh cho đến phật, bao nhiên thứ sai biệt là theo tƣớng của 

giả danh mà nói, còn theo tánh thể mà nói là MỘT, cho nên nói: tâm, phật, 

chúng sanh 3 cái không sai biệt, cho nên nói: nhứt chân pháp giới. Phải biết, 

chúng sanh vì không đạt nhứt chân pháp giới, bất giác tự mình động mà có 

vô minh.   

5) Tuy có 10 phƣơng mà chẳng ngại cùng một hƣ không, tuy cùng một hƣ 

không mà chẳng ngại có 10 phƣơng, là cho biết rằng 10 pháp giới nhân quả 

đầy rẫy, mà chẳng ngại cùng một tánh không. Tuy cùng một tánh không mà 

chẳng ngại 10 pháp giới nhân quả đầy rẫy. Ðây là hiển-phát lý hƣ không vô 

tƣớng mà chẳng cự các tƣớng phát huy.  hƣ thế là không hữu đồng thời, 

còn mất tự tại, mới là hƣ không chẳng thể tƣ lƣợng, mới có thể đủ để thí dụ 

cái phƣớc đức chẳng thể tƣ lƣờng của bố thí mà chẳng trụ tƣớng, chẳng trụ 

tƣớng mà bố thí.  ếu chỉ nói hƣ không, thì chỉ là cái không nghiêng lệch 

thôi, há là đệ nhứt nghĩa không của bát nhã, lại sao đủ để nói hƣ không 

chẳng thể tƣ lƣợng ƣ?  ho nên nói hƣ không ắt phải gồm nói đông tây nam 

bắc, tứ duy, trên dƣới là lý ở chỗ đó. Phải nên biết nhƣ thế. Biết nhƣ thế là 

chánh tri.   

Tu Bồ Ðề ! Bồ tát vô trụ tƣớng bố thí, phƣớc đức diệc phục nhƣ thị bất 

khả tƣ lƣợng.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, bồ tát không trụ tƣớng bố thí, phƣớc đức 

cũng lại nhƣ thế chẳng thể suy nghĩ đo lƣờng.   

Mƣời phƣơng hƣ không vô tƣớng mà chẳng ngại các tƣớng phát huy chính 

là bố thí chẳng trụ tƣớng.  hẳng trụ tƣớng mà bố thí, chính giống nhƣ hƣ 



không chẳng thể tƣ lƣờng. Bồ tát có thể nhƣ thế, hữu mà chẳng hữu, không 

mà chẳng không, mới là bội trần hợp giác. Văn trên nói bất trụ tƣớng bố thí, 

chỗ này chữ bất đổi ra chữ vô, có ý rất sâu, vì thiện nam tử, thiện nữ nhân đã 

phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, có tƣ cách thành phật, nên dạy nó 

bất trụ tƣớng bố thí.  hỗ nầy dạy nó dùng công phu tu hành, ắt phải đạt đến 

thiệt có thể vô trụ, không còn một tơ hào nào trụ chƣa dứt hết, thì mới có thể 

đƣợc.   

Tu Bồ Ðề ! Bồ tát đãn ƣng nhƣ sở giáo trụ.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, Bồ tát chỉ phải nhƣ chỗ dạy mà trụ.   

Qui kết đến vô trụ mới là chính trụ, chính là trỏ ƣng vô sở trụ, lại trả lời câu : 

ƣng vân hà trụ. Văn trên đều nói : bất trụ, vô trụ, đây bỗng nói nhƣ sở giáo 

trụ, có nghĩa bảo là phải y theo lời dạy của phật nói mà trụ, thì rõ ràng là trụ 

mà vô trụ, chẳng phải là đoạn diệt. Xem 2 chữ đãn ƣng (chỉ phải), thì có thể 

thấy trừ y theo cái bất trụ, vô trụ của phật nói ra, thì không có trụ nào khác. 

 ại gồm có ý hàng phục, hàng phục tức là hàng phục cái trụ nầy.  ại đãn 

ƣng có nghĩa là : phải nhƣ chỗ phật dạy trụ ở cái chẳng trụ 2 bên mà trụ, mới 

là chính trụ. Trụ lại có nghĩa là chủ, chỉ nên y theo chỗ dạy của phật chẳng 

trụ 2 bên để tu hành, vốn lấy bất trụ làm chủ, chẳng nhƣ thế thì không phải 

là đại thừa phật pháp.  ai khoa phát ly tƣớng tâm, và bất trụ ƣ tƣớng nầy 

phát minh lẫn nhau. Trƣớc nói hàng phục là gồm ý vô sở trụ, đây nói bất trụ 

là gồm ý hàng phục, nên hàng phục và bất trụ, hai việc là một. Tu hành hạ 

thủ tức là một chữ XẢ. XẢ chẳng đƣợc tức là chấp hữu, ngã kiến. Phật nói 

XẢ là phá ngã chấp.  gã chấp nầy có thể xả một phần liền phá đƣợc một 

phần, phá đi từng tầng, từng tầng, đến chỗ cứu cánh xả, thì ngã chấp mới 

phá hết. Ðẳng giác bồ tát còn có một phần pháp chấp chƣa phá, ắt phải lên 

đến phật quả mới cứu cánh xả.  ên Phật pháp từ đầu đến cuối chỉ 1 chữ XẢ, 

XẢ chính là chẳng trụ không, chẳng trụ hữu, tức là tâm ly tƣớng. Tâm lƣợng 

lớn đến vô lƣợng vô biên, mới là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  ếu tâm 

lƣợng nhỏ hẹp, thì sao có thể xả? Phật chẳng nói trụ, thành phật còn chẳng 

trụ phật tƣớng.  ên tổ sƣ Thiền Tông hoàn toàn dùng phƣơng pháp kinh 

Kim  ƣơng, đối với ngƣời học chỉ nói nửa câu, mà chẳng nói rõ, khiến kẻ 

học phải suy nghĩ, nghĩ thế nầy cũng chẳng phải, nghĩ thế kia cũng chẳng 

phải, đem vọng niệm của mình đả phá cho tan tành, bỗng nhiên thoát ra, 

chính là diệu trụ.   

Tu Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà ? khả dĩ thân tƣớng, kiến nhƣ lai phủ ?  



Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi ! Ở ý ông ra sao ? Có thể lấy thân tƣớng thấy 

nhƣ lai chăng ?  

Bực cổ đức nói: “Ðến câu: bồ tát đãn ƣng nhƣ sở giáo trụ mà ngừng, thì đại 

nghĩa của 1 bộ kinh Kim  ƣơng đã hết, phía dƣới là từng lớp, từng lớp một 

đoạn dứt nghi.” Ðoạn nghi đã đành là đúng, nhƣng ý nghĩa còn chƣa đầy đủ. 

 ai chữ thân tƣớng chỗ giải nghĩa xƣa, đều trỏ 32 tƣớng ứng hóa thân mà 

nói, nhƣ thế thì 32 tƣớng ở văn dƣới há chẳng trùng điệp ƣ ? Một chữ một 

câu trong kinh Kim  ƣơng đều có ý sâu, quyết không có sự trùng điệp. Hai 

chữ thân tƣớng nầy phải đem “bản thân của chúng sanh” ra mà nói.  ai chữ 

nhƣ lai là trỏ “pháp thân của chúng sanh vốn có” mà nói. Văn trên chỗ nào 

cũng nói bất trụ tƣớng. Bất trụ là ắt phải khiến ngƣời ta hội tƣớng về tánh. 

Tâm của chúng sanh gọi là nhƣ lai tạng, là nói chúng sanh vốn đầy đủ pháp 

tánh, chẳng qua tàng chứa ở trong nhân ngã, pháp ngã. Phật dạy bất trụ 

tƣớng tức là khiến chúng sanh tự mình thấy nhƣ lai còn tàng chứa, giải thích 

nhƣ thế thì thân thiết hơn. Ý phật nhƣ là bảo : chúng sanh chúng mầy, có thể 

ở ngay thân tƣớng mà thấy bổn tánh của mầy chăng ? Khoa nầy là đem lý đã 

nói ở trên lại thuyết minh cái sở dĩ nhiên của nó. Bao nhiên đạo lý văn trên 

nói, chỗ rất cần yếu là day qua trở lại tỏ bày rõ cái bất trụ ƣ tƣớng, mà đều 

qui kết ở một câu : khả dĩ thân tƣớng kiến nhƣ lai. Văn trên bồ tát bất trụ 

tƣớng bố thí, kỳ phƣớc đức bất khả tƣ lƣợng, phật đã nói rõ cái cớ của nó, 

nhƣng còn chƣa thuyết cái sở dĩ nhiên của nó. Vì bất trụ ƣ tƣớng, điểm chốt 

yếu là chứng tánh.  ết thảy phàm phu từ vô thủy đến nay, chỉ nhận biết 

đƣợc 1 cái tƣớng, nên hƣớng ngoại tìm cầu, bội giác hợp trần, đem bổn lai 

diện mục quên đi mất.   

Văn trên nói chẳng trụ pháp tƣớng, chẳng trụ phi pháp tƣớng. Pháp là trỏ hết 

thảy sự sự vật vật.  ái thân túi da thúi của chúng ta đây là cái rất chấp trƣớc 

trong hết thảy sự vật, từ vô thủy đến nay chấp cái túi da thúi nầy làm thân 

tƣớng, nhận giả là chân, có biết đâu nó là vô thƣờng, sanh diệt.  gay đến kẻ 

kiến giải hơi cao, biết thân nầy nhƣ huyễn, nhƣng vẫn còn chấp cái mừng 

giận vui buồn đã phát ra cho là tình, chƣa phát ra chƣa động cho là tánh.  ọ 

cho là quan năng của tâm là suy nghĩ, suy nghĩ thì có thể bẩm thọ, suy ra cái 

gốc của nó chẳng đƣợc, mà chỉ cho là bẩm thọ ở trời, nên họ nói : “thiên 

mạng gọi là tánh”, ngƣời thế gian đều thấy hiểu nhƣ kiểu đó. Kiến giải trên 

hoàn toàn không giống với phật pháp. Kẻ kia chỗ nói là không động tác, 

chính là cái tƣớng mà phật pháp nói.  ái bất động chỗ phật nói thì vô luận là 

sự hằng thẩm tƣ lƣờng của thức thứ 7, thứ 8, ở trên biểu diện cũng đều là 

động tác khởi diệt, mà chỉ có tánh thì chẳng động, ngay đến mừng giận buồn 

vui cũng là động tác khởi diệt.  ếu lầm cho là chƣa phát ra là tánh, thì ắt bị 



nó trói buộc. Ở nơi thế gian, trên từ bực thánh nhân, dƣới đến ngƣời ngu dốt 

hoàn toàn là chấp theo kiểu đó, tóm lại chẳng ngoài sự sanh diệt.  ho nên 

phải nhận thức đƣợc chủ nhân ông của cái bất sanh bất diệt nầy, thì mới có 

thể chẳng bị tƣớng chuyển, mà tƣớng bị ta chuyển, chẳng chạy theo sanh 

diệt vô thƣờng, liền có thể liễu sanh thoát tử. Phật khiến ngƣời ta chẳng trụ 

tƣớng, chỗ dụng công phu cần yếu là ở chỗ nầy, Phật phát ra ngàn muôn lời 

nói, chỗ nói nào cũng chẳng ngoài chỗ nầy. Kinh nầy ngay ban đầu liền nói 

chẳng trụ tƣớng, là khiến chúng ta nhận cho rõ điểm nầy.  hấp tƣớng là 

chấp hữu, chẳng chấp tƣớng là chấp không, là bịnh chung của hết thảy phàm 

phu. Tiểu thừa thì trái với phàm phu. Tiểu thừa hiểu rõ thân tƣớng là huyễn, 

ngay đến mừng giận vui buồn chƣa phát ra cũng là tƣớng, chứng đƣợc thiên 

không mà liễu sanh tử, ra ngoài tam giới.  hƣng lại đƣợc một bịnh, bịnh 

chấp không, cái không nầy vẫn là tƣớng. Ðại Thừa Khởi Tín  uận nói : 

“không là không cái vọng niệm”, ắt phải ngay đến mừng giận buồn vui chƣa 

phát ra của khởi tâm động niệm cũng không luôn, liền trụ ở vô tƣớng.  ho 

thiên-không là liễu sanh tử, biết đâu chấp không, lại là trụ ở phi pháp tƣớng, 

nên phật mắng là chẳng hợp. Phải biết: có thể ắt có dụng, có tánh ắt có 

tƣớng.   

Từ trƣớc đến nay nói sự chấp trƣớc của phàm phu chẳng ngoài cái theo 

tƣớng mà tìm cầu, chỉ cần phải biết tƣớng là hƣ vọng liền có thể đƣợc.  ại 

nhƣ chấp không là rơi vào đoạn diệt, vì tánh và tƣớng không phải là một, 

tánh là tánh, tƣớng là tƣớng, thể là thể, dụng là dụng, nên chẳng thể diệt 

tƣớng.  iệt tƣớng thì nhƣ vật có đáy mà không có bề mặt. Tánh và tƣớng lại 

là chẳng khác, tƣớng là biểu hiện của tánh, tánh là căn bản của tƣớng.  ó 

căn bản mà chẳng biểu hiện là có thể mà không có dụng, nên phật chẳng trụ 

niết bàn. Vì cớ gì? Vì hết thảy chúng sanh chính chấp tƣớng nầy, nếu phật 

không biểu hiện tƣớng nầy ra thì chẳng thể độ tha.  ên chứng tánh thể 

nguyên là để khởi hành, nhƣ tiểu thừa, phật mắng là mầm lụi giống hƣ, rơi 

vào cái hố vô vi. Văn của khoa nầy chính là để phát huy lý đó, để cho biết 

cái sở dĩ nhiên của phật khiến ngƣời ta chẳng trụ pháp tƣớng, lại chẳng trụ 

phi pháp tƣớng. Phật dạy ngƣời tu hành nguyên vì độ chúng sanh, nếu rơi 

vào hố vô vi, thì sao có thể độ đƣợc?  ên bát nhã phải ở chỗ 2 bên chẳng 

trụ, ắt chẳng trụ hữu, chẳng trụ không mới có thể xứng tánh.  ại tánh là vô 

tƣớng vô bất tƣớng. Vô tƣớng nên chẳng thể chấp hữu, chẳng thể trụ pháp. 

Vô bất tƣớng nên chẳng thể chấp không, chẳng thể trụ phi pháp.  hính vì 

tánh là vô tƣớng, vô bất tƣớng nên phàm phu chấp một bên hữu, thấy chẳng 

đƣợc tánh, tiểu thừa chấp 1 bên vô, cũng chẳng thấy đƣợc tánh. Ngàn kinh 

muôn luận, không cuốn nào là chẳng thuyết minh lý nầy, chú sớ của các vị 

đại đức cũng không cuốn nào là chẳng phát huy lý nầy.  ên chữ thân tƣớng 



ở câu nầy, chẳng thể cho là nói phật thân, ắt phải đem trên thể-tƣớng của 

bổn thân chúng sanh ra mà nói. Trên đến phật, dƣới đến hết thảy chúng sanh 

đều là tƣớng nầy. Phật chứng đƣợc pháp thân nên gọi là nhƣ lai, hết thảy 

chúng sanh mừng giận, buồn vui, khởi tâm động niệm vốn là bất giác. 

 hƣng có thể thành phật cũng vẫn là cái tâm của chúng sanh nầy, nên tâm 

nầy tức là nhƣ lai, chẳng qua bị vô minh che đi, nên gọi là nhƣ lai tạng mà 

thôi. Phật hỏi lời nầy là thử thăm dò xem Tu Bồ Ðề và đại chúng, cho đến 

chúng sanh đời vị lai, cứu cánh câu văn trên ta nói bất trụ tƣớng, làm sao có 

thể ở trên tƣớng mà thấy tánh ƣ?  hƣ trả lời là có thể thấy nhƣ lai thì trụ ở 

pháp tƣớng, tức là phàm phu.  hƣ trả lời là chẳng thể thấy nhƣ lai, là trụ ở 

phi pháp tƣớng tức là tiểu thừa.   

Phất dã thế tôn ! Bất khả, dĩ thân tƣớng đắc kiến nhƣ lai.   

Dịch nghĩa : Thƣa thế tôn, chẳng thể. Không thể, mà có thể lấy thân 

tƣớng đƣợc thấy nhƣ lai.   

Từ xƣa đến nay đọc kinh Kim  ƣơng, bất khả dĩ thân tƣớng đắc kiến nhƣ 

lai, đọc luôn thành một câu. Tôi trì tụng kinh nầy hơn 40 năm nay. Trƣớc 

đây mƣời mấy năm bỗng nhiên ngộ đến chỗ câu này phải chia ra làm 2 câu 

để đọc, nhƣng còn chƣa dám quyết. Sau đọc ngài  am  hạc đại sƣ giảng 

kinh Pháp  oa: “duy phật dữ phật nãi năng cứu tận chƣ pháp thực tƣớng, sở 

vị chƣ pháp nhƣ thị tƣớng, nhƣ thị tánh, nhƣ thị thể, nhƣ thị lực, nhƣ thị tác, 

nhƣ thị nhân, nhƣ thị duyên, nhƣ thị quả, nhƣ thị báo, nhƣ thị bổn mạt cứu 

cánh” có 3 thứ câu đứt đoạn ngắn, mới dám quyết định chia làm 2 câu. 

 hƣng phƣơng pháp nầy chỉ có kinh của không tông, và kinh của đại sƣ  a 

Thập dịch là có thể dùng nó.  iải thích xƣa thì thân tƣớng đƣơng nhiên là 

không, là theo trên pháp thân mà nói; ứng, hóa thân cũng là huyễn tƣớng, 

cho nên nói chẳng có thể đƣợc thấy nhƣ lai.  hƣng nghĩa nầy có chỗ chƣa 

hết, nếu chiếu theo nhƣ thế mà giải thích, thì là trụ ở phi pháp tƣớng. Phải 

biết : chữ phất trong câu phất giã thế tôn, là nghĩa phải mà không phải, 

không phải mà phải, chẳng thể giải nghĩa hoàn toàn là phủ định. Ðã trả lời là 

chẳng có thể, lại trả lời là có thể, nên là cả 2 cái đều rõ. Vả chăng nếu quả 

nhiên toàn là phủ định, thì câu dƣới cần gì thêm vào chữ đắc. Ý của Tu Bồ 

Ðề cho rằng :  hẳng thể lấy tƣớng làm tánh, đem thân tƣớng để thấy nhƣ lai, 

nhƣng tƣớng do tánh hiện ra, thì cũng đƣợc lấy thân tƣớng để thấy nhƣ lai, 

nên văn dƣới lại có câu : nhƣ lai sở thuyết thân tƣớng để nói thêm cho rõ. 

 ếu đem câu trên đọc làm luôn 1 câu thì ở trên sự thực, trên nghĩa lý, trên 

văn tự có bao nhiêu thứ nói ra chẳng thông.  ếu trả lời: chẳng thể lấy thân 

tƣớng thấy nhƣ lai, nhƣ thế thì Tu Bồ Ðề vẫn còn chỉ ngộ tƣớng là tƣớng, 



tánh là tánh, vẫn là kiến giải của tiểu thừa rơi vào thiên không, chẳng phải là 

đệ nhứt nghĩa không, thì sao có thể gọi là giải không đệ nhứt?  uống chi 8 

hội bát nhã trƣớc đều là Tu Bồ Ðề đƣơng cơ, và đã từng thay thế tôn tuyên 

thuyết cái lý 2 bên chẳng chấp, tại sao đến đây trái lại chẳng hiểu rõ ƣ? Ðây 

là cùng với sự thực không hợp. Trong phát-khởi-tự kinh nầy, thế tôn ở chỗ 

mặc áo, ăn cơm, thị hiện đại không tam muội, đại chúng chẳng biết, mà Tu 

Bồ Ðề đã ngộ đƣợc lý nầy, mở miệng ra liền tán thán hi hữu thế tôn, nhƣ lai 

thiện hộ niệm chƣ bồ tát, thiện phó chúc chƣ bồ tát, thì rõ ràng là thấy đƣợc 

nhƣ lai thị hiện tƣớng phàm phu, thấy đƣợc tƣớng chẳng chƣớng ngại tánh, 

tại sao trải qua sau khi thế tôn 2 phen khai thị, mà vẫn chỉ thấy đƣợc một 

bên, tánh và tƣớng chẳng dung hội? Thế thì 2 chữ hi hữu của văn trƣớc liền 

không có lai lịch, 2 câu nhƣ lai thiện hộ niệm cũng không có ý vị, đây là 

cùng với nghĩa lý chẳng hợp.  ại theo cách đọc nhƣ thế, ấy là hoàn toàn phủ 

định, thì chỉ cần 1 câu “phất dã thế tôn” là xong, lại hà tất thừa ra câu thân 

tƣớng kiến nhƣ lai, lại cần gì thêm vào chữ đắc? Ðây là chỗ trên văn tự 

chẳng hợp.   

Hà dĩ cố ? Nhƣ lai sở thuyết thân tƣớng tức phi thân tƣớng.   

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Nhƣ lai chỗ nói thân tƣớng, tức là chẳng phải 

thân tƣớng.   

 hƣ lai sở thuyết thân tƣớng tức phi thân tƣớng là chiếu cả hai bên. Tánh là 

thể của tƣớng, tƣớng là dụng của thể. Tƣớng nếu không có tánh thì chẳng 

dụng, tánh nếu không có tƣớng thì chẳng hiển hiện.  ìa tƣớng ra thì không 

có gì gọi là tánh, lìa tánh ra thì không có gì gọi là tƣớng, chỉ xem có chấp 

trƣớc hay không chấp trƣớc mà thôi !  hấp tƣớng thì tƣớng liền làm chƣớng 

ngại mà chẳng đƣợc thấy tánh, nên trả lời là chẳng thể.  ếu chẳng chấp 

trƣớc thì ngay ở tƣớng có thể thấy tánh, tƣớng nhƣ bề ngoài của vật, tánh 

nhƣ bề trong của vật, nếu bề ngoài của vật nhƣ pha lê trong suốt, thì liền có 

thể thấy bề trong của nó, nên trả lời là : lấy thân tƣớng thấy nhƣ lai. Vì 

không chấp trƣớc là không rơi vào hai bên, chẳng ắt phải nhƣ tiểu thừa diệt 

sắc, tỏ không, diệt tƣớng, thấy tánh, tức là câu : chẳng nói đoạt diệt tƣớng ở 

văn dƣới.  ý của bát nhã trọn vẹn ở chỗ nầy, phải nên quán chiếu, dùng 

công phu cho kỹ lƣỡng. Theo tƣớng mà nói là thân tƣớng. Theo tánh mà nói 

thì thể nó là không, tánh vốn vô tƣớng. Theo tƣớng mà nói thì tƣớng là 

tƣớng, tánh là tánh. Tƣớng là hƣ vọng, tánh là chân thực, nên nói chẳng thể. 

Theo tánh mà nói thì tƣớng vốn thể nó là không, tánh có thể dung tƣớng, lý 

chân thực liền hiển ra, cần gì phải lìa tƣớng hƣ vọng mới thấy đƣợc tánh 

chân thực, nên nói : đƣợc thấy nhƣ lai.  ếu có thể biết tƣớng là không, liền 



đƣợc thấy tánh.  iải thích nhƣ thế, mới cùng với Tu Bồ Ðề đƣơng cơ thỉnh 

pháp hợp với nhau. Ðại chúng thấy phật mặc áo ăn cơm, thị hiện tƣớng 

phàm phu liền chấp tƣớng phàm phu, chẳng thấy nhƣ lai. Tu Bồ Ðề do 

tƣớng thấy tánh, biết phật chẳng trụ tƣớng liền thấy nhƣ lai.  ên đây chính 

là sự giải thích rõ cả hai bên.   

Phật cáo Tu Bồ Ðề : phàm sở hữu tƣớng dai thị hƣ vọng.   

Dịch nghĩa : phật bảo Tu Bồ Ðề : gồm chỗ có tƣớng đều là hƣ vọng.   

Kẻ kết tập kinh để câu : Phật cáo Tu Bồ Ðề là chỉ-thị nghĩa lý của văn dƣới 

trọng yếu, câu nầy tức là ấn hứa, dƣới đây lại suy rộng ra nói.  ồi nãy một 

bên hỏi một bên trả lời chỉ nói về thân tƣớng, thực ra thì gồm chỗ có tƣớng 

đều là hƣ vọng, ông nói chẳng thể, rất đúng, vì tánh vốn chẳng phải tƣớng. 

 hữ vọng nầy là nghĩa rộng, hƣ vọng cũng nhƣ hƣ giả. Ðã biết là hƣ giả thì 

phải hồi quang phản chiếu, chẳng thể hƣớng ngoại tìm cầu ở nơi tƣớng, phải 

mau mau quay về tánh. Tánh vốn chân thực, há có thể lấy hƣ giả thấy chân 

thực ƣ? Biết thế thì bịnh của phàm phu có thể tránh khỏi, chẳng đến nổi rơi 

vào luân hồi.   

Nhƣợc kiến chƣ tƣớng phi tƣớng, tắc kiến nhƣ lai.   

Dịch nghĩa : Nếu thấy các tƣớng chẳng phải tƣớng, liền thấy nhƣ lai.   

 hƣ tƣớng là hết thảy tƣớng, tức là phàm sở hữu tƣớng.  hỉ phải hiểu rõ 

một cách triệt để hết thảy tƣớng đều là hƣ vọng, liền chẳng đuổi theo cái 

vọng, liền biết có cái chân.  ên thấy chƣ tƣớng phi tƣớng thì tƣớng chẳng 

thể che lấp tánh, liền thấy nhƣ lai, cần gì phải diệt tƣớng, ngay ở tƣớng có 

thể thấy tánh vậy. Ông trả lời là đƣợc thấy nhƣ lai rất đúng.  hữ kiến cũng 

có công phu, phải thiệt có thể thấy chƣ tƣớng phi tƣớng thì mới có thể đƣợc. 

 ếu chỉ nói cái lý, liền chẳng thể thấy nhƣ lai.  hữ tắc từ xƣa đến nay các 

kinh đều chép là tức, nay theo ngƣời nhà Ðƣờng viết kinh viết là tắc, tắc và 

tức vốn có thể thông dụng. Phàm sở hữu tƣớng đã là hƣ vọng đều chẳng nên 

trụ, nên trên nói pháp tƣớng, nói phi pháp tƣớng là bao gồm hết thảy tƣớng. 

Phật nói chẳng trụ tƣớng tức là khiến ngƣời ta thấy nhƣ lai.  ếu chấp ứng 

hóa thân liền chẳng thể thấy pháp thân, nên chẳng trụ tƣớng là khiến ngƣời 

ta thấy tánh.  ại chẳng trụ tƣớng là chẳng chấp trƣớc, chẳng chấp trƣớc là 

chẳng bị tƣớng chuyển, trái lại tƣớng lại bị ta chuyển.  ên chỉ cần hiểu rõ 

tƣớng là hƣ vọng, không cần đoạn diệt tƣớng, vả lại cũng chẳng thể đoạn 

diệt tƣớng, vì tƣớng vốn do tánh hiện ra.   



Phật khiến ngƣời ta đối với các pháp ở thế gian chẳng thể chấp trƣớc, lại 

cũng chẳng thể chán ghét, phàm phu chấp tƣớng là trụ pháp tƣớng mà sanh 

phiền não.  gƣời tu hành chán ghét thế gian pháp, lại là trụ phi pháp tƣớng 

mà sanh phiền não. Phải biết, tánh là vô tƣớng mà vô bất tƣớng, chẳng thể 

đoạn diệt.  húng ta dụng công trƣớc phải quán chiếu, lâu ngày mới có thể 

chiếu-trụ, sau rốt mới có thể chiếu-kiến. Y theo lời phật nói 2 bên chẳng 

chấp mà tu hành, thực hành đi, thực hành trở lại, đến lúc công phu thuần 

thục càng ngày càng thâm thúy thêm lên mới là bát nhã ba la mật, mới là 

thiệt thấy chƣ tƣớng phi tƣớng, tức là chỗ trong Tâm kinh nói : chiếu kiến 

ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách.  hữ sắc trong tâm kinh tức là chữ 

TƢỚ   trong kinh nầy, thụ tƣởng hành thức tức là mừng giận vui buồn, 

khởi tâm động niệm, quán chiếu đến chỗ đều không, mới là chƣ tƣớng phi 

tƣớng. Ðều không tức là tam không, chẳng phải là cái không của tiểu thừa, 

nên lại nói : sắc bất dị không, không bất dị sắc, nói nhƣ thế thì sắc và không 

còn là 2 cái, nên lại nói : sắc tức thị không, không tức thị sắc, đây là không 

hữu đồng thời, cùng với câu : phàm sở hữu tƣớng dai thị hƣ vọng, nhƣợc 

kiến chƣ tƣớng phi tƣớng tắc kiến nhƣ lai, thông với nhau. Phàm sở hữu 

tƣớng dai thị hƣ vọng cùng với : không tức thị sắc thông, hết thảy là giả 

danh, thể của nó là không vậy.  hƣợc kiến chƣ tƣớng phi tƣớng tắc kiến nhƣ 

lai, cùng với : sắc tức thị không thông. Sắc tức không thì có thể thấy rằng 

không chẳng ở ngoài sắc, cần gì phải diệt sắc để tỏ rõ cái không, nên nói tắc 

kiến nhƣ lai. Kiến nhƣ lai tức là kiến tánh.  hẳng chấp tƣớng liền có thể độ 

hết thảy khổ ách. Khổ ách vô lƣợng, đem cái lớn ra mà nói là phần đoạn 

sanh tử của phàm phu, biến dịch sanh tử của tiểu thừa. Phàm phu thân có 

dài, ngắn, mạng có thọ yểu, lƣu chuyển trong vòng sanh tử, gọi là phần đoạn 

sanh tử. Tiểu thừa chứng đƣợc cái tánh vô tƣớng, đã đƣợc cái thể, vốn có thể 

hiện tƣớng, nhƣng tiểu thừa sợ khổ chẳng chịu nhập thế độ sanh, trong tâm 

nổi dậy vi tế sanh diệt, phật gọi là biến dịch sanh tử.  ếu kiến nhƣ lai liền có 

thể độ thứ khổ ách nầy, độ khổ ách do ở chỗ kiến nhƣ lai, kiến nhƣ lai do 

chiếu kiến, nên dụng công cần nhứt là phải làm sự quán chiếu.   

Kinh văn khoa nầy nếu tiêu về tự tánh mình, thì lúc gặp hết thảy tƣớng, công 

phu bƣớc thứ nhứt là quán : phàm chỗ có tƣớng đều là hƣ vọng, đến nhƣ sắc 

thanh hƣơng vị xúc pháp thì quán chƣ tƣớng phi tƣớng.  oặc nghi ngờ rằng 

ở chốn trần lao chẳng dễ gì làm sự quán chiếu, thì tôi xin đem ngay thành 

phố Thƣợng  ải ra mà nói : chúng ta trọn ngày nghe thấy tiếng xe chạy ầm 

ầm, tiếng ngƣời nói ồn ào, bao nhiêu thứ tiếng huyên náo. Phải biết, những 

thứ tiếng nầy đều nổi dậy rồi diệt mất chẳng ngừng, lũ chúng sanh đi qua đi 

lại nƣờm nƣợp nầy đều vội vàng bận rộn ở manh áo miếng cơm, chẳng do 

mình tự chủ.  hƣng đó thực ra thì chẳng phải là tiếng xe, tiếng ngƣời, bao 



nhiêu thứ tiếng huyên náo đó là tiếng vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, thể của 

nó là không.  hƣng rõ ràng là tiếng, mà làm sự quán nhƣ thế, thì lại phải 

chẳng chấp hữu, chẳng chấp không, mới là tiếng của bát nhã ba la mật đa. 

 ên kinh văn chẳng kể câu nào cũng đều có thể làm sự quán, đi đứng nằm 

ngồi chẳng lìa cái đó, thì thụ dụng vô cùng. Y theo văn tự, bắt đầu quán 

chiếu nhƣ thế thì trƣớc ta phải đọc kinh, đó là kinh chuyển ta. Ðến nhƣ làm 

sự quán là ta chuyển kinh. Kinh chuyển ta là lấy kinh để chuyển di phàm 

tình. Ta chuyển kinh lại là công phu trọng yếu. Kinh văn khoa nầy là thuyết 

minh cái sở dĩ nhiên của văn trên, tức là tổng kết những câu : hàng phục kỳ 

tâm, ƣng vô sở trụ, v v ..., nên y theo văn nầy mà quán chiếu, cùng với quán 

chiếu văn trên không khác. Phàm sở hữu tƣớng dai thị hƣ vọng nhƣợc kiến 

chƣ tƣớng phi tƣớng tắc kiến nhƣ lai, kiến nhƣ lai tức là kiến tánh, kiến tánh 

tức là cái sở dĩ nhiên của bất trụ tƣớng. Kiến tánh, kiến đƣợc một phần là sơ 

địa bồ tát, là bất thoái chuyển ƣ a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, kiến 

đƣợc cứu cánh là thành phật, tức là cái sở dĩ nhiên của phƣớc đức chẳng thể 

tƣ lƣờng ở văn trên. Thành phật, kiến tánh, pháp thân hiển hiện khắp đầy hƣ 

không là cái sở dĩ nhiên dùng hƣ không làm thí dụ của văn trên, Phải biết 

kinh nầy nói đi rồi nói trở lại đều là nói vô trụ. Văn trên bất trụ ƣ tƣớng là 

giải thích ƣng vô sở trụ, vì thế phật mở miệng là nói ngay hàng phục kỳ tâm 

trƣớc hết. Sở hữu nhứt thiết chúng sanh dai linh nhập vô dƣ niết bàn nhi diệt 

độ chi, là dạy chúng ta chẳng trụ, diệt độ vô lƣợng chúng sanh thành phật là 

chỉ thị chúng ta chẳng trụ pháp tƣớng. Sau nói bồ tát ƣng vô sở trụ, cũng là 

dạy ngƣời ta chẳng trụ pháp tƣớng.  ành ƣng bố thí là dạy ngƣời ta chẳng 

trụ phi pháp tƣớng.   

Tuy lại nói : đãn ƣng nhƣ sở giáo trụ, ý tứ vẫn là dạy ngƣời ta trụ ở vô trụ, 

tức là chỗ bực  ổ đức nói : chỉ cầu vọng ngừng nghỉ, chẳng lại tìm chân, 

chân là chân tâm lại là chân nhƣ. Ƣng là nhƣ nhƣ bình đẳng. Tại sao lại nhƣ 

nhƣ bình đẳng? Vì tánh thể vốn nó nhƣ thế.  ó tánh thể nầy liền có thể hiện 

ra tƣớng, nên kẻ chứng đắc chẳng thể nào còn tồn tại cái chân tâm nầy, nếu 

mà tìm cái chân tức là thức thứ 6, 7, liền thành ra vọng.  ổ đức gọi là chấp 

dị, chấp dị có nghĩa là chia chân vọng ra làm hai, chẳng phải bình đẳng, nên 

phật mới nói : ƣng nhƣ ngã sở giáo trụ, để hàng phục vọng tâm. Phàm phu 

đều là vọng tâm, ắt phải trừ vọng tâm từng phần từng phần, thì chân tâm mới 

hiện ra từng phần từng phần.  hỉ cầu vọng ngƣng nghỉ, chẳng lại tìm chân, 

là ý nầy vậy. Phàm sở hữu tƣớng dai thị hƣ vọng, một khi trụ tức là vọng, 

nên văn trƣớc mở miệng liền nói hàng phục mà chẳng nói trụ, tại sao lại nói 

: nhƣợc kiến chƣ tƣớng phi tƣớng tắc kiến nhƣ lai, đây là nói sự lợi ích của 

chẳng trụ, nếu có thể thấy chƣ tƣớng phi tƣớng, thì liền thấy đƣợc chân tánh. 

Ðây tức là tổng kết văn trên chẳng nói trụ mà nói hàng phục, đãn ƣng nhƣ sở 



giáo trụ.  hƣ thế có thể biết phép hành văn của kinh Kim  ƣơng bao la nhƣ 

ngựa trời đi trên không, mà thuyết lý thì nhƣ mũi kim sợi chỉ hết sức tế mật, 

chỗ nào cũng khai mà chỗ nào cũng kết. Ðọc văn khoa nầy nhƣ ngọn núi lạ 

đột nhiên đứng sừng sững xem giống nhƣ cùng với văn trên chẳng nối tiếp, 

thực ra là tổng kết của văn trên.  hính nhƣ mấy lần núi, mấy giòng sông, 

tầng tầng bao bọc chỗ chỗ có long mạch đi qua đi lại, chỗ chỗ có huyệt kết. 

Ðem văn tự ra mà nói thì một mặt nói, một mặt lại tảo trừ đi hết, đây chính 

là chẳng trụ pháp tƣớng, chẳng trụ phi pháp tƣớng, thiệt là xứng đáng với 

văn tự bát nhã.  úc đọc kinh nầy, lúc giảng kinh nầy ở văn trên, phải đem 

văn dƣới thu nhiếp vào, ở văn dƣới phải ngó lại văn trên nhƣ câu : phàm sở 

hữu tƣớng dai thị hƣ vọng là cùng với câu văn dƣới : nhƣợc dĩ sắc kiến ngã, 

dĩ âm thanh cầu ngã v. v. 4 câu kệ, chiếu ƣng lẫn nhau, câu : nhƣợc kiến chƣ 

tƣớng phi tƣớng tắc kiến nhƣ lai, cùng với câu văn dƣới : ƣ pháp bất thuyết 

đoạn diệt tƣớng cũng thông suốt lẫn nhau.   

 ại nói rõ khoa “SỞ  Ĩ” nầy có 4 yếu nghĩa:   

1) Ở trên chỉ lấy hƣ không thí dụ phƣớc đức chẳng thể tƣ lƣờng, là để giải 

thích rõ cái cớ ƣng bất trụ tƣớng hành bố thí. Ở đây lại nói rõ : nếu chẳng trụ 

tƣớng thì có thể thấy nhƣ lai tánh thể, đó là phƣớc đức sở dĩ nhƣ hƣ không, 

chẳng thể tƣ lƣờng vậy.   

2) Phía trên nói chẳng trụ tƣớng, là đề phòng kẻ chẳng hiểu rõ ngờ là diệt 

tƣớng, ở đây lại nói rõ là chẳng chấp thủ mà không phải là đoạn diệt tƣớng 

của nó, chỗ gọi là : nhƣợc kiến chƣ tƣớng phi tƣớng tắc kiến nhƣ lai, đây là 

cái sở dĩ của bất trụ tƣớng.   

3) Phía trên nói nhân hành phải chẳng trụ tƣớng, là để phòng nghi ngờ chẳng 

những chúng sanh đều có thân tƣớng tứ đại, ngũ uẩn khổ quả, mà ngay đến 

thế tôn cực quả cũng hiện trƣợng 6, 8 thƣớc, 32 thân tƣớng, thế thì làm sao 

chẳng trụ?  ay nói rõ nó đều chẳng có thể trụ là theo quả đức mà nói, trụ thì 

chẳng thể thấy nhƣ lai là theo khổ quả mà nói, vì trụ thì chẳng thể thấy nhƣ 

lai tạng vốn đầy đủ. Ðây là cái sở dĩ của đãn ƣng nhƣ sở giáo trụ, và cũng là 

cái sở dĩ của ƣng bất trụ tƣớng.   

4) Tiểu thừa tánh và tƣớng chẳng dung hội, đã lấy âm thanh sắc tƣớng làm 

phật, họ tự tu lại rơi vào chấp vô vi.  ay nói rõ phải chẳng chấp sắc tƣớng 

mà thấy nhƣ lai, tự tu cũng chẳng nên nghiêng về không, chỉ chẳng chấp 

tƣớng thì sắc tức là không, tƣớng tức là tánh, tánh tƣớng viên dung, vô ngại 



tự tại, đây chính là cái sở dĩ thế tôn thuyết pháp bát nhã, khiến đƣợc từ tiểu 

thừa chuyển hƣớng qua đại thừa.   

SANH TÍN  

Tu Bồ Ðề bạch phật ngôn : thế tôn ! Phả hữu chúng sanh đắc văn nhƣ 

thị ngôn thuyết chƣơng cú sanh thực tín phủ ?  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề thƣa phật rằng : thƣa thế tôn, có nhiều chúng 

sanh đƣợc nghe ngôn thuyết chƣơng cú nhƣ thế nầy, sanh ra thực tín 

chăng ?  

Kinh nầy phàm để câu Tu bồ Ðề bạch phật ngôn là để trịnh trọng việc đó, vì 

chỗ nói đều đạo lý rất cần yếu. Phải có nghĩa là nhiều.  hƣ thị là trỏ văn trên 

chỉ-thị rõ ràng 1 khoa mà nói.  gôn thuyết là pháp của văn trên nói.  hƣơng 

cú là chẳng phải 1 chƣơng 1 câu.  a Thập đại sƣ tùy thuận thành ngữ của 

Trung Quốc, ngƣời  án giải thuyết về kinh học phần nhiều gọi là chƣơng 

cú, ấy là trỏ đạo lý chỗ văn trên nói mà nói. Thực tín chẳng phải là sự tin lờ 

mờ, hời hợt, tức là có thể hiểu rõ nghĩa chân thực của ngôn thuyết chƣơng cú 

nhƣ thế.  hỗ hỏi nầy của Tu Bồ Ðề là chú trọng ở thực tín, tức là khai thị 

chúng ta đối với ngôn thuyết chƣơng cú nhƣ thế ắt phải sanh thực tín thì mới 

đƣợc. Ở trên chỗ nói của thế tôn rất là sâu, hết thảy chúng sanh, kẻ nào nghe 

đƣợc đã đành là sanh tín, nhƣng có thể sanh thực tín có nhiều chăng?  ay 

không nhiều? Sợ chẳng có nhiều, vì đạo lý sâu nhƣ thế, kẻ sanh thực tín, nếu 

không có thƣợng căn lợi trí thì chẳng thể làm nổi.  hƣng thứ căn khí nầy thì 

chẳng thấy nhiều, cứu cánh phải là thƣợng căn lợi trí ƣ?  ay chẳng cần phải 

là thƣợng căn lợi trí ƣ?  

Phật cáo Tu Bồ Ðề ! Mạc tác thị thuyết, Nhƣ lai diệt hậu, hậu ngũ bách 

tuế, hữu trì giới tu phƣớc giả, ƣ thử chƣơng cú, năng sanh tín tâm, dĩ 

thử vi thực.   

Dịch nghĩa : Phật bảo Tu Bồ Ðề : đừng làm lời nói nầy, sau khi nhƣ lai 

diệt độ, 500 năm sau, có kẻ trì giới tu phƣớc, ở chƣơng cú nầy có thể 

sanh lòng tin, lấy đây làm thực.   

Kẻ kết tập kinh để câu : phật cáo Tu Bồ Ðề là hiển thị ý chỗ nói nầy là trọng 

yếu. Một câu : mạc tác thị thuyết, thế tôn bịt ngay miệng Tu Bồ Ðề lại, khiến 

ông ta đừng nói lời nói đó.  hẳng những hiện tại đại chúng có thể sanh thực 

tín, ngay đến sau khi nhƣ lai diệt độ đến sau 500 năm, có kẻ có thể trì giới tu 

phƣớc, liền ở chƣơng cú nầy có thể sanh tín tâm, còn kẻ khác thì chẳng thể 



sanh tín tâm.  hữ thử trong câu dĩ thử nầy cũng là trỏ ngôn thuyết chƣơng 

cú. Vi thực : là nói có thể hiểu rõ đạo lý kinh nầy, từ đó dụng công tu hành 

nên có thể sanh tín tâm, toàn nhờ cậy ngôn thuyết chƣơng cú nầy làm thực. 

Xƣa nay bao nhiêu đại văn nhân xem qua Ðại Tạng Kinh chẳng chỉ một lần, 

hỏi đến sự tu hành của họ thì không có một chút gì, tức là phạm vào bịnh 

chẳng lấy ngôn thuyết chƣơng cú làm thực.  âu dĩ thử vi thực chính là để trả 

lời câu hỏi : sanh thực tín phủ của Tu Bồ Ðề.  hỗ hỏi của Tu Bồ Ðề một là 

khiến ngƣời ta phải sanh thực tín, một là lo đạo lý rất sâu, nếu chẳng phải là 

ngƣời có đại căn thì chẳng thể thực tín, dụng ý cũng là đúng.   

 hƣng tại sao phật lại bịt miệng ông ta lại?  hỗ nầy gồm có 3 yếu nghĩa, 

theo văn dƣới có thể xem thấy : 1) là chẳng thể coi rẻ chúng sanh, sau 500 

năm còn có ngƣời, huống chi hiện tại? 2)  hẳng thể ngăn trở thiện niệm của 

ngƣời ta, khiến sanh ra tâm thoái lui, xem văn dƣới câu : ƣ vô lƣợng thiên 

vạn phật sở chủng chƣ thiện căn, có thể thấy. 3)  hẳng ắt phải thƣợng căn 

lợi trí, chỉ cần 2 hạng ngƣời trì giới, tu phƣớc, thì liền có thể sanh tín.   

 ghĩa thứ nhứt thứ nhì là từ nghĩa thứ 3 sanh ra, vì 2 hạng ngƣời trì giới tu 

phƣớc, trí tuệ đều chẳng thấy cao. Trì giới tu phƣớc đều là cầu phƣớc báo, 

họ đối với pháp môn rất sâu nầy nguyên có ý thoái lui, co rút lại.  ên phật 

răn rằng : mạc tác thị thuyết. Ở trên còn là lời nói thô thiển, trong nầy lại còn 

có thâm ý. Một lời : mạc tác thị thuyết, chính là đối với ngƣời hoằng dƣơng 

đại thừa phật pháp mà nói, chẳng những đối với lúc bấy giờ, lại gồm cả đối 

với sau nầy những ngƣời hoằng dƣơng đại thừa phật pháp mà nói.  hẳng 

những răn Tu Bồ Ðề chẳng thể nói lời nói nầy, chúng ta hiện nay cũng 

chẳng thể nói lời nói nầy. Bổn ý của phật là phải hết sức hoằng dƣơng pháp 

môn bát nhã. Kinh nầy là Tu Bồ Ðề khải thỉnh, 8 hội trƣớc ông ta còn thay 

phật tuyên thuyết, thì có thể thấy Tu Bồ Ðề là ngƣời hoằng dƣơng bát nhã. 

Văn dƣới nhiều lần nói : có kẻ nào thọ trì đọc tụng, vì ngƣời khác nói, thì hy 

vọng hoằng dƣơng bát nhã của phật có thể thấy ở đây.  ếu tác thị thuyết, há 

là bổn ý hoằng dƣơng ƣ?  hƣng hoằng dƣơng bát nhã thiệt chẳng dễ gì, nhƣ 

bực cổ đức nƣớc Trung  oa từ nhà Tống đến nay, thấy pháp môn bát nhã 

khó tu, nên đều chẳng muốn giảng, cho là chúng sanh nghiệp sâu chƣớng 

nặng, có bao nhiêu thứ chấp tƣớng, chẳng dễ gì lãnh hội.  ại sợ ngƣời ta 

nghe pháp môn nầy trái lại rơi vào cái không nghiêng lệch, thậm chí thành ra 

ác thủ không nên chẳng thà chẳng giảng. Thế tôn sớm đã thấy chỗ đó, nên 

mới đem lời : mạc tác thị thuyết ra để răn.  iảng bát nhã sở dĩ rơi vào các 

bịnh không nghiêng lệch, là kẻ giảng chẳng khéo hoằng dƣơng, không phải 

là lỗi của kẻ nghe pháp. Phải biết, bát nhã chính là nòi giống của phật.   



Kinh nầy nói : hết thảy chƣ phật và a nậu đa la tam miệu tam bồ đề của chƣ 

phật đều từ kinh nầy ra.  ếu chẳng giảng thì đạo lý của bát nhã vĩnh viễn 

chẳng thể tỏ rõ, há chẳng phải là dứt nòi giống của phật hay sao?  ên chẳng 

thể nào không hết sức hoằng dƣơng, văn dƣới sở dĩ có câu : hạ đảm nhƣ lai 

tam miệu tam bồ đề, là vậy.  ác bực đại đức đời gần đây phần nhiều chẳng 

giảng bát nhã, mà giảng tam-đế viên dung, thực chẳng dễ gì hiểu nổi. Phật 

nói tam đế ở trên hội Pháp  oa chính là sau khi đã tuyên thuyết bát nhã.  ên 

phật dự bị răn : mạc tác thị thuyết, muốn cho Tu Bồ Ðề hoằng dƣơng pháp 

môn nầy, có ý nói nếu ông không hoằng dƣơng thì làm sao có thể khiến cho 

ngƣời ta hiểu rõ, sanh ra thực tín. Ông chỉ lo rằng chúng sanh chẳng dễ sanh 

tín mà quên mất việc lớn hoằng dƣơng bát nhã, thì sao có thể đƣợc ƣ?  hẳng 

những nhƣ thế, nếu ông không hoằng dƣơng là ngăn trở thiện niệm của 

ngƣời ta, nên phải hết sức hoằng dƣơng.  hƣng hoằng dƣơng nếu chẳng 

thận trọng thì cũng chẳng thể đƣợc. Phật giảng bát nhã đã là ở lúc tuổi già, 

lúc phật mới thành đạo trƣớc nói kinh  oa  ghiêm. Vì trong hiền-kiềp. 

Thích  a Mâu  i đã là vị phật thứ 4, cách Phật lâu đời, chẳng thể đem cảnh 

giới của Phật nói ra hoàn toàn đầy đủ. Thế nên liền quay lại giảng kinh  -

 àm, là khiến ngƣời ta tu hành một cách thực tiễn. Ðến lúc căn cơ của ngƣời 

ta lần lần thuần thục, liền giảng kinh Phƣơng Ðẳng, đem lý của đại thừa 

thuyết minh, khiến ngƣời ta từ tiểu thừa hƣớng về đại thừa, rồi kế tiếp đó 

mới giảng bát nhã.  ó thể thấy pháp môn nầy phải thận trọng, đã phải hoằng 

dƣơng, lại phải thận trọng, nên ắt phải lựa chọn căn cơ trì giới tu phƣớc.   

Ý phật muốn nói : ông sợ ngƣời ta chẳng dễ sanh thực tín, lại lo kẻ sanh thực 

tín chẳng đƣợc nhiều, ông chỉ cần y theo chỗ ta nói mà hoằng dƣơng, từ trên 

thực tiễn dụng công, thì kẻ nghe chẳng đến nổi lầm lẫn.  hỉ xem phƣơng 

pháp của kẻ hoằng dƣơng ra sao, lo gì kẻ nghe chẳng sanh thực tín ƣ?  âu : 

mạc tác thị thuyết rất là cần yếu, kẻ hoằng dƣơng phật pháp đời vị lai đều 

phải nhƣ thế.  hƣ lai diệt hậu : diệt là diệt độ.  iệt độ có 2 nghĩa: nghĩa căn 

bản là trỏ tâm bất sanh diệt, chỗ gọi là: sanh diệt diệt hết, tịch diệt hiện ra, 

gọi đó là niết bàn. Sau nầy mƣợn dùng, phàm hết thảy phật hay bồ tát viên 

tịch cũng gọi là nhập diệt.  iệt hậu là trỏ sau khi hết thảy tƣớng sanh diệt 

của phật đã diệt. Ðó là ứng hóa thân diệt, nhƣ lai là pháp thân, thì vì cớ gì lại 

nói diệt? Ðây có đạo lý tinh mật sâu xa. Phật muốn chúng ta hiểu rõ, nên đặc 

biệt nói nhƣ lai diệt là có 3 yếu nghĩa:   

1) Báo thân và ứng hóa thân đều là tƣớng, diệt là sự diệt của báo thân, ứng 

thân, nhƣ sự diệt của thế tôn mặc áo ăn cơm, thị hiện tƣớng phàm phu, là 

ứng hóa thân diệt. Báo thân cũng từ pháp thân hiển hiện ra, đã có hiển hiện, 

liền có nhập diệt, đây chẳng nói ứng thân, báo thân diệt, là chỉ-thị rõ ràng 



nhƣ lai chẳng lại hiện trở lại ứng thân báo thân nữa, muốn cho chúng ta cảnh 

giác. Phải biết ứng, báo thân nhƣ lai hiện ra vẫn còn là sanh diệt, tức là: 

phàm sở hữu tƣớng đều là hƣ vọng, huống chi cái thân túi da thúi của chúng 

ta ƣ?  ại thân tƣớng của chúng ta, sanh ra chẳng biết tại sao nó sanh ra, diệt 

đi chẳng biết tại sao nó diệt đi, hoàn toàn bị nghiệp lực dắt dẫn, tự mình 

chẳng thể làm chủ. Phật thì chẳng nhƣ thế, tuy ứng thân, báo thân là sanh 

diệt, mà nhƣ lai tự mình làm chủ, muốn sanh thì sanh, muốn diệt thì diệt. 

 húng ta đều có nhƣ lai tạng, nên mau mau quay trở về bổn lai diện mục của 

chúng ta.   

2)  hứng đƣợc bổn tánh gọi là nhƣ lai, nhƣng pháp thân vô tƣớng làm sao 

có thể thấy đƣợc?  ái có thể thấy đƣợc là cái tƣớng, ngay đến chỗ thấy của 

bồ tát là báo thân của pháp thân hiện ra, chỗ thấy của phàm phu là ứng, hóa 

thân của pháp thân hiện ra.  hƣng nếu có thể thấy cái phi tƣớng của ứng 

thân, báo thân thì liền thấy nhƣ lai.  ên muốn thấy tánh là từ phi tƣớng mà 

thấy, chẳng thể vào ở đoạn diệt.  ho nên phật cảnh cáo chúng ta, thấy nhƣ 

lai đã chẳng dễ gì, phải dũng mãnh tinh tiến để mà chứng đƣợc.  húng ta 

muốn thấy nhƣ lai phải từ trên TÁ   mà tìm cầu.  ói đến tánh thì ta và nhƣ 

lai, tự và tha chẳng khác, có thể ở trên tánh-thể của tự mình hiểu thấu một 

chút, tức là cái cơ thấy nhƣ lai.   

Báo thân ứng thân của nhƣ lai vẫn là nhập diệt, vẫn là tƣớng, nhƣng chẳng 

phải là vĩnh viễn, diệt, còn phải thị hiện. Phải biết báo thân ứng thân vẫn là 

cái bóng của pháp thân.  húng ta biết pháp thân bất diệt, tức là báo thân ứng 

thân lại có cơ hội thị hiện. Từ xƣa đến nay có ngƣời thấy kim thân cao 1 

trƣợng 6, có kẻ thấy thân phật lớn nhƣ núi Tu  i, tức là báo thân phật mà bồ 

tát thấy đƣợc.  ại nhƣ Trí  iả đại sƣ chú kinh Pháp  oa xong, tự mình thấy 

trên hội  inh Sơn nghiễm nhiên chƣa giải tán, đều là chứng đƣợc nhƣ thế.   

 ên nghĩa thứ nhứt nói nhƣ lai chẳng thị hiện trở lại ứng thân báo thân là 

khiến chúng ta cảnh giác.  ghĩa thứ nhì là khiến ngƣời ta biết: muốn thấy 

nhƣ lai thì phải ở nơi tự thân mình mà dụng công.  ghĩa thứ ba nói nhƣ lai 

bất diệt, chỉ cần phải dụng công thì còn có thể thấy đƣợc.   

 âu hậu ngũ bách tuế, xƣa nay có 3 thứ giải thích: 1) đối với sau khi nhƣ lai 

diệt độ mà nói, tức là trỏ 500 năm sau khi nhƣ lai nhập diệt. 2)  ấy sau khi 

nhƣ lai nhập diệt 500 năm thứ nhứt làm trƣớc, 500 năm thứ nhì làm giữa, 

500 năm thứ ba làm S U. 3)  ói sau khi nhƣ lai diệt độ 5 cái 500 năm, vì 

chính pháp, tƣợng pháp mỗi cái 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm, đây 

chánh là trỏ 500 năm đầu của mạt pháp. Sau khi nhƣ lai diệt độ, chánh pháp 



1.000 năm, 500 năm đầu giải thoát kiên cố, 500 năm thứ nhì thiền định kiên 

cố.  hỗ gọi là giải thoát tức là chứng đƣợc bát nhã ba la mật, độ hết thảy 

khổ ách. Kiên cố có nghĩa là căn khí của chúng sanh vững chắc, 500 năm 

thứ nhì căn khí hơi khác, nhƣng có thể trụ ở thiền định.  ái giải thoát, thiền 

định nầy tức là định tuệ, nên gọi là chánh pháp. Ðến 500 năm đầu của 

khoảng 1.000 năm tƣợng pháp, tuy cũng có kẻ giải thoát thiền định, nhƣng 

đã rất ít, chỉ chuyên việc giảng lý, chẳng chú trọng thực hành, nên gọi là đa 

văn, kiên cố. Phải biết, xem kinh chỗ trọng yếu là ở làm sự quán, chỉ làm sự 

nghe nhiều, thì nhƣ đếm châu báu của ngƣời khác, tự mình chẳng có một 

đồng nào, lại gọi là nói ăn mà chẳng no. Thế tôn bảo    an: nhiều kiếp 

trƣớc ông cùng tu với tôi, đến nay ông vẫn là thị giả của phật, bịnh của ông 

là chỗ chỉ chuyên việc nghe nhiều. Ðến 500 năm thứ nhì dẫu kẻ nghe nhiều 

cũng rất ít, chúng sanh chỉ biết sửa cất chùa, xây tháp, nên gọi là tháp tự kiên 

cố. Một ngàn năm nầy hình thức của phật pháp là ƣa chuộng những cái đó, 

đã mất đi bổn ý của phật, chẳng qua chỉ là tƣợng, tƣớng mà thôi, nên gọi là 

tƣợng pháp. Ðến 500 năm đầu của thời kỳ mạt pháp, thì phật pháp lại càng 

suy sụp, chúng sanh chỉ biết đấu tranh, tức là P Ấ  ÐẤU của danh từ mới. 

Phật pháp của nƣớc Ấn Ðộ sớm bị diệt vong nguyên nhân là ở thời kỳ tƣợng 

pháp mà đã có nhiều đấu tranh.  ƣớc Trung  oa cũng vậy, ở khoảng giữa 

nhà Ðƣờng, Thiền tông Tịnh-Ðộ tông, Pháp-Tƣớng tông đều nổi dậy sự 

tranh dành môn hộ, nên gọi là đấu tranh kiên cố. Kinh nầy nói hậu ngũ bách 

tuế chính là trỏ thời kỳ nầy.  iện nay thì lại chính là ở sau 500 năm nữa của 

mạt pháp.  ên Phật nói : ở thời kỳ nầy nếu có ngƣời nào có thể xem kinh chỉ 

là một số rất ít vậy.   

 ĩ thử vi thực : chính là kẻ có thể trì giới tu phƣớc, đây có 4 nghĩa :   

1) Bát nhã là chánh trí tuệ, tuệ do định sanh ra, định do giới sanh ra, nên 

muốn nổi dậy bát nhã chánh trí, thì phải bắt đầu từ giới mà dụng công, nếu 

không thì chẳng thể từ đâu mà sanh ra định, sanh ra trí đƣợc. Phàm phu có 

thể trì giới thì mới có thể lìa nhiễm ô ở ngoài, nếu chẳng trì giới thì tâm 

chẳng thanh tịnh, chẳng thể nhiếp tâm một chỗ, chẳng thể làm sự quán, thì 

làm sao có thể sanh ra bát nhã?  ếu chẳng từ chỗ trì giới mà muốn sanh ra 

trí, thì rơi vào ác thủ không, cũng chẳng thể biết.  ên phƣớc tuệ song tu nhƣ 

xe có 2 bánh, thiếu 1 bánh chẳng thể đƣợc, kẻ tu hành có thể nhƣ thế thì mới 

có thể thành lƣỡng túc tôn. Vả lại phƣớc và tuệ 2 cái phải bình đẳng, chẳng 

thể 1 cái khinh, 1 cái trọng.  ó ngƣời nói : chỉ cần trí tuệ, biết đâu rằng trọng 

tuệ khinh phƣớc, tức là khuyết thiếu đại bi, chẳng thể nào đƣợc !  ên chƣ 

phật dạy ngƣời ta phát tâm đại bi, kinh nầy mở miệng liền nói bố thí, đủ thấy 

tu tuệ thì chẳng thể nào mà không tu phƣớc.  ếu không tu phƣớc thì cùng 



với chúng sanh vô duyên, chẳng những vô duyên ngay đến tƣớng hảo của kẻ 

tu hành cũng chẳng thể đầy đủ. Kẻ hoằng dƣơng phật pháp, tƣớng hảo cũng 

quan hệ trọng yếu, nên trong kinh phật chỗ nào cũng nói tƣớng hảo của phật 

bồ tát. Tƣớng của  a  án chƣa đƣợc nhƣ phật là có lý. Trên nói sau khi 

chứng đƣợc thể thì phải hiện ra tƣớng, cũng đều là chúng sanh, nên chúng 

sanh thấy kẻ có tƣớng hảo thì họ dễ thân cận. Pháp môn bát nhã là khiến cho 

ngƣời ta thành phật, trì giới tu phƣớc là căn cơ để thành phật.   

2) Phải biết, ngƣời trì giới ắt ít ham muốn, tự tri túc, tham dục so sánh ít 

hơn.  ạng ngƣời nầy tu bát nhã mới không sanh ra bịnh. Vì tu bát nhã thì 

phải ly tƣớng, kẻ tham dục nhiều quyết chẳng thể nào ly đƣợc tƣớng. Kẻ tu 

phƣớc ắt tin sâu nhân quả, ngƣời đời muốn đƣợc danh đƣợc lợi thì phải noi 

theo thế pháp mà cầu, còn hạng ngƣời nầy thì chiếu theo phật pháp để cầu, 

nên kẻ tin sâu nhân quả quyết chẳng đến nỗi nghiêng về tƣớng đoạn diệt. 

 hẳng trụ ở tƣớng, thì kẻ trì giới rất thích nghi, chẳng vào đoạn diệt tƣớng, 

thì kẻ tu phƣớc rất thích nghi.  hƣ kẻ nhiều tham dục một khi nghe bát nhã 

thì sanh ra nhiều bịnh.  ó kẻ hiểu chẳng trụ tƣớng một cách quanh co, cho là 

làm điều ác cũng chẳng hề gì, buông lời cao đàm hùng luận, không cái gì là 

chẳng làm, trái lại họ cho là đƣợc sâu lý bát nhã, thậm chí sát sanh, dâm loạn 

mà đều cho là chẳng trụ tƣớng.  ên phật chẳng lấy thứ ngƣời nầy, ắt lựa 

ngƣời ít ham muốn, tự tri túc.   

3) Văn trƣớc nói phát tâm hành bát nhã thì phải hành bố thí, bố thí tức là xả, 

2 thứ ngƣời nầy có thể xả đƣợc, là vì trì giới có thể xả dục vọng của thế gian, 

tu phƣớc có thể xả tài sản, tinh thần của mình để làm tài thí, pháp thí, vô úy 

thí cho ngƣời khác, đây chính là hợp với đạo lý bát nhã.   

4) Tu pháp môn nầy phải trƣớc đem 1 môn phi pháp tƣớng bịt lại, trì giới, tu 

phƣớc chính là bít phi pháp tƣớng lại.  hỉ phải lại ở trên pháp tƣớng quán 

chiếu lâu ngày, ở nơi pháp tƣớng chẳng chấp thủ, thì liền có thể thành tựu. 

 ên phật lựa 2 thứ ngƣời nầy, có thể thấy rằng trì giới tu phƣớc ấy là trỏ 

ngay ngƣời học pháp môn bát nhã.  ại cũng tức là đối với chúng ta nói : nếu 

muốn học bát nhã thì phải kiêng cữ các điều ác, làm hết các điều lành. 

Không làm ác là giới, làm lành là phƣớc, thực hành một cách thiết thực, đem 

nền móng xây dựng cho vững chắc thì mới có thể đƣợc.  ai thứ ngƣời này 

là ngƣời hết sức cẩn thận những điều nhỏ nhặt, lại có thể buông xả hết thảy, 

nếu không thì chẳng thể học bát nhã.  ó thể sanh tín tâm, là vì tín là cửa để 

vào đạo, ắt phải thực hành nhƣ thế mới có thể vào cửa đạo, nếu không thì chỉ 

nói mà chơi, chẳng thể vào cửa đạo.  ó ngƣời nói : trì giới tu phƣớc là căn 

bản để tu bát nhã. Trƣớc phải bít cái không nghiêng lệch lại, đã đành là nhƣ 



thế, nhƣng vẫn còn có chỗ nghi ngờ. Trong kinh rõ ràng nói lấy đây làm 

thực, 2 thứ ngƣời nầy rốt cuộc trí thức chẳng đủ, thì làm sao có thể hiểu rõ 

yếu nghĩa chân thực của kinh nầy ƣ? Ðây có nghĩa lý rất cần yếu. Tạo sao 

vậy?  à vì họ đƣợc phật gia hộ. Thứ ngƣời nầy là căn cơ mà phật đã lựa 

định, nếu có thể y theo lời phật dạy trì giới tu phƣớc mà thực hành, ắt đƣợc 

phật gia hộ, liền có thể lấy đây làm thực. Kẻ học phật nhứt định phải đi đứng 

nằm ngồi thời thời, khắc khắc cầu tam bảo gia hộ, chẳng kể công phu tu 

pháp môn nào đều phải nhƣ thế.  gay lúc giảng kinh cũng phải đem tri kiến 

bình thƣờng liệng ra một bên, cầu tam bảo gia hộ, nếu lìa quan niệm nầy tức 

là chƣa nổi dậy tín tâm.  gay đến niệm phật, trong lúc niệm nếu chẳng đem 

tri kiến lúc bình thƣờng liệng bỏ đi hết, trong tâm không có một cái gì, chỉ 

chuyên ý cầu  i Ðà gia hộ thì chẳng thể đƣợc.  hƣng lại có ngƣời cho rằng 

nếu làm nhƣ thế thì bắt chƣớc kẻ ngu phu ngu phụ cũng đƣợc rồi, tại sao lại 

còn nói phải học kinh điển đại thừa ƣ?   

Ðây có 2 nghĩa: 1)  iểu rõ kinh điển thì công phu càng thêm thù thắng, đem 

đạo lý chứa trong 8 thức điền, một khi tƣơng ứng thì tam minh, lục thông có 

thể phát sanh ra trong một lúc. 2) Quả nhiên thiệt có thể tin, thì nên học tín 

tâm kiên định của ngu phu ngu phụ. Khốn nỗi trên thế gian nầy ngƣời bực 

trung thì nhiều, họ chẳng chịu ở bực ngu, nên nhứt định phải khiến cho họ 

hiểu lý.   

Bực cổ đức viết sách, mở đầu phần nhiều có lời nói : cầu tam bảo gia hộ. 

Bực đại bồ tát làm luận, trƣớc bài luận cũng có câu : vì cớ thừa Phật oai thần 

lực. Ðây là chân thực chẳng hƣ, chẳng phải là tánh ỷ lại, cũng chẳng phải là 

mê tín.  ếu không có thứ quan niệm nầy thì hãy còn có một cái ngã kiến tồn 

tại, đem tánh linh của mình che lấp đi, thì viết sách làm luận, sao có thể triệt 

để.  ên nếu chẳng đem ngã kiến hoàn toàn liệng ra một bên, thì chẳng thể 

đƣợc. Thế gian pháp nhƣ Khổng Tử, động nói một câu gì, thì bèn qui ở trời, 

cũng là đƣợc ý nầy.  ọc giả từ đời  án trở về sau đều chẳng biết đƣợc lý 

nầy.   

Ðƣơng tri thị nhân bất ƣ nhứt phật, nhị phật, tam tứ ngũ phật nhi chủng thiện 

căn, dĩ ƣ vô lƣợng thiên vạn phật sở chủng chƣ thiện căn.   

 ịch nghĩa : Phải biết ngƣời nầy chẳng phải ở một phật, hai phật, ba bốn 

năm phật mà trồng căn lành, đã ở chỗ vô lƣợng ngàn muôn phật trồng các 

căn lành.   



Khoa trên trì giới tu phƣớc đến câu dĩ thử  vi thực, khoa nầy chính là làm 

chú giải cho khoa trên. Thị nhân : là trỏ kẻ trì giới tu phƣớc, trỏ rõ ngƣời nầy 

mà chẳng nói lũ ngƣời nầy, thì có thể thấy trì giới tu phƣớc tuy nói là 2 việc, 

thực ra là một việc, 2 việc đều chẳng thể thiếu.  hứt phật đến nhị phật thời 

gian đã hết sức dài xa, chẳng biết bao nhiêu kiếp, huống chi tam tứ ngũ phật, 

có thể thấy ngƣời nầy thiện căn trồng đƣợc hết sức xa, mà thế tôn lại nói còn 

chẳng chỉ ngừng ở đó, mà đã ở thiên vạn phật sở chủng chƣ thiện căn, vả ở 

trên thiên vạn lại thêm 2 chữ vô lƣợng, thì thời gian lâu dài là bất khả thuyết, 

bất khả thuyết.  gƣời nầy chẳng những tu 1 thiện mà tu cả chƣ thiện.  hƣ 

thiện là trỏ lục độ vạn hạnh mà nói, có thể thấy ngƣời nầy ở bát nhã đã tu 

đƣợc hết sức lâu dài.  hủng thiện căn chính là đối trì giới tu phƣớc mà nói. 

 hủng thiện căn của ngƣời nầy đã hết sức sâu, là căn của chƣ thiện căn hợp 

thành, thiện là chỗ gọi : khó làm nổi, rất đáng qúi. Thế tôn ở vô lƣợng sự đời 

quá khứ đều biết hết, nên thuyết nầy là chân thực chẳng hƣ.   

Ðem con mắt phàm phu của chúng ta ra mà xem, thì ngƣời nầy trì giới tu 

phƣớc đã hợp với sự vi diệu của đạo, tại sao? Văn trên thế tôn đối Tu Bồ Ðề, 

mở miệng ra nói: sở hữu nhứt thiết chúng sanh chi loại dai linh nhập vô dƣ 

niết bàn nhi diệt độ chi, nhƣ thị diệt độ vô lƣợng vô số, vô biên chúng sanh 

thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả, đây là phát đại tâm thì trƣớc phải độ 

chúng sanh, tức là chẳng rơi vào bên không, thứ đến vô chúng sanh đắc diệt 

độ là chẳng trụ ở tƣớng. Thứ nhì nói đại hành ƣng vô sở trụ, trƣớc nói chẳng 

trụ tƣớng, sau nói hành ƣ bố thí.  ếu trụ mà chẳng hành tức là rơi vào bên 

không.  ai đoạn văn nầy thế tôn đinh ninh răn bảo : ắt chẳng rơi vào bên 

không thì mới có thể phát tâm tu hành.  gƣời nầy hạ thủ liền trì giới tu 

phƣớc há chẳng phải cùng với chỗ nói của thế tôn trƣớc chẳng rơi vào bên 

không ám hợp ƣ?  ại trong phát khởi tự, thế tôn muốn nói bát nhã thì trƣớc 

thị hiện phàm phu, mặc áo cầm bình bát v. v ... tức là trì giới, lại khiến cho 

chúng sanh sanh ra tâm hổ thẹn tức là tu phƣớc.  gƣời nầy trì giới tu phƣớc, 

há chẳng phải cùng với bổn ý của thế tôn ám hợp ƣ?  ó thể thấy rằng : nếu 

chẳng phải kẻ từ lâu đời đến nay đã chủng thiện căn thì chẳng có thể ám hợp 

nhƣ thế với sự vi diệu của đạo.   

Xem câu nói của thế tôn giống nhƣ là hết sức tán thán ngƣời nầy, thực ra là 

khuyến khích chúng ta, khiến chúng ta nghe ngôn thuyết chƣơng cú nầy liền 

phải thực hành, nên đối với Tu Bồ Ðề có lời răn: mạc tác thị thuyết.  ghĩa là 

: nếu theo nhƣ lời nói của Tu Bồ Ðề, thì ngƣời đời sau ắt cho là bát nhã khó 

tu, đến nỗi suy cao thánh cảnh. Kỳ thực ra thì không khó, tức là bắt đầu thực 

hành ngay ở trì giới tu phƣớc, đây là đại từ đại bi của thế tôn. Tu Bồ Ðề há 

chẳng biết phát tâm tu hành thì phải chẳng rơi vào bên không, chẳng qua ông 



ta thay chúng sanh thỉnh vấn mà thôi, đó cũng là đại từ đại bi vậy.  ũ khổ 

não chúng sanh chúng ta ngày nay đƣợc nghe ngôn thuyết chƣơng cú này 

cũng là hi hữu, cũng là kẻ ở vô lƣợng thiên vạn phật sở chủng chƣ thiện căn. 

 ếu chẳng nhƣ thế thì ở bát nhã thậm thâm vi diệu chẳng thể đƣợc nghe, 

ngay đến nghe cũng giống nhƣ chẳng nghe.  húng ta đã ở thời kỳ lại sau 

500 năm, đấu tranh lại càng kiên cố, rốt cuộc có thể đến nơi đây đọc tụng 

thọ trì, ắt là kẻ chẳng muốn cạnh tranh, ít có ham muốn, tri túc, có tƣ cách trì 

giới, thế thì chúng ta chẳng nên tự khinh rẻ mình một cách tầm bậy, kẻ nào 

đã trì giới lại càng nên dụng công, lại cầu kiên cố, kẻ nào chƣa trì giới nên 

chiếu lời huyền ký của phật mà trì, thì chƣ phật ắt đại hoan hỉ, cho là trồng 

đƣợc thiện căn, nảy mầm ở đây.  húng ta có tƣ cách nầy, lại có thế tôn gia 

hộ, sao chẳng tự mình gắng sức ƣ ?  ĩ thử vi thực, đã hiểu rõ nghĩa chân 

thực, lại có thể tu hành, trong lục độ chẳng kể độ nào đều qui kết về tu 

phƣớc. Bố thí chẳng cần nhứt định phải phá sản, chỉ lƣợng theo sức mình, xả 

một số tài sản làm việc ích lợi cho ngƣời khác tức là tài thí. Vì ngƣời khác 

thuyết pháp, hoặc tống ngƣời khác kinh điển tức là pháp thí, cũng chẳng 

phải là việc khó thực hành.  ại khuyên ngƣời ta học phật, ắt phải khuyên 

ngƣời ta trì giới tu phƣớc, thấy kẻ không trì giới thì lại càng phải khuyên nhủ 

họ.  ại thấy kẻ đã trì giới mà còn chƣa biết bát nhã, lại càng phải khuyên họ, 

khiến họ hiểu rõ bát nhã, đây là phƣớc đức lớn chẳng thể tƣ lƣờng. Tại sao? 

Vì là thiệu long phật chủng.  ại phải khuyên ngƣời ta mau mau tu tập tịnh 

độ, cầu sanh tây phƣơng. Phải biết, bát nhã và tịnh độ quan hệ rất sâu. Trƣớc 

đã nói kẻ học bát nhã, phải trƣớc chẳng trụ tƣớng.  hẳng trụ tƣớng mới có 

thể ở ngay văn tự bát nhã khởi quán chiếu, quán chiếu công sâu mà hiện 

thực tƣớng bát nhã, đó tức là TÁ  . Tu hành hạ thủ trƣớc phải quán chiếu, 

sau hết phải hiện thực tƣớng, nhƣ thế rất là chẳng dễ gì! Ở trong ta bà thế 

giới nầy có bao nhiêu thứ ác nó dẫn dụ, thì làm sao có thể hiện ngay thực 

tƣớng?  ên đại bồ tát tu hành phát nguyện tu 3 a tăng kỳ kiếp, chẳng biết 

trải qua bao nhiêu là luân hồi. Vị nầy thiện căn đã đành là dầy, nhƣng đến 

thời gian lâu dài ngàn vạn phật, vô lƣợng kiếp mà vẫn còn là bực có thể sanh 

tín tâm, thì có thể thấy là nghiệp chƣớng vẫn còn sâu nặng; nên ắt phải phát 

nguyện cầu sanh tây phƣơng thì mới có thể đƣợc.   

 ại nhƣ văn trên phát đại tâm, sở hữu nhứt thiết chúng sanh chi loại dai linh 

nhập vô dƣ niết bàn nhi diệt độ chi, thứ độ sanh nầy, trên đến phi phi tƣởng 

thiên, dƣới đến địa ngục, chúng ta tuy phát đại tâm này, mà làm sao có thể 

độ đƣợc?  hỗ nầy thực khiến chúng ta trƣớc phải quán chiếu cái lý duyên 

sanh bình đẳng. Muốn mãn nguyện nầy, nếu trƣớc chẳng chứng tánh thì 

chẳng thể đƣợc, mà muốn chứng tánh thì chẳng thể nào chẳng cầu sanh tây 

phƣơng. Sanh tây chẳng phải vì tự liễu, mà nguyện vì độ chúng sanh, thì 



mới cùng với bổn nguyện của  i Ðà hợp nhau, vì cớ mãn đại nguyện thì có 

thể chứng tánh.  ên Phổ  iền  ành  guyện Phẩm nói : “ ƣ không vô tận, 

thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, thì nguyện của ta cũng vô tận”. Ðây 

chẳng phải cùng với nguyện quảng độ chúng sanh ở kinh nầy hoàn toàn 

giống nhau ƣ?   

 hƣ thế có thể thấy pháp môn bát nhã cùng với pháp môn tịnh độ là một, mà 

chẳng phải hai, ắt phải có đại nguyện nầy thì  i Ðà mới lại tiếp dẫn vãng 

sanh, mà chẳng phải là tự liễu.  ó pháp môn vãng sanh thì mới có thể thành 

tựu pháp môn bát nhã.  gƣời nầy trì giới tu phƣớc cũng hết sức chẳng dễ gì, 

đã thân cận trải qua bao nhiêu phật, chỉ trồng căn lành.  ó thể thấy thành tựu 

pháp môn bát nhã phải thân cận  i Ðà, thì thực tƣớng bát nhã mới có thể 

hiện ra. Vĩnh Minh thiền sƣ nói: “chỉ đƣợc thấy  i Ðà, lo gì chẳng khai 

ngộ”, nên kẻ học bát nhã phải mau mau tu pháp môn niệm phật. Kẻ tu pháp 

môn tịnh độ cũng phải mau mau tu pháp môn bát nhã.  ếu chẳng hiểu rõ đệ 

nhứt nghĩa nầy, mà chỉ niệm phật, sợ rằng chỉ sanh vào hạ phẩm.  ên kẻ đề 

xƣớng pháp môn tịnh độ chẳng thể chỉ nói niệm phật mà thôi. Phải biết, tu 

tịnh độ chính vì mãn đại nguyện, chỉ niệm phật thôi, sanh ở hạ phẩm thì 

chẳng thể mãn đại nguyện.  âu kệ của Vĩnh Minh thiền sƣ : “không thiền có 

tịnh độ, muôn ngƣời tu muôn ngƣời đi, chỉ đƣợc thấy  i Ðà, lo gì chẳng 

khai ngộ”.  âu kệ nầy chỉ có thể khuyên ngƣời ngu, chẳng thể khuyên ngƣời 

lợi căn.  gƣời đời bỏ qua câu “đƣợc thấy” chỉ chú ý câu “muôn ngƣời tu 

muôn ngƣời đi” cho là chẳng ắt cần y chiếu sự tu quán của kinh Quán Vô 

 ƣợng Thọ, đây là sai lầm. Trong Quán Vô  ƣợng Thọ kinh nói rõ đệ nhứt 

nghĩa chính là bát nhã, nếu chỉ sanh hạ phẩm thì chẳng thể thấy phật.   

Văn thị chƣơng cú, nãi chí nhứt niệm sanh tịnh tín giả, Tu Bồ Ðề, nhƣ 

lai tất tri, tất kiến, thị chƣ chúng sanh đắc nhƣ thị vô lƣợng phƣớc đức.   

Dịch nghĩa : Nghe chƣơng cú nầy cho đến kẻ một niệm sanh tịnh tín. Tu 

Bồ Ðề ơi, nhƣ lai biết hết, thấy hết, các chúng sanh nầy đƣợc vô lƣợng 

phƣớc đức nhƣ thế.   

Văn thị chƣơng cú, là nhứt định trỏ ngƣời trì giới tu phƣớc.  hữ văn nầy 

tƣơng ứng với chữ văn trong câu “đắc văn nhƣ thị ngôn thuyết chƣơng cú” ở 

văn trên.  ghe đƣợc ngôn thuyết, chƣơng cú nhƣ thế, lấy đây làm thực, thì 

mới có thể sanh tín.  ai chữ tịnh tín là trỏ thực tín. Sao gọi là tịnh? Tức là 

tín tâm thanh tịnh tắc sanh thực tƣớng ở văn sau.  hữ tịnh nầy chẳng phải 

đối với chữ nhiễm mà nói, mà là cái tịnh tuyệt đối. Không, hữu 2 bên đều 

chẳng chấp nên là thực tƣớng.  ãi chí : là lời nói cao lên một bực nữa. Sanh 



tịnh tín : là kẻ có tịnh niệm nối tiếp nhau, hay kẻ có nhiều tịnh niệm, hạn độ 

tối thiểu là một niệm sanh tịnh tín mà chẳng có nhiều niệm, lại cũng chẳng 

niệm niệm nối tiếp nhau.  ai chữ nãi chí nầy bao quát bao nhiêu ngƣời công 

phu chẳng giống nhau, nên văn dƣới gọi là chƣ chúng sanh.  hƣng chẳng kể 

công phu cạn hay sâu, nhƣ lai cũng biết hết, thấy hết.   

 hứt niệm : là khởi tâm động niệm. Sanh là chỗ ngài  ong Thụ nói : hết 

thảy pháp bất sanh mà bát nhã sanh.  ó thể thấy rằng nếu chẳng mƣời phần 

dụng công thì chẳng thể sanh đƣợc. Vả một niệm tƣơng ứng, là gốc của tịnh 

niệm nối nhau. Tịnh niệm nối nhau là từ một niệm tƣơng ứng mà tới. Một 

niệm thanh tịnh nầy không ngƣời nào có thể biết đƣợc, chỉ có nhƣ lai là có 

thể biết, có thể thấy. Vì tịnh tâm không có tƣớng, chẳng phải nhục nhãn, 

thiên nhãn chỗ có thể thấy.  hƣng thuyết nầy còn chẳng phải là nghĩa căn 

bản, phải biết câu nầy là lời chú giải của câu : sanh tịnh tín.  hƣ lai : là pháp 

thân, ngƣời nầy một niệm tƣơng ứng, liền cùng với nhƣ lai tâm tâm ấn nhau, 

ánh sáng ánh sáng chiếu nhau.  ên nhƣ lai biết hết, là biết ở trong tánh, 

chính là ngộ triệt phật tánh.  hƣ lai thấy hết là ánh sáng của tánh chiếu ra, 

chính là bắt đầu mở phật nhãn.  ông phu nầy thật là hiếm có, nên cổ nhân 

nói : “một niện tƣơng ứng với một niệm là phật”, đã là phật thì phƣớc đức có 

thể suy nghĩ đo lƣờng đƣợc ƣ?.   

 ai khoa nầy để chú giải cho câu : năng sanh tín tâm, dĩ thử vi thực. Bắt đầu 

từ câu : đƣơng tri thị nhân, đến câu : dĩ ƣ vô lƣợng phật, sở chủng chƣ thiện 

căn, là thuyết minh cái nhân trì giới tu phƣớc. Từ câu : Văn thị chƣơng cú, 

đến câu : đắc nhƣ thị vô lƣợng phƣớc đức là thuyết minh cái quả của trì giới 

tu phƣớc. Thế tôn hết sức tán thán ngƣời nầy chính là khuyến khích chúng ta 

phát vô thƣợng tâm, phát đại nguyện, khởi đại hạnh, mà đƣợc vô lƣợng 

phƣớc đức.  ại từ câu : Tu Bồ Ðề mạc tác thị thuyết, đến câu : đắc nhƣ thị 

vô lƣợng phƣớc đức, chính là để chú giải khoa trƣớc, trỏ rõ từ đoạn : ƣng 

nhƣ thị hàng phục kỳ tâm, đến tắc kiến nhƣ lai. Ðoạn văn trên là thuyết cái 

lý, còn ở đây thì đem ngƣời nầy ra để chứng thực. Phải biết, chỉ có ngƣời trì 

giới tu phƣớc mới có thể sanh tín nhƣ thế, sanh tịnh tín nhƣ thế, đƣợc vô 

lƣợng phƣớc đức nhƣ thế. Văn nghĩa kinh nầy chỗ nào cũng ứng với nhau, 

mạch lạc thông suốt nhƣ thế.   

Hà dĩ cố ? Thị chƣ chúng sanh vô phục ngã tƣớng, nhân tƣớng, chúng 

sanh tƣớng, thọ giả tƣớng, vô pháp tƣớng diệc vô phi pháp tƣớng.   



Dịch nghĩa : Vì cớ gì? các chúng sanh nầy không còn có tƣớng ngã, 

tƣớng nhân, tƣớng chúng sanh, tƣớng thọ giả, không có pháp tƣớng, 

cũng không có phi pháp tƣớng.   

Ðây là giải thích chính diện cái cớ sanh tín, đƣợc phƣớc. Tại sao có thể sanh 

tịnh tín? Tại sao có thể đƣợc vô lƣợng phƣớc đức? Phải là trừ bỏ tâm phân 

biệt thì mới có thể đƣợc, phân biệt đã trừ thì chánh tín tự nó hiện ra, tức là 

chỗ  ong Thụ nói: hết thảy pháp chẳng sanh, chỉ bát nhã sanh.  gƣời nầy 

tuy chƣa thể bát nhã hoàn toàn hiện ra, nhƣng đã sanh tịnh tín, cùng với nhƣ 

lai tâm tâm ấn nhau, ánh sáng ánh sáng chiếu nhau, liền đƣợc vô lƣợng 

phƣớc đức, đây chính là chẳng dễ gì. Bởi phân biệt vọng tƣởng đã trừ, bèn 

có thể chẳng còn ngã tƣớng, nhân tƣớng, chúng sanh tƣớng, thọ giả tƣớng. 

 âu thị chƣ chúng sanh bao gồm rất rộng. Văn trên câu nhất niệm sanh tịnh 

tín giả, là trỏ kẻ trình độ rất thấp mà nói.  ại còn có kẻ nhiều niệm ứng nhau, 

tịnh niệm nối tiếp nhau, nên mới nói : chƣ chúng sanh.  hữ phục trong câu 

vô phục, phải nên chú ý, là nói ngƣời nầy ngã chấp đã không, chẳng còn có 

trở lại.  ai câu vô pháp tƣớng là nói ngƣời nầy không có pháp chấp.   

Bốn tƣớng do chấp ngã tƣớng mà nổi dậy. Kinh phật nói 4 tƣớng, ý nghĩa rất 

nhiều.  ay đem nghĩa nào khế hợp với kinh nầy ra giảng, có 2 nghĩa rộng và 

hẹp.  ghĩa hẹp là trỏ chấp sắc thân ngũ uẩn, đây là ngã tƣớng. Phàm phu 

đều mắc bịnh chấp nầy, hết thảy quên đi chẳng đƣợc, không những hiện tại, 

còn tính đến vị lai, sau khi chết hoặc thăng thiên, hoặc thăng đại phạm thiên, 

chỗ gọi là Bổ-Ðặc  ia- a, vì thế nổi dậy bao nhiêu thứ vọng tƣởng, Pháp 

Tƣớng tông gọi là biến kế sở chấp. Vị lai và hiện tại là đối đãi, ở một 

phƣơng diện đối đãi mà xem là nhân tƣớng. Từ thân nầy nổi dậy bao nhiêu 

thứ thịnh suy khổ vui, là chúng sanh tƣớng.  ại tính toán ngũ uẩn sắc thân, 

mạng căn chẳng dứt là thọ giả tƣớng. Ðây là ngay trên ngũ uẩn của tự mình 

mà tính toán phân biệt bao nhiêu thứ.  ghĩa là rộng tính toán cái ngã có bao 

nhiêu thứ phân biệt, đối đãi với ngã là nhân, chẳng phải một ngƣời là chúng 

sanh, sự tính toán nầy nối tiếp nhau chẳng dứt là thọ giả. Một khi nổi dậy sự 

chấp trƣớc, liền có năng chấp, sở chấp.  ăng là ngã, sở là nhân, bao nhiêu 

thứ phân biệt là chúng sanh tƣớng.  ăng chấp, sở chấp chẳng dứt là thọ giả 

tƣớng. Phải biết, 4 tƣớng là từ ngã kiến mở ra. Mở ra là 4 tƣớng, hợp lại là 

ngã tƣớng. Thế tôn tại sao mở ra mà nói, là có diệu nghĩa ở trong đó.  gã 

kiến là phân biệt, chấp ngã là thức 7, nổi dậy phân biệt là thức thứ 6. Bát nhã 

là chánh trí, muốn cho thực tƣớng bát nhã hiện ra, nếu chẳng đem 2 thức 6, 7 

chuyển di đi thì chẳng đƣợc. Thức thứ 6, 7 chuyển thì 5 thức trƣớc và thức 

thứ 8 cũng đồng thời chuyển.  ên thế tôn nhiều lần nói 4 tƣớng. Bốn tƣớng 

không, tức là ngã chấp không, lại gọi là nhân không.   



 gã tƣớng là từ trên thân mình nổi dậy sự chấp, pháp tƣớng là từ trên pháp 

nổi dậy sự chấp, vô pháp tƣớng là pháp chấp không, cũng gọi là pháp không. 

Phi pháp tức là vô, tức là không, diệc vô phi pháp tƣớng là cái không cũng 

không, lại gọi là trùng-không, lại gọi là câu-không. Bát nhã hiển lý tam 

không, lấy khiển trừ chấp làm chủ. Sau khi nhân ngã không mà lại chấp 

pháp không, vẫn là chẳng thể đƣợc, nên ắt phải trùng trùng khiển nó, ngay 

cả cái không cũng phải không luôn, ngƣời xƣa gọi là cái không tận cùng đến 

đáy.  ái không nầy khác xa với cái không nghiêng lệch, nên gọi là thắng-

nghĩa-không, lại gọi là đệ-nhứt-nghĩa-không. Ðây là giải thích khoa trên: đã 

sanh tịnh tín liền có thể đến tam không. Tam không bao gồm rất nhiều nghĩa 

lý, nó rộng vô lƣợng, nó sâu không đáy. Phổ  iền hành nguyện chỗ gọi là 

thậm thâm giáo hải. Y theo tam không mà nói, thì không có 4 tƣớng là ngã 

không, không có pháp tƣớng là pháp không, không có phi pháp tƣớng là 

không không. Thực ra tức là trừ 2 chấp ngã, pháp, cho nên cái chấp vô pháp 

tƣớng mà không, đó là trùng thứ nhứt, cái chấp diệc vô phi pháp tƣớng cũng 

không, đó là trùng thứ nhì.  ai cái hợp lại đều là pháp chấp, cùng với văn 

trên 4 tƣớng tức là ngã pháp 2 chấp đối nhau mà nói.  gƣời nầy sanh tịnh tín 

là ngã pháp 2 chấp điều khiển.  hƣng ngã pháp 2 chấp do phân biệt mà nổi 

dậy là thô chấp.  òn có câu sanh ngã pháp hai chấp, là tế chấp từ khởi tâm 

động niệm mà tới, đây gọi là tùy-miên, lại gọi là trụ địa vô minh.  gƣời nầy 

chỉ có thể trừ phân biệt ngã pháp 2 chấp, mà chƣa thể trừ câu sanh ngã pháp 

2 chấp.   

 ại bao gồm 1 thứ yếu nghĩa: chia ra mà nói là tam không, hợp lại mà nói là 

không ngã pháp 2 chấp.  hƣng lại có thể từ không hữu 2 bên mà nói: phi 

pháp tƣớng là không, thuộc bên không, ngã, pháp nói chung thuộc bên hữu. 

 gƣời nầy sanh tịnh tín, lại có thể chẳng chấp 2 bên. Bên hữu gọi là tục đế, 

bên không gọi là chân đế, trong nầy lại gồm cả nhị đế. Trong các kinh khác, 

phật nói tam đế, có đệ nhứt nghĩa đế, bát nhã khiển chấp, nên chỉ nói nhị đế. 

Phải biết già, chiếu đồng thời tức là hợp với trung đạo, nên nói nhị đế, thực 

ra gồm cả tam đế. Khiển 2 bên tức là già 2 bên, già 2 bên tức là chiếu 2 bên, 

lại còn phải già chiếu đồng thời.  gƣời nầy còn chƣa đến trình độ nói trên, 

chỉ có thể chẳng chấp 2 bên, xem kỹ văn trong kinh thì có thể biết. Phàm lời 

phật nói đều suốt đầu suốt cuối, chẳng thể xem một cách sơ qua.  gay đến 

văn trên : sanh tịnh tín đắc vô lƣợng phƣớc đức, cũng có cạn có sâu.  ói tóm 

lại thì ngƣời nầy chỉ mới trừ thô chấp, chƣa trừ tế chấp.  ho nên phật càng 

nói càng sâu để tỏ rõ ngƣời nầy trừ chấp còn là bƣớc đầu, lại phải thêm 

nhiều công phu nữa.  hƣng ngƣời nầy đến chỗ nầy đã chẳng dễ gì, chỉ một 

niệm tƣơng ứng đã khác thƣờng rồi. Phàm ngƣời dụng công thƣờng có thứ 



cảnh giới nầy : cảm thấy trong tâm trống không, nhẹ nhàng, lâng lâng, có lúc 

đến nửa tháng hoặc nửa năm, đều là thứ cảnh tƣợng nầy.   

Phải biết, thứ công phu nầy, chỗ sai biệt còn xa, chẳng thể tự mình cho là đủ, 

nếu không sẽ sanh ra 2 bịnh : đối với nghĩa kinh thì lấy sâu làm cạn, đối với 

tự mình thì lấy cạn làm sâu, có biết đâu hãy còn xa với bát nhã.  hƣ trong 

kinh nầy chỗ trỏ : ngƣời nầy phân biệt ngã chấp đã trừ, tham sân si tuy chƣa 

trừ khử hết, nhƣng đã hết sức mỏng manh, nên lại còn phải gắng thêm công 

phu.  húng ta dụng công, liền có thể tự mình xem xét, đo lƣờng, cứu cánh 

cùng với chỗ nói trong kinh có hợp hay không.  ói đến đây, nhân tƣởng đời 

xƣa có một đoạn nhân duyên.  ai cha con vua Túc-Tông Ðại-Tông nhà 

Ðƣờng bình định loạn  n  ộc Sơn. Vua Ðại Tông hết sức hoằng dƣơng phật 

pháp. Mật Tông Bất Không tam tạng cũng ở thời kỳ nầy tới Trung Quốc, 

nên phật giáo cực thịnh hành trong một thời. Vua Ðại Tông một bữa cùng 

với Tông Quốc-sƣ đàm luận phật pháp, quan hầu  gƣ Triều  Ân ở bên cạnh 

liền sàm sỡ hỏi : “phật nói hết thảy chúng sanh đều là phật, thì vô minh từ 

đâu mà nổi dậy?”. Quốc sƣ liền trả lời : “ gƣơi chẳng đáng để hỏi câu nầy”. 

Triều  Ân xấu hổ quá, nhƣng vì có vua Ðại Tông ở bên, nên lặng yên không 

dám hó hé, chỉ sắc mặt lộ ra giận dữ. Tông quốc-sƣ liền nói : “Vô minh từ 

đó mà nổi dậy”.  húng ta ở đây có thể thí nghiệm.  iả tỉ nhƣ gặp ngƣời nào 

tới chửi mắng ta, ta có thể sanh sân hận không?  hƣ gặp các thứ sắc, thanh, 

hƣơng, vị, xúc, pháp, ta có thể chẳng khởi niệm không?  hƣ gặp lúc nghèo 

túng ngày nay không kiếm đâu ra cơm ăn, trong tâm có thể chẳng lo buồn 

không? Ắt ta phải coi nhƣ là vô sự, thì mới có thể đƣợc, nếu không thì liền 

chấp ngã tƣớng, nhân tƣớng, chúng sanh tƣớng, thọ giả tƣớng.   

 ếu tâm ta trống không thì đã đành là cũng rất tốt, tuy thế chẳng phải chỉ 

ngừng ở chỗ này, lại còn phải thực hành bố thí, lục độ vạn hạnh đều phải 

làm đủ.  ếu chỉ tâm trống không cho là xong việc, thì liền chấp phi pháp 

tƣớng, nếu tự mình còn có tâm độ sanh, thì liền chấp pháp tƣớng.  ho nên 

biết rằng ngƣời nầy sanh tịnh tín, trừ khử tâm phân biệt thiệt chẳng dễ gì, sở 

dĩ nhƣ lai biết hết, thấy hết, hứa cho nó rõ ràng giống với tâm của phật, mở 

con mắt của phật, đƣợc vô lƣợng phƣớc đức nhƣ thế. Ðây chẳng những là 

giải thích khoa trên, lại quay lại chỉ thị rõ 1 khoa lớn, vì văn trƣớc chƣa 

thuyết minh, nên chỗ nầy phải nói ra : câu sở hữu nhứt thiết chúng sanh chi 

loại, đến câu ngã dai linh nhập vô dƣ niết bàn nhi diệt độ chi, chính là hợp 

với pháp tƣớng.  âu thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả, chính là hợp với 

phi pháp tƣớng.  âu nhƣợc bồ tát hữu ngã tƣớng nhân tƣớng, chúng sanh 

tƣớng thọ giả tƣớng tức phi bồ tát, tức là không còn ngã tƣớng, nhân tƣớng, 

chúng sanh tƣớng, thọ giả tƣớng.  âu bồ tát ƣng vô sở trụ hành ƣ bố thí tức 



là xả, tức là phá ngã, muốn cho chúng ta trƣớc hết không có ngã tƣớng, 

chẳng trụ ở tƣớng, tức là chẳng trụ bao nhiêu thứ tƣớng, tức là không có 

pháp tƣớng.  ại lấy hƣ không 4 phƣơng trên dƣới làm thí dụ, tức là không có 

phi pháp tƣớng.  âu nhƣợc kiến chƣ tƣớng phi tƣớng tắc kiến nhƣ lai ấy là 

dung hội cả 2 bên, vì nếu chỉ thấy chƣ tƣớng là chấp hữu, chỉ thấy phi tƣớng 

là chấp không, thấy chƣ tƣớng phi tƣớng là 2 bên đều dung hội, tức vô tƣớng 

vô bất tƣớng, đƣợc thấy thực tƣớng, nên nói là tắc kiến nhƣ lai, kiến nhƣ lai 

nên đƣợc vô lƣợng phƣớc đức nhƣ thế, tức là phƣớc đức chẳng thể tƣ lƣờng 

ở văn trên. Ý phật bảo rằng ngƣời nầy có thể hiểu rõ pháp ta thuyết ở văn 

trên, trì giới tu phƣớc, có thể sanh tịnh tín, và lấy đây làm thực thì đã đành là 

không có 4 tƣớng, đƣợc vô lƣợng phƣớc đức nhƣ thế.  ũng là khuyến khích 

chúng ta muốn tu bát nhã phải hạ thủ nhƣ thế, chẳng thể rơi vào bên không, 

trƣớc phải đem một phƣơng diện phi pháp bít lại, chân dẫm lên chỗ thực, tu 

hành một cách thực tiễn, pháp tƣớng và phi pháp tƣớng đều chẳng chấp là 

yếu quyết để dụng công .  

Hà dĩ cố? Thị chƣ chúng sanh nhƣợc tâm thủ tƣớng, tắc vi trƣớc ngã 

nhân chúng sanh, thọ giả. Nhƣợc thủ pháp tƣớng, tức trƣớc ngã, nhân, 

chúng sanh, thọ giả. Hà dĩ cố? Nhƣợc thủ phi pháp tƣớng, tức trƣớc 

ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả.   

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? các chúng sanh nầy nếu tâm thủ tƣớng tức là 

trƣớc ngã nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu thủ pháp tƣớng tức là trƣớc 

ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì cớ gì? Nếu thủ phi pháp tƣớng tức là 

trƣớc ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả.   

Khoa trên là từ chính diện giải thích rõ thế nào là tịnh tín, và làm sao đƣợc 

vô lƣợng phƣớc đức, vì ngƣời nầy đã thấy lý tam không. Không có những 

tƣớng ngã, nhân v. v ... là nhân không, cũng gọi là ngã chấp không, không 

có pháp tƣớng là pháp không, cũng gọi là pháp chấp không, không có phi 

pháp tƣớng là ngay đến cái không cũng không, cũng gọi là câu không, đó 

gọi là tam không. Bởi thấy tam không, từ đó tinh tiến, tịnh niệm nối tiếp 

nhau, bèn chứng thanh tịnh pháp thân, nên nói đƣợc vô lƣợng phƣớc đức. 

Khoa nầy gọi là phản hiển, là lại từ phản diện hiển cái cớ ngƣời này ắt ứng 

với tam không, để nói rõ hễ còn một chút chấp tƣớng là còn tâm phân biệt, 

chẳng phải tánh thanh tịnh. Vì cớ gì? Vì gồm chỗ có tƣớng đều là hƣ vọng, 

cho nên chấp tƣớng là đuổi theo cái vọng, đuổi theo vọng liền mê muội chân 

tánh.  hân tánh đã mê thì vẫn là phàm phu khởi hoặc tạo nghiệp, chịu khổ 

báo luân hồi, sao có thể đƣợc vô lƣợng phức đức?  o đây có thể biết dụng ý 

đã giải thích theo chánh diện, lại phải thêm phản hiển, là muốn khiến cho 



chúng sanh mau mau giác ngộ, y theo tông chỉ vô trụ của kinh nầy, một mặt 

cần thực hành lục độ, một mặt quán chiếu vô tƣớng, phát sanh tịnh tín, để 

mong chứng đƣợc tánh thể tam không, siêu phàm nhập thánh. Ðây là nghĩa 

tổng quát ắt phải phản hiển.  hƣng còn có nghĩa khác biệt, vì phòng ngừa kẻ 

đọc văn trên nổi dậy sự nghi ngờ. Tại sao nổi dậy nghi ngờ? Vì ngã, nhân 

các tƣớng từ thân kiến mà nổi dậy. Thân là gốc của khổ, chẳng nên chấp 

tƣớng, lý nầy dễ hiểu rõ. Pháp thì chẳng thế, tự độ, độ tha ắt phải có pháp, 

nhƣ bố thí lục độ há chẳng rõ ràng là có pháp ƣ?  ó pháp thì liền có tƣớng 

của pháp.  ay nói không có pháp tƣớng, pháp mà không có tƣớng, thì pháp 

nầy cũng ở trong khoảng nhƣ có, nhƣ không. Thế thì pháp tƣớng sao nói có 

thể không có ƣ?   

2)  ếu có thân kiến, thế nó ắt phân biệt nhân ngã. Một khi có phân biệt thì 

thế nó ắt tạo nghiệp, chịu quả báo. Vì vậy chẳng nên có thân kiến, chẳng nên 

phân biệt nhân ngã. Mà pháp vốn chẳng phải thân, thì trong đó làm gì có 

nhân ngã.  gay khiến cho ở trên pháp nổi dậy sự phân biệt, đâu có phải là 

phân biệt nhân ngã. Ðến nhƣ 2 chữ phi pháp, chẳng khác gì tên thứ nhì của 

K Ô  . Ðã gọi là không thì làm gì có tƣớng. Thế thì vì cớ gì pháp và phi 

pháp, và 4 tƣớng ngã nhân do thân kiến mà nổi dậy, đều đem ra bàn cùng 

một lúc, hết thảy đều nói là không có ƣ? Vì muốn làm cho dứt bao nhiêu thứ 

nghi đó, nên phải từ phản diện thuyết minh thêm vào cho rõ ràng. Thị chƣ 

chúng sanh : là trỏ chúng sanh sanh tịnh tín, thấy tam không ở trên.  hữ tâm 

trong câu nhƣợc tâm thủ tƣớng rất là cần yếu. Phải biết, tâm vốn vô tƣớng, 

chữ tƣớng chẳng ắt phải chuyên trỏ sắc thân mà nói, mà là trỏ khắp cả tƣớng 

của hết thảy cảnh giới. Tâm vốn không có tƣớng, nếu tâm có một thứ tƣớng 

là chấp thủ cảnh giới rồi.  ếu chấp thủ tƣớng của cảnh giới, há chẳng phải 

đã mê muội tâm mình rồi ƣ? Ðây chính là cách bội giác hợp trần, cho nên 

thành ra phàm phu. Vì thế lại phải biết chấp thủ cảnh tƣớng, là ai chấp thủ? 

 ũng chẳng phải là ai, mà chính là ngã.  ó thể thấy tâm nếu thủ tƣớng, liền 

thành ngã tƣớng, mà cái tƣớng sở thủ là do cái ngã năng thủ mà có, cũng 

nhƣ nhân tƣớng là do ngã tƣớng mà sanh, nên cái cảnh sở thủ liền thành ra 

nhân tƣớng.  ái tƣớng sở thủ nổi dậy trùng trùng điệp điệp, sanh ra đầy dẫy, 

liền thành chúng sanh tƣớng, tƣớng nầy chẳng dứt liền thành thọ giả tƣớng. 

 o đó mà nói chẳng kẻ chấp thủ tƣớng gì liền có năng thủ, sở thủ sanh ra 

đầy dẫy chẳng dứt, nên mới nói : nhƣợc tâm thủ tƣớng, tắc vi trƣớc ngã, 

nhân, chúng sanh, thọ giả. Tắc vi nghĩa là ấy là, tức là, một khi thủ ấy là 

chấp.  ho nên nếu thủ pháp tƣớng, thì cũng liền trƣớc ở trên 4 tƣớng ngã, 

nhân, chúng sanh, thọ giả. Sao lại nói là pháp chẳng giống thân, trong đó vô 

ngã ƣ? Vì một khi thủ liền có sự phân biệt năng sở, sao có thể nói đƣợc phân 

biệt trên pháp, chẳng phải là phân biệt nhân ngã? Vả do đó có thể biết khoa 



trên chỗ nói không có Pháp tƣớng ấy là chẳng thủ trƣớc mà thôi, chẳng phải 

là rốt cuộc không có pháp, không có tƣớng.  ếu rốt cuộc không có, ấy là 

tƣớng đoạn diệt. Ðến nhƣ phi pháp đã đành là tên khác của không, không 

nguyên phi tƣớng, nhƣng đã thủ nó, thì liền có ngã năng thủ, nhân sở thủ, 

sanh ra đầy dẫy chẳng dứt. Bốn tƣớng y nhiên còn nguyên nên nói : nhƣợc 

thủ phi pháp tƣớng tức trƣớc ngã nhân, chúng sanh thọ giả.  ó một cuốn 

kinh chép, chẳng biết bị ai xóa mất 3 chữ hà dĩ cố trên câu nhƣợc thủ phi 

pháp tƣớng, họ cho là vốn một câu nói thẳng từ trên xuống dƣới, nghĩa và ý 

đã rõ ràng, nay thêm 3 chữ nầy vào, khiến cho ý của câu trên trái ngƣợc lại 

khúc chiết, nghĩa nó chẳng rõ.   

Trong khoảng năm đời vua  ia Khánh có một cuốn kinh in ra tuy chẳng 

giám bỏ 3 chữ nầy đi, nhƣng lại chú thích ở dƣới rằng : 3 chữ nầy ở lời chú 

thích của ông Mỗ và các bổn chánh đều cho là thừa, chỗ bảo là ông Mỗ đại 

khái đều là ngƣời trong khoảng nhà Minh nhà Thanh.  o đó có thể chứng 

minh câu, chữ kinh nầy có nhiều chỗ khác với bản in xƣa, tuy chẳng thể nào 

không có sự sai lầm về sao chép, mà thực chẳng tránh khỏi bị kẻ thấy nông 

cạn, thêm vào bớt đi bậy bạ thiệt là đáng than thở! May mà những bổn kinh 

gần đây lại đƣợc ngƣời có con mắt tinh đem câu nầy bổ vào. Vì dùng 3 chữ 

nầy bao gồm có tinh ý, quan hệ rất khẩn yếu, nên chẳng thể nào thiếu đi 

đƣợc.  ó ngƣời nói : 3 chữ hà dĩ cố nầy là nâng nghĩa trên lên, khiến cho 

biết nếu thủ phi pháp tƣớng thì còn là trƣớc 4 tƣớng, huống chi thủ ở pháp 

tƣớng, ý nầy hãy còn cạn. Vì câu : nhƣợc tâm thủ tƣớng tắc vi v.v ... đã giải 

thích rõ cớ đó rồi, cần gì lại còn phải nâng lên. Thế thì ý của 3 chữ nầy ra 

sao? Là vì đề phòng kẻ chẳng hiểu ý câu nầy tuy nghe : nhƣợc thủ pháp 

tƣớng tức trƣớc ngã, nhân, thọ, nhƣng còn chƣa rõ làm sao mới là chẳng thủ, 

chỗ thấy chƣa chân thực, hoặc đến nỗi lầm thủ phi pháp, mà còn tự cho là 

chẳng thủ pháp, chỗ thấy chƣa chân thực, hoặc đến nổi lầm thủ phi pháp, mà 

còn tự cho là thủ, mà còn tự cho là chẳng thủ pháp. Vì thế dùng 3 chữ hà dĩ 

cố để hỏi và nhắc nhở, khiến cho nó nghĩ sâu duyên cớ đó mà chẳng thể hiểu 

lầm. Rồi liền nối tiếp câu : nhƣợc thủ phi pháp tƣớng tức trƣớc ngã nhân 

chúng sanh thọ giả, liền biết nếu thủ phi pháp thì vẫn là trƣớc tƣớng nhƣ cũ, 

chẳng khác gì thủ pháp tƣớng, cho nên bảo rằng chẳng thủ pháp là chẳng 

phải rốt cuộc chẳng thủ ƣ? Ðã chẳng phải là chẳng thủ, mà thủ thì lại là 

trƣớc tƣớng, có thể thấy chẳng thủ là chỉ khiến chẳng chấp thủ tƣớng, dung 

hội về tánh mà thôi. Ý đó là gì? Ấy là tu rộng lục độ vạn hạnh mà trong tâm 

nhƣ không có việc đó, lặng yên, ngƣng tịch chẳng bị lay động, đây tức là 

nghĩa chân thực của bất thủ pháp tƣớng. Thực hành nhƣ thế, đã chẳng chấp 

pháp, lại chẳng chấp phi pháp tức là chẳng chấp 2 bên, hợp với trung đạo.   



Thế thì có một câu hà dĩ cố nầy, văn dƣới 2 câu nhƣợc thủ phi pháp tƣớng, 

không khác gì làm lời chú giải cho 2 câu nhƣợc thủ phi pháp tƣớng ở văn 

trên. Sự khéo thuyết pháp nhƣ thế nhƣ thế !  ếu bỏ đi 3 chữ nầy thì ý của 

câu nói bằng phẳng, liền chẳng thể hiển ra nghĩa nầy. Phải biết, hữu là tức 

không mà hữu, không chẳng phải là cái không lìa hữu, nên Tâm Kinh nói : 

sắc tức là không, không tức là sắc. Sở dĩ kinh nầy chỗ chỗ nói chẳng thủ 

trƣớc mà chỗ chỗ nói chẳng đoạn diệt.  ời nói chẳng đoạn diệt tuy ở đoạn 

sau chót nêu ra, thực ra thì chỗ nói từ đầu, không câu nào là chẳng gồm có ý 

chẳng nên đoạn diệt.  hƣ độ sanh mà không có tƣớng độ, ban đầu chẳng chỉ 

nói 1 câu : thực vô chúng sanh đắc diệt độ mà thôi ƣ?  âu ƣng vô sở trụ 

hành bố thí, thì ý nầy càng rõ, mà câu nhƣợc kiến chƣ tƣớng phi tƣớng tắc 

kiến nhƣ lai, lại là lời nói kết tinh.  hƣ tƣớng phi tƣớng là rõ ràng chẳng thủ, 

thủ thì chỉ thấy tƣớng mà chẳng thấy tánh. Vì chẳng thủ nên thấy tƣớng tức 

là phi tƣớng mà hội về ở nhƣ lai tạng tánh, nên mới nói là thấy nhƣ lai. Tóm 

lại tƣớng nguyên chẳng có lỗi gì, lỗi là ở thủ mà thôi, cho nên nếu xả tƣớng 

mà thủ vô tƣớng, xả vô tƣớng mà thủ cái vô của năng vô, thủ liền thành ra 

tƣớng, liền che lấp tự tánh, có thể biết đƣợc.  hỉ có thể chẳng thủ thì tuy có 

tƣớng mà không hại gì, nếu mà có thủ, thì tuy vô tƣớng mà thành che lấp, 

ban đầu cần gì phải diệt tƣớng mới kiến tánh ƣ? Vì cớ nầy, cho nên chỉ lựa 

riêng kẻ trì giới tu phƣớc là căn cơ có thể tín, vì trì giới tu phƣớc đã chẳng 

chấp không, lấy bát nhã huân tập nó, tuệ giải một khi mở ra, thì ở pháp 

chẳng chấp, tự nhiên có thể chẳng trƣớc hữu, mà lại cũng chẳng trƣớc 

không, dễ hợp với trung đạo, so với kẻ phát cuồng tuệ thì khác xa nhau một 

trời một vực.  ên kinh luận nói : thà rằng trƣớc hữu nhƣ núi Tu  i, chẳng 

thể trƣớc không nhƣ hột cải nhỏ. Ðây là nói rõ kẻ trƣớc hữu dễ dụng công, 

kẻ trƣớc không khó cứu chữa.  hữ thủ ở đây chính cùng với văn dƣới chữ 

xả đối nhau khít khao.  hỗ nầy là nói rõ chẳng thủ pháp, chẳng phải bảo là 

có thể thủ phi pháp. Văn dƣới thì nói rõ pháp nên xả, chẳng phải bảo là phi 

pháp chẳng nên xả. Ý của câu trên câu dƣới chính giống nhau, đều gồm có ý 

chẳng thể lìa cái hữu mà nói cái không. Tóm lại, hai bên đều chẳng nên thủ, 

tức là đều nên xả.   

 ên văn dƣới liền kết bằng câu : thị cố bất ứng thủ pháp, bất ƣng thủ phi 

pháp, vẫn là tôn chỉ qui về trung đạo.  ại dùng 3 chữ hà dĩ cố nầy, còn có 

một nghĩa, vì khoa trên câu vô phục ngã tƣớng cho đến diệc vô phi pháp 

tƣớng là nói thẳng từ trên xuống dƣới, để tỏ rõ tam không, nhƣ trƣớc đã nói. 

Khoa nầy trong khoảng câu nhƣợc thủ pháp, nhƣợc thủ phi pháp dùng câu 

hà dĩ cố xen cách ra, tức là riêng tỏ rõ nghĩa không hữu 2 bên chẳng trƣớc, 

để dẫn 2 câu thị cố ở văn dƣới.  ai câu nhƣợc tâm thủ tƣớng vốn là tổng 

luận, câu bất khả thủ tƣớng là gồm trỏ cả thân tƣớng, mà thân tƣớng thuộc 



bên hữu cùng với pháp tƣớng giống nhau. Phi pháp tƣớng thì thuộc bên 

không, câu hỏi nếu chẳng cách ra, mà vẫn nhƣ trƣớc nói thẳng từ trên xuống 

dƣới, thì nghĩa nầy chẳng tỏ rõ, mà văn dƣới 2 chữ thị cố thành ra vô nghĩa, 

vì không thừa tiếp đƣợc câu trên. Xem đây đủ thấy bản dịch của ngài  a 

Thập là khéo.   

Thị cố bất ƣng thủ pháp, bất ƣng thủ phi pháp.   

Dịch nghĩa : Thế nên chẳng nên thủ pháp, chẳng nên thủ phi pháp.   

 hữ cố trong câu thị cố nầy chính là đón văn trên vì nếu thủ pháp tƣớng, phi 

pháp tƣớng, liền trƣớc ngã, nhân, chúng, thọ, nên 2 bên đều chẳng nên thủ, 

lại cũng tƣớng ứng với câu vô phục v.v... ở trên. Vì chẳng thủ thì vô tƣớng, 

vô tƣớng mới sanh tịnh tín, là tri kiến của nhƣ lai, đƣợc vô lƣợng phƣớc đức. 

Tóm lại lời phật nói đây chính là chỉ thị phƣơng pháp hạ thủ, trƣớc phải 

khiến 2 bên chẳng thủ, lần lần có thể không các tƣớng, tâm địa thanh tịnh. 

 o đó mà tín, mà giải, mà hành, cho đến cứu cánh cũng chẳng qua 2 bên 

chẳng trƣớc. Vì do quán chiếu bát nhã, mà chứng thực tƣớng bát nhã. Thực 

tƣớng là vô tƣớng vô bất tƣớng, đó chẳng phải là 2 bên chẳng trƣớc ƣ? Ðây 

gọi là nhân gồm biển quả, quả suốt nguồn nhân.   

Dĩ thị nghĩa cố nhƣ lai thƣờng thuyết : nhữ đẳng tỳ kheo tri ngã thuyết 

pháp nhƣ phiệt dụ giả  pháp thƣợng ƣng xả, hà huống phi pháp.   

Dịch nghĩa : Vì cớ lấy nghĩa nầy, nhƣ lai thƣờng thuyết : lũ tỳ kheo các 

ông biết ta thuyết pháp nhƣ dùng chiếc bè làm thí dụ, pháp còn nên bỏ, 

huống gì phi pháp.   

 hữ thị trong dĩ thị, chính là văn trên 2 câu bất ƣng thủ pháp, lại cùng với 

những câu vô pháp tƣớng ở dƣới hô ứng với nhau. Phiệt dụ giả, là pháp nhƣ 

lai thƣờng thuyết. Vì nói thuyền bè nguyên vì để đi qua, đã qua thì xả bè, để 

thí dụ phật pháp vì độ sanh tử, sanh tử chƣa độ thì chẳng thể nào không có 

pháp. Ðã đến bờ bên kia, thì pháp cũng vô dụng, đây là bày tỏ ý chẳng thể 

chấp pháp, trong kinh    àm phật vì các đệ tử thƣờng nói.  âu pháp thƣợng 

ƣng xả là nhiếp câu phiệt dụ, lại gồm trỏ văn trên chẳng nên thủ pháp, liền 

để dẫn khởi văn dƣới hà huống phi pháp.  à huống phi pháp là nói rõ cái phi 

pháp lại càng nên xả. Xả là chẳng thủ, nhƣng ý của xả lại sâu hơn, chẳng 

những là chẳng thủ mà thôi, mà cái trƣớc kia đã thủ thì nay cũng phải xả, 

cứu cánh mà nói, ngay đến 2 chữ bất thủ cũng phải xả.   



Sở dĩ dẫn thƣờng thuyết lấy chiếc bè làm thí dụ là một mặt dùng nghĩa hiện 

nay để tỏ rõ thƣờng thuyết, lại một mặt mƣợn thƣờng thuyết để tỏ rõ nghĩa 

hiện nay. Vì bảo rằng lấy nghĩa pháp và phi pháp đều chẳng nên thủ này, 

cho nên nhƣ lai thƣờng vì tỳ kheo nói thí dụ nhƣ chiếc bè, tuy chỉ nói pháp 

xả, mà phải biết ngay cả đến phi pháp cũng xả luôn. Vì cớ gì ? Vì pháp còn 

nên xả, huống chi phi pháp lại càng nên xả, còn đợi gì phải nói nữa. Ðây là 

tỏ rõ không cái nhỏ nào mà chẳng lớn, pháp này bình đẳng, tức là dùng 

nghĩa hiện nay để tỏ rõ thƣờng thuyết.  ại để hiển rõ cái hai bên chẳng thủ 

của nghĩa hiện nay.   

 ời nói tuy sắp ngang nhau, nhƣng phải biết phi pháp lại nên chẳng thủ, thì 

mới chẳng đến nỗi trƣớc không, đây là mƣợn thƣờng thuyết để tỏ rõ nghĩa 

hiện nay. Ðoạn văn kinh nầy nghĩa rất sâu xa mầu nhiệm, chẳng phải nhƣ 

trên đã nói mà thôi. Phải biết, nghĩa hiện nay và thƣờng thuyết có một điểm 

rất xung đột nhau, ắt phải hiểu rõ. Vì thƣờng thuyết là khiến pháp chẳng cần 

dùng nữa thì xả. Mà nay vì kẻ mới phát đại tâm mà nói, ấy là khiến chính 

ngay đƣơng lúc cần dùng mà xả pháp.  ó sự xung đột lớn nầy, thế tôn đề 

phòng ngƣời ta chấp thƣờng thuyết mà ngờ nghĩa hiện nay, hoặc chấp nghĩa 

hiện nay mà ngờ thƣờng thuyết, cho nên không thể nào mà chẳng dẫn nghĩa 

nầy ra, khiến cho ngƣời học vì đó mà hiểu rõ, tuy khác nhau mà thực giống 

nhau.  ái nghi ngờ đó là gì?  gờ là chính lúc cần yếu lại xả pháp, pháp xả 

há chẳng phải là không có pháp, không có pháp thì lấy gì để độ, đây chẳng 

phải là trái với thƣờng thuyết rồi ƣ? Bèn lại nói : chẳng nên thủ phi pháp, thế 

thì cứu cánh có pháp ƣ?  ay không có pháp ƣ? Kẻ chƣa độ có cần dùng 

pháp ƣ?  ay không cần dùng pháp ƣ? Phải biết, nghĩa của hiện nay nói, ấy 

là 2 bên có, không đều chẳng thể trƣớc, chỗ gọi là trung đạo đệ nhứt nghĩa. 

Phải biết, 2 bên chẳng trƣớc tức là chiếu cả 2 bên.  ai bên chẳng trƣớc đã 

đành không chỗ nào gọi là có pháp, mà chiếu cả 2 bên thì cũng không chỗ 

nào gọi là không có pháp.   

Vả chẳng trƣớc, tức là chiếu cả 2 bên, thì có thể biết chính đƣơng lúc không 

chỗ nào bảo là có, tức lại không chỗ nào bảo là không.  hính đƣơng lúc 

không chỗ nào bảo là không, có hại gì mà không chỗ nào bảo là có. Ông suy 

nghĩ đi, suy nghĩ sâu đi, cứu cánh có pháp ƣ, hay không có pháp ƣ?  ay có 

tức là không, không tức là có ƣ? Biết thế thì biết nghĩa hiện nay và thƣờng 

thuyết tuy khác nhau mà thực giống nhau. Tuy thế, phật dẫn chiếc bè ra làm 

thí dụ, chuyên để giải thích nghi ngờ của sự dị đồng của thƣờng thuyết và 

nghĩa hiện nay chăng?  hẳng phải vậy. Ý sâu của phật thực là vì đề phòng 

ngƣời ta chấp nghĩa hiện nay mà ngờ nghĩa hiện nay.  ái ngờ đó là gì?  ác 

ông đã xem thấy chƣa? Xin xem 2 câu bất ƣng thủ pháp, tuy là kết thúc văn 



trên, mà cùng với chỗ nói ở văn trên sâu cạn khác xa. Thế tôn sợ ngƣời ta 

chẳng hiểu rõ, sanh ra chƣớng ngại, cho nên dẫn thƣờng thuyết chiếc bè làm 

thí dụ ra thuyết minh.  ếu chẳng thế, thì 2 câu thị cố đã kết thúc xong rồi, có 

thể chẳng cần lại dẫn chiếc bè làm thí dụ nữa. Ðến nhƣ chỗ nói phía trên, 2 

bên chẳng trƣớc v.v..., cho đến đoạn cứu cánh có pháp ƣ, hay không có pháp 

ƣ, chính là mƣợn thƣờng thuyết làm tỏ rõ nghĩa hiện nay, để tránh ở chỗ sâu 

cạn của nghĩa hiện nay mà nổi dậy nghi ngờ, sanh ra chƣớng ngại. Thế thì 

trƣớc phải nói rõ chỗ sâu cạn của nó là ở chỗ nào? Xin xem chỗ nói đoạn thứ 

nhứt : vô phục ngã tƣớng, cho đến diệc vô phi pháp tƣớng, là nói về vô 

tƣớng. Ðoạn thứ nhì : nhƣợc tâm thủ tƣớng, cho đến nhƣợc thủ phi pháp 

tƣớng, cũng là nói về chẳng thủ tƣớng. Ðến đoạn thứ ba, 2 câu thị cố, là 

pháp và phi pháp đều chẳng thủ, mà chẳng phải chỉ là chẳng thủ tƣớng. 

Ðoạn nầy cùng với 2 đoạn trên chỗ chẳng giống nhau, đề phòng ngƣời ta nổi 

dậy nghi ngờ, sanh ra chƣớng ngại, là chính ở chỗ nầy. Ông xem đoạn thứ 

nhứt nói xong vô tƣớng, vì muốn dứt nghi ngờ cho ngƣời ta, là pháp tƣớng 

chẳng thể không có, và phi pháp vốn là vô tƣớng, nên mới nói đoạn thứ nhì 

hễ thủ thì trƣớc tƣớng, để cho biết chỗ bảo là không có, ấy là khiến ngƣời ta 

chẳng thủ tƣớng, chớ chẳng phải là không có pháp, không có tƣớng. Vả 

chăng đã thủ liền có tƣớng, cho nên phi pháp tƣớng cũng chẳng nên thủ.   

 ại đánh thức tỉnh cho họ biết, chẳng thủ pháp tƣớng, là lấy chẳng thủ phi 

pháp tƣớng làm giới hạn, khiến đƣợc hiểu rõ chẳng phải là tuyệt đối chẳng 

thủ pháp, mà là tuy thủ các pháp lục độ để tu hành, mà trong tâm không có 

tƣớng pháp lục độ, rồi sau ngƣời học mới chẳng đến nỗi hoặc nghiêng về 

bên không, hoặc nghiêng về bên hữu, mới có chỗ hạ thủ chính xác. Phải biết, 

bát nhã diệu pháp hạ thủ phải nên triệt để. Thế nào là triệt để?  à phải pháp 

và phi pháp dù cho bóng của nó cũng chẳng lƣu, thì mới là đúng. Vì gọi là 

pháp tƣớng, phi pháp tƣớng, thì có thể biết là tƣớng của pháp, là tƣớng của 

phi pháp.  ếu thủ pháp thủ phi pháp, hễ thủ thì có tƣớng, còn có thể nói rằng 

chẳng thủ tƣớng ƣ?  ho nên chỗ nói trƣớc và chỗ nói sau, lý nguyên là nhứt 

trí, nhƣng lời nói có cạn sâu lần lƣợt mà thôi!  ho nên ắt phải thuyết đoạn 

thứ ba thị cố 2 câu, phải nên triệt để chẳng thủ nhƣ thế, mới là chẳng thủ 

tƣớng. Sau rồi vì tâm thanh tịnh, mới có thể chứng vào quả thanh tịnh pháp 

thân.   

 ỏi :  ói nhƣ thế thì pháp phải xả là đích xác rồi, vả lại lại nói một câu 

chẳng thủ phi pháp thì tôi cũng hiểu rõ rồi, cái nầy là dùng để làm giới hạn 

cho bất ƣng thủ pháp, khiến cho biết rằng pháp tuy chẳng thủ mà nhứt định 

cũng chẳng thể thủ phi pháp.  hƣng nếu thuyết nầy nhƣ thế, thì ngay y theo 

biện pháp của pháp lục độ tu hành mà tâm không có tƣớng đó, liền chẳng thể 



thích dụng. Vì cớ gì? Vì trong nầy chẳng phải nói là chẳng thủ pháp tƣớng, 

mà rõ ràng là nói chẳng nên thủ pháp, thế thì theo chỗ nào mà thực hành ƣ ?  

Trả lời : Thế tôn chính vì cớ nầy, nên phải nói câu thứ tƣ, hiển rõ ra một cái 

biện pháp tuyệt diệu. Ông xem trong đoạn thứ tƣ 2 câu nói rất khẩn yếu : 

pháp thƣợng ƣng xả, hà huống phi pháp.  ai câu nầy không khác gì để chú 

giải 2 câu thị cố ở trên. Ðây chính là chỉ thị cho ngƣời học rằng : ta chẳng 

phải bảo ông chỉ riêng chẳng thủ pháp, mà bảo ông ngay cả phi pháp cũng 

chẳng thủ luôn.  ếu chỉ chẳng thủ pháp, nhƣ thế thì biến thành ra không có 

pháp, không có pháp thì làm sao tu hành, đƣợc độ.  ếu pháp và phi pháp 

chẳng thủ đều nhau, đó mới là diệu pháp. Vì chƣng dẫn cái bè làm thí dụ để 

nói, vì cái bè làm thí dụ tức là pháp.  ho nên một phƣơng diện là bảo ngƣời 

ta lĩnh hội xả pháp của thƣờng thuyết, đó là luôn cả xả phi pháp ở trong đó. 

Khiến cho họ biết pháp và phi pháp đều phải xả, tức là pháp lấy bè làm thí 

dụ của nhƣ lai thƣờng thuyết. Thì nay rõ ràng là nói pháp và phi pháp đều 

chẳng thủ, há chẳng phải tức là pháp chỗ thuyết ƣ? Mà một phƣơng diện lại 

bảo ngƣời ta lĩnh hội lấy bè làm thí dụ của thƣờng thuyết, ấy là nói lúc chƣa 

độ thì chẳng thể không có pháp, đến lúc độ rồi thì xả bỏ pháp đi, khiến cho 

biết hiện nay còn chƣa độ, thì sao có thể không có pháp, bèn chẳng đến nỗi 

hiểu lầm bất ƣng thủ pháp là không có pháp.  uống chi rõ ràng lại nói bất 

ƣng thủ phi pháp, thì lại càng để đủ chứng minh pháp và phi pháp đều chẳng 

thủ, chính là diệu pháp để khai thị chúng ta vậy.  ho nên dẫn bè làm thí dụ, 

chính là để tỏ rõ nghĩa nầy.   

 ỏi :  àm sao đều chẳng thủ chính là diệu pháp, chỗ nầy làm cho ngƣời ta 

hồ đồ, lộn xộn, vậy thế nào là diệu pháp ?  

Trả lời : Phải biết trong đệ nhứt nghĩa, pháp và phi pháp vốn chẳng thể nói 

ra, vả không cái gì gọi là sanh tử, không cái gì gọi là niết bàn, lại không cái 

gì gọi là độ.  gay đến 2 bên chẳng trƣớc, 2 bên chiếu cả hai, đều thành ra lời 

nói thừa. Phải dứt hết tình thức, cắt đứt giây nhợ.  hính đƣơng lúc dứt hết, 

cắt đứt, vụt chốc bỗng nhiên thẳng tới ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, 

thì sanh diệt đã diệt hết, liền khắp hƣ không đều thành bất động đạo trƣờng, 

khắp hƣ không đều là tịnh quang minh võng, liền cùng với thập phƣơng chƣ 

phật gặp mặt rồi vậy. Ðến đây tuy nói là không chỗ nào gọi là độ, mà đã độ 

một cách bay đi tuyệt tích nhƣ thế rồi. Sau mới chợt hiểu ngay một câu : 

không chỗ nào gọi là độ, cũng là diệu pháp để dẫn ngƣời ta đƣợc độ.   

Xin hỏi cái công phu dứt hết, cắt đứt, tuy muốn chẳng gọi nó là pháp, sao có 

thể đƣợc ƣ? Mà pháp, phi pháp đều chẳng thủ há chẳng phải tức là dứt hết, 



cắt đứt ƣ?  ai bên phải bức bách cho khít khao, vì khởi tâm động niệm nếu 

chẳng trƣớc bên nầy thì trƣớc bên kia. Phải khiến ngay phân biệt vọng tƣởng 

không có chỗ nào còn nữa, ví nhƣ đánh giặc 2 mặt bao vây lục xét, bức bách 

cho giặc không còn chỗ nào đứng vững, thì tự nhiên giặc phải hàng phục. 

Ðây là thủ đoạn dùng dao bén chém phăng gai góc lộn xộn đi, nên mới nói 

dứt hết tình thức, chặt đứt giây nhợ. Ðây chính là chỗ  ong Thụ bồ tát nói : 

hết thảy pháp chẳng sanh mà bát nhã sanh. Bát nhã chính tông là vô trụ, mà 

2 bên chẳng thủ tức là lời chú thích đích xác của vô trụ, đó tức là vô thƣợng 

thậm thâm diệu pháp, đó tức là trong kinh chỗ gọi là a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề pháp, vì lấy đó làm gốc để tu nhân thì chứng đƣợc a nậu bồ đề 

quả.  ên có thể hiểu chính cùng với bè làm thí dụ giống nhau, chẳng phải là 

không có pháp có thể độ, lại chẳng phải là chƣa độ mà xả pháp. Ông ngờ là 

làm sao mà độ, cứu cánh lúc độ có pháp hay không có pháp, há chẳng phải 

là lời nói mơ ngủ ƣ?  

 ỏi : Phật sao chẳng thuyết minh : bất thủ tức là pháp, mà chỉ khiến cho 

ngƣời ta tự hiểu lấy ƣ ?  

Trả lời : đây cũng có tôn chỉ sâu :   

1) Bất thủ vốn chẳng phải là pháp, không biết lấy gì để đặt tên nó, nên đặt 

cho nó tên giả là pháp của vô pháp mà thôi.  hƣ bố thí, bát nhã v.v... đều là 

giả danh, không biết lấy gì đặt tên nó, nên hãy gọi nó là pháp, há thực có vật 

nầy ƣ ? Thế pháp, xuất thế pháp không cái nào là chẳng nhƣ thế!   

2)  hính vì chúng sanh chỗ nào cũng chấp trƣớc, nên mới nói 2 bên chẳng 

thủ để trị bịnh của nó, nếu cho cái đó là diệu pháp thì liền lại trụ trƣớc rồi. 

Ðây lại là khổ tâm chẳng nói ra vậy.  hƣng thế tôn còn sợ ngƣời học khởi 

tâm động niệm, trong chỗ chẳng hay chẳng biết trụ trƣớc ở đó mà nổi dậy 

phân biệt, thì vô minh vẫn còn nguyên, nên càng phải khiển trừ.  ho nên lại 

phải nói nửa bộ kinh phía sau, chính là vì việc nầy.   

3) Tuy chẳng thuyết minh, mà đề phòng ngƣời ta bàng hoàng không biết 

xoay trở ra sao, nên dẫn chiếc bè làm thí dụ để lọt ra một chút tin tức, khiến 

cho kẻ chân tu cũng đƣợc nhờ đó mà tự mình lĩnh hội. Phải biết, phàm việc 

gì do tự mình lĩnh ngộ đƣợc mà tới thì có thụ dụng. Tại sao? Vì đƣơng lúc 

mình lĩnh ngộ, tức là lúc đƣợc thụ dụng, so với do thấy nghe ở phía ngoài 

mà đƣợc thì có ích lợi hơn.  ho nên bực cổ đức thuyết pháp mỗi hay chẳng 

thổ lộ tận tình là vì thế. Vì chƣng đề phòng làm bít cái cửa giác ngộ của 



ngƣời ta. Tôi nay giảng ra nhƣ thế nầy, chẳng tránh khỏi trái với cổ huấn, tự 

mình biết sâu là có lỗi, có tội.   

 hƣng chẳng thể nào mà chẳng giảng, là cũng có ý sâu : Vì phật pháp suy 

đồi đã lâu, một hạng ngƣời sợ nghe bát nhã, lại một hạng ngƣời đàm luận bát 

nhã thƣờng thƣờng đi vào đƣờng tẽ, mà các ông lại nhiệt tâm cầu pháp nhƣ 

thế này, nếu tuyệt đối chẳng lay cho tỉnh lên một chút, thì lại cũng chẳng thể 

mở cửa giác ngộ chân thực cho ngƣời ta. Vả lại có chỗ nhờ cậy mà không sợ 

gì, là có nửa bộ kinh sau rất thâm thiết đối trị bịnh nầy, chẳng cần phải sợ kẻ 

nghe mà trụ ở pháp.  ói đến chỗ nầy, còn có một việc chẳng thể nào mà tôi 

chẳng cúng hiến. Phàm muốn lĩnh ngộ nghĩa chân thực trong kinh, thì chỉ ở 

chỗ đọc một cách chí thành cung kính. Ðọc thuộc rồi lại phải thƣờng thƣờng 

quán chiếu một, hai đoạn trong kinh, hoặc 1, 2 câu, quán chiếu tức là tƣ duy. 

 hƣng thứ tƣ duy nầy khác xa với tôn chỉ bình thƣờng chỗ gọi là nghiên 

cứu. Bình thƣờng nghiên cứu một thứ học vấn, là chuyện lấy phàm tình để 

suy nghĩ, đo lƣờng, đây thì chẳng thế. Tuy cũng chẳng lìa văn tự, nhƣng 

thiết yếu chẳng thể ở trên văn tự cân nhắc, đó là chẳng thủ pháp.  ại phải 

đem trọn cả tinh thần chú ý ở kinh nầy, đó là chẳng thủ phi pháp.  ái nầy 

tức là tu định, lâu ngày chầy tháng bỗng nhiên ở lúc một niệm chẳng sanh, 

ánh sánh của tánh phát hiện lên, đạo lý chân thực trong kinh tự nhiên vọt 

hiện ra.  ái nầy tức là tƣ duy tu, mới là thụ trì, mới là có thể lĩnh ngộ.  ho 

nên mới nói, lúc lĩnh ngộ tức là lúc đƣợc có thụ dụng. Ðọc kinh phải đọc 

cách nầy, thì hai môn học định và tuệ bèn tu đều.  ại còn phải sám hối nhiều 

nhiều, cầu tam bảo gia hộ.  ếu chẳng thế, sợ hoặc nghiệp chƣớng nặng, 

chẳng những chẳng thể lĩnh ngộ, ngay đến quán chiếu cũng làm không đƣợc 

tốt.   

 ỏi :  ai bên chẳng thủ tức là pháp môn bát nhã, thế thì các pháp bố thí 

v.v... có thể chẳng cần thực hành ƣ ?  

Trả lời :  ầm rồi!  ếu chẳng thực hành bố thí là thủ phi pháp, phải biết bát 

nhã là mẹ của bố thí 5 độ, bát nhã sanh thì 5 độ cũng theo đó mà càng sanh, 

sự thực hành 5 độ nầy càng hay khéo.  ấy bát nhã quán trí thực hành 5 độ 

thì 5 độ đều là ba la mật.   

Ðem một pháp ra nói ắt có tứ cú khác nhau, hoặc nói hữu, hoặc nói vô, hoặc 

nói diệc hữu diệc vô, hoặc nói phi hữu, phi vô. Thậm thâm bát nhã thì tứ cú 

đều khiển trừ, chỗ gọi là ly tứ cú, tuyệt bách phi là vậy. Vì tự tánh thanh 

tịnh, chẳng nhiễm mảy may bụi, nên phải hết thảy đều phi (chẳng phải), mà 

4 đoạn trong kinh nầy chính là ly tứ cú. Ðoạn thứ nhứt là lấy vô khiển hữu 



(trƣớc hữu liền thành phàm phu, nên phải lấy vô khiển nó). Ðoạn thứ nhì là 

nói diệc hữu diệc vô, để khiển cái vô nghiêng lệch (hành lục độ pháp, là còn 

cái hữu, trong tâm không có tƣớng hành lục độ, là còn cái vô).  ái vô 

nghiêng lệch là phòng rơi vào đoạn diệt. Ðoạn thứ ba là nói phi hữu, phi vô, 

để khiển diệc hữu diệc vô. Vì diệc hữu diệc vô chẳng tránh khỏi còn có 2 

bên, cho nên lấy 2 bên đều chẳng nên thủ, tức là thủ hữu cũng chẳng phải, 

mà thủ vô cũng chẳng phải, thì 2 bên chẳng đến nỗi cách biệt, mà dung 

thông nhau.   

Ðến đoạn thứ 4, chữ pháp trong câu pháp thƣợng ƣng xả, là trỏ những pháp 

lục trần mà nói, chữ phi pháp trong câu hà huống phi pháp là trỏ pháp phi 

hữu phi vô mà nói. Vì chƣng lấy nghĩa hết thảy pháp chẳng sanh mà bát nhã 

sanh, chỗ gọi là 2 bên chẳng thủ, là quán triệt đến suốt đáy.  ên chính ngay 

lúc độ, phải trƣớc từ diệc hữu diệc vô mà bắt đầu hạ thủ, để đạt đến phi hữu 

phi vô. Ðã đƣợc diệt độ thì chẳng những pháp diệc hữu diệc vô bỏ đi, mà 

ngay cả đến phi hữu phi vô cũng bỏ luôn nữa, mới thành ra nhƣ lai của chƣ 

pháp nhứt nhƣ. Ðây đã đành là chỗ thƣờng thuyết của chƣ phật nhƣ lai.  hƣ 

thế tôn, ngài cũng vậy, mặc áo ăn cơm, biểu thị giống nhƣ phàm phu, tiếng 

nói, tƣớng hảo nghiễm nhiên đầy đủ, đến đây thì sanh tử, niết bàn 2 bên đều 

chẳng trụ.  ữu ƣ ? Vô ƣ ?  iệc hữu, diệc vô ƣ ? Phi hữu, phi vô ƣ ? Tứ cú 

đều chẳng thể nói.  ai câu bất ƣng thủ pháp, bất ƣng thủ phi pháp là lời nói 

rất cần yếu.   

 ác lời nói ở trên đều là 2 bên chẳng thủ, nên 2 câu nầy chẳng khác gì làm 

câu kết cho văn trên. Một đoạn lấy chiếc bè làm thí dụ cũng là hiển rõ diệu 

pháp của 2 câu nầy, tức là a nậu bồ đề pháp. Thuyết pháp nhƣ trên, chỗ gọi 

là đệ-nhứt-nghĩa tất đàn, trong chỗ không thể nói mà phƣơng tiện nói ra. 

 hỗ kinh nầy thuyết đều là đệ-nhứt-nghĩa tất đàn, nên kẻ giảng cũng chẳng 

thể nào chẳng thuyết nhƣ thế.  hƣng viên âm của phật một khi diễn ra thì 

không nghĩa nào là chẳng bao gồm, chẳng kể làm một thứ thuyết nào cũng 

đều có thể đƣợc. Thuyết trên rất cao, nay tôi cũng không ngại vì nhân-tất-

đàn mà nói : Vì nhân, nghĩa là đối cơ, kinh nói : Kinh nầy vì kẻ phát đại thừa 

thuyết, vì kẻ phát tối thƣợng thừa thuyết, căn cơ nhƣ thế, cho nên vì những 

ngƣời đó đốn thuyết.  hƣ nói : không có 4 tƣớng ngã nhân, đây là thuyết 

pháp ngã không, vì độ ngã chấp.  ại nói vô pháp tƣớng, bất ƣng thủ pháp, 

pháp thƣợng ƣng xả, đây là thuyết pháp của pháp không, vì độ pháp chấp. 

 ại nói : diệc vô phi pháp tƣớng, bất ƣng thủ phi pháp, hà huống phi pháp, là 

thuyết pháp của không không, vì độ không chấp. Thuyết pháp rất nhiều nhƣ 

thế, sao lại ngờ là không có pháp, thì làm sao độ đƣợc ƣ ? Phải biết nói là 

không có ngã nhân các tƣớng, chẳng phải là không có ngã nhân các tƣớng, 



nói là không có pháp tƣớng, không có phi pháp tƣớng, chẳng phải là rốt cuộc 

không có pháp và phi pháp. Tóm lại, nói không có, nói chẳng thủ, nói xả, chỉ 

vì khiển chấp, chẳng phải là bỏ pháp đó đi. Ba chấp đã khiển, thì tam không 

đều sáng, ba chƣớng tiêu hết, mới là sanh tử, niết bàn 2 bên đều chẳng trụ, 

sao còn chẳng độ bờ bên nầy, chẳng lên bờ bên kia ƣ ?  ại noi theo đối-trị 

tất-đàn mà nói. Ðối trị là đối chứng cho thuốc để chữa bịnh của nó. Kinh nói 

: bịnh của chúng sanh là ở chỗ chấp trƣớc, nên phật đối với hữu thì thuyết 

không, đối với không thì thuyết hữu, không cái nào là chẳng đối với chúng 

sanh trị bịnh chấp trƣớc nghiêng lệch của nó, một khi có chấp trƣớc nghiêng 

lệch liền cùng với tánh thể chẳng tƣơng ứng, liền là bội giác hợp trần, liền 

khiến cho nghiệp chƣớng sanh ra đầy dẫy, chịu khổ vô cùng tận, nên phải 

đối trị.  hƣ trong nầy nói : nên xả pháp, lại nói : lại nên xả phi pháp, liền 

biết rằng xả pháp là xả cái bịnh chấp hữu.  ại nhƣ đã nói xả phi pháp, lại nói 

luôn xả pháp, thì biết rằng chỗ gọi là xả phi pháp, cũng là xả cái bịnh chấp 

không của nó. Bịnh đã trừ, thì cái hữu thành ra diệu hữu, cái không thành ra 

chân không. Phải biết, gọi là diệu hữu, là rõ ràng có mà chẳng có, nên diệu 

hữu tức là chân không.  ọi là chân không, là rõ ràng không mà chẳng 

không, nên chân không tức là diệu hữu.   

 o đây mà nói, có thể biết rằng hạ thủ liền khiến 2 bên chẳng thủ, ấy chính 

là khiến đƣợc : 2 bên chiếu cả 2.  hiếu cả 2 tức là : tinh tinh tịch tịch, tịch 

tịch tinh tinh, (danh từ thƣờng dùng trong thiền tông để diễn tả trạng thái 

định, tuệ), cũng gọi là tịch chiếu đồng thời. Ðồng thời tức là tịch mà thƣờng 

chiếu, chiếu mà thƣờng tịch, đó tức là tịch chiếu chân nhƣ tam muội, tức là 

cảnh giới phật. Ðến địa vị nầy há chỉ diệt phiền não chƣớng, mà cũng diệt sở 

tri chƣớng, há chỉ độ phần đoạn sanh tử, mà cũng độ biến dịch sanh tử, đó 

gọi là : giai linh nhập vô dƣ niết bàn nhi diệt độ chi.  ó thể biết, chỗ nói 

trong kinh nầy đều là vô thƣợng diệu pháp cực viên cực đốn, khiến thẳng tới 

thành phật.  hẳng kể tu pháp môn nào, nếu nhƣ có thể lĩnh hội ý nghĩa ở 

trong nầy mà thực hành thì sự thành tựu ắt mau và cao. Vả chăng pháp nầy 

thẳng mau, rõ đúng, nói là khó mà cũng không khó.  ác bực thiện tri thức! 

Phật pháp khó nghe, nay rốt cuộc đã đƣợc nghe, phật ân khó báo, rốt cuộc 

phải báo, chỉ ở chỗ chúng ta gánh vác thực hành ngay mà thôi!  

Tu Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà ? Nhƣ lai đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề da 

? Nhƣ lai hữu sở thuyết pháp da ?  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao ? Nhƣ lai đắc a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề chăng ? Nhƣ lai có chỗ thuyết pháp chăng ?  



 âu hỏi nầy là giải thích một đoạn chứng thành, lại là để giải thích rõ cái sở 

dĩ nhiên của 2 câu bất ƣng thủ, (làm sao mà 2 bên chẳng thủ, và vì sao phải 2 

bên chẳng thủ), mà đem quả địa chứng thành nhân địa ra nói, để nói rõ phải 

nhân quả nhứt trí.  ên thế tôn đem cực quả ra hỏi Tu Bồ Ðề. Sau khi giải 

thích rõ, lại đem nhứt thiết hiền thánh để chứng.  hứt thiết hiền thánh ngó 

lên cực quả là nhân, mà ngó xuống ngƣời mới phát tâm là quả.  âu nói trong 

kinh thƣờng thƣờng nói ở chỗ nầy, mà ý lại ở chỗ khác, ánh sáng con mắt 

phóng ra bốn phía.  gay đến chỗ nầy là lời hỏi, xem hai chữ   , thì rõ ràng 

là trong lời nói bao gồm có vô đắc, vô thuyết.  hƣng nếu nói vô đắc vô 

thuyết, thì lại là thủ phi pháp rồi.  òn nếu nói hữu đắc, hữu thuyết, thì lại là 

thủ pháp rồi.  ay đem câu nầy ra hỏi là thử thăm dò kẻ nghe pháp, cứu cánh 

ở chân thực nghĩa 2 bên chẳng thủ, có thể lĩnh hội đƣợc chăng ? Kinh nầy 

phàm để 4 chữ : ƣ ý vân hà, nói một cách cạn là để thử thăm dò ngƣời nghe 

pháp đối với những lời thuyết ở trên có hiểu rõ đƣợc chăng.   

 ói một cách sâu là chỉ thị những ngƣời đọc tụng chúng ta chớ nên hiểu lầm 

ý của phật, ở những lời nói dƣới đây phải thể hội sâu xa, mới là chánh tri, 

chánh kiến, nếu không thì chẳng hợp ý phật.  ời nói của phật hỏi, tự xƣng là 

nhƣ lai, trong lời đáp của Tu Bồ Ðề lại có nhứt thiết hiền thánh, thì có thể 

thấy cái bất ƣng thủ pháp, bất ƣng thủ phi pháp này, chẳng kể thành hiền 

thánh, thành nhƣ lai, đều nếu chẳng theo pháp môn này thì chẳng đƣợc.  ai 

câu  hƣ  ai, nối tiếp khít vào hai câu bất ƣng thủ pháp, mới xem đó thì chữ 

đắc giống nhƣ là có đắc, hữu sở thuyết giống nhƣ là có thuyết. Ý của Phật rõ 

ràng bảo :  hƣ  ai đối với những pháp của Phật thuyết ra, trong tâm có chỗ 

thuyết chăng? Pháp này chính là trỏ a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  hƣ 

 ai vì sao thuyết pháp? Tức là vì hết thảy chúng sanh chứng đắc vô thƣợng 

Bồ Ðề mới thành nhƣ lai, thì đƣơng nhiên là có đắc.  ai chữ “da” trong lời 

hỏi, ngoài biểu diện là pháp, mà ở trong lại gồm có phi pháp. Vì sợ kẻ thô 

tâm có chỗ hiểu lầm, nên phải cần Tu Bồ Ðề lại giải thích, chẳng những thử 

thăm dò đại chúng tới nghe đối với nghĩa hai bên chẳng trƣớc có thể hiểu rõ 

chăng, vả lại chỉ thị cho chúng ta dụng công, nếu chẳng từ hai bên chẳng 

trƣớc mà hạ thủ thì chẳng thể đƣợc. Kẻ thô tâm liền ngờ rằng Phật ở dƣới 

cây bồ đề thành đạo há chẳng là đắc quả ƣ? Phật thuyết pháp 49 năm há 

chẳng là pháp ƣ?  àm sao kêu lũ ngƣời mới phát tâm chúng ta chẳng nên thủ 

pháp? Trải qua Tu Bồ Ðề giải thích, thế tôn không đắc mà đắc, không thuyết 

mà thuyết, thì nghi ngờ nầy liền giải. Tiến lên một tầng nữa mà nói, chẳng 

nói thế tôn đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cũng chẳng nói Phật mà nói 

 hƣ  ai.  hƣ  ai là pháp thân, là tánh đức, phật tánh thì mọi ngƣời đều có, 

riêng phàm phu chứa dấu ở trong vỏ vô minh thôi.  ên nói hai câu nầy, là 



kêu chúng ta   Ứ   TÁ  , trên tánh há có chỗ đắc ƣ?  á có chỗ thuyết 

ƣ?  

Tu Bồ Ðề ngôn : Nhƣ ngã giải phật sở thuyết nghĩa, vô hữu định pháp 

danh a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, diệc vô hữu định pháp nhƣ lai 

khả thuyết.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề nói : nhƣ chỗ tôi hiểu nghĩa Phật nói, không có 

pháp nhất định gọi là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cũng không có 

pháp nhất định nhƣ lai có thể thuyết.   

 âu trả lời nầy cực viên, cực diệu, xem giống nhƣ chỗ trả lời chẳng phải là 

chỗ hỏi. Thế tôn đem một bên ngƣời năng đắc, ngƣời năng thuyết mà hỏi, 

trƣởng lão lại đem một bên ngƣời sở đắc, ngƣời sở thuyết mà trả lời.  ỏi là 

một bên mà trả lời là một bên khác, rất là viên diệu. Ý bảo : thế tôn hỏi nhƣ 

lai hữu sở đắc, hữu sở thuyết, ta còn chƣa thành Phật thì chỗ nào mà biết 

đƣợc?  ên ta bất quá đem một bên pháp sở thuyết, lại y theo nghĩa của Phật 

từ xƣa đến nay thuyết mà giải đáp sơ lƣợc.  iải đáp nhƣ thế, là theo đúng 

thân phận mình, ta đã chửa chứng đƣợc Phật, thì đã đành chẳng thể biết, chỉ 

đem cái lý của thế tôn đã chỉ dạy để lĩnh hội, sẽ chẳng đến nỗi lầm lẫn. 

Trƣởng lão nói nhƣ thế, một phƣơng diện vì tự mình thiết tƣởng, một 

phƣơng diện khác lại khai thị chúng ta : thế tôn thuyết hai câu này rất là 

khẩn yếu, phải chiếu theo tôn chỉ của trƣởng lão để lĩnh hội.   

Trong câu trả lời của trƣởng lão, chẳng nói  hƣ  ai mà nói Phật là có ý sâu. 

Vì chƣng bảo lũ thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn chứng vô thƣợng bồ đề, 

thì phải chiếu theo Phật đã chứng đƣợc quả-vị mà làm. Vô hữu định pháp, 

tức là pháp không có nhứt định, nói một cách đơn giản là pháp chẳng thể 

chấp trƣớc.  âu diệc vô hữu định pháp là để làm chú giải cho pháp chẳng 

thể chấp.   nậu đa la tam miệu tam bồ đề còn không có một pháp nhứt định 

nào có thể gọi, là ý trả lời văn trên hữu sở đắc, hữu sở thuyết đã rõ ràng. 

Pháp còn không có tên nhứt định, lại huống gì có sở đắc, lại huống gì có sở 

thuyết. Phật đối với thiện nam tử, thiện nữ nhân phát bồ đề tâm, tại sao 

chẳng thuyết vô thƣợng bồ đề, mà thuyết ƣng hành ƣ bố thí, có thể thấy rằng 

ngoài hết thảy pháp, không có a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, nên không có 

định pháp. Thuyết pháp đều là phƣơng tiện, cho nên cũng không có định 

pháp có thể thuyết.   

Hà dĩ cố ? Nhƣ lai sở thuyết pháp dai bất khả thủ, bất khả thuyết, phi 

pháp, phi phi pháp.   



Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Nhƣ lai chỗ thuyết pháp đều chẳng thể thủ, chẳng 

thể thuyết, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp.   

 ai cái phi là : phi pháp, phi phi pháp, tức là hai cái đều ly, lại cũng là 2 cái 

đều già, có nghĩa là đều chẳng phải. Mấy lời nầy của trƣởng lão cực viên 

diệu, có thể giải thích nhiều cách.  âu văn của kinh phật nên xem đủ mọi 

mặt. Phật tự nói : “ta thuyết pháp cùng kiếp chẳng hết”, huống chi phàm phu 

chúng ta há chẳng từ nhiều phƣơng diện để lĩnh hội ƣ? Không có định pháp, 

cũng không có định pháp có thể thuyết, tức là đem văn trên : a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề mà ngộ đƣợc. Trƣởng lão tự bảo mình : ta làm sao ngộ đƣợc 

không có định pháp, cũng không có định pháp có thể thuyết ƣ?  hân vì 

những pháp của nhƣ lai thuyết là vô thƣợng giác, là cứu cánh giác.  ứu cánh 

giác tức là vô niệm. Vì cớ gì? Vì trong kinh nói : lìa vi tế niệm, chiếu kiến 

tâm tánh gọi là cứu cánh giác.  ó thể thấy cứu cánh giác tức là vô niệm. Vô 

niệm thì làm sao có thể thủ? Vì trong tâm một khi động mới có thể thủ. 

 ăng thủ, sở thủ đều phải chẳng đắc, nên nói dai bất khả thủ. Thế tôn muốn 

chỉ thị chúng ta tu hành, nên không nói thẳng, chỉ nói mí, và miễn cƣỡng mà 

nói. Mà bát nhã tâm tánh lìa tƣớng ngôn thuyết, không có năng thuyết, sở 

thuyết, nên nói : dai bất khả thuyết.  húng ta nếu chấp là thiệt có a nậu đa la 

tam miệu tam bồ đề có thể chứng là sai lầm rồi, nên mới nói : phi pháp. 

 hƣng nếu lại chấp là không có a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thì lại sai 

lầm rồi, nên nói phi phi pháp.  ại chữ pháp, trong câu nhƣ lai sở thuyết 

pháp, là trỏ hết thảy pháp mà nói, vì hết thảy pháp tức là a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề.  hỗ pháp nhƣ lai thuyết kêu chúng ta chẳng thể thủ, nhƣng 

rành rành lại thuyết bao nhiêu pháp kêu chúng ta chẳng thể thủ phi pháp. 

 ho nên lũ ngƣời nghe pháp chúng ta, pháp và phi pháp đều chẳng thể thủ. 

 ên có thể biết rằng ngƣời thuyết pháp cũng là bất dĩ mà thuyết, đối cơ mà 

thuyết. Ðã là pháp không có định, thì có thể thấy, chấp pháp là chẳng phải, 

nhƣng rõ ràng là thuyết pháp thì có thể thấy chấp phi pháp cũng chẳng phải. 

 ai câu phi pháp, phi phi pháp chính là để chú giải cho câu bất ƣng thủ 

pháp, bất ƣng thủ phi pháp. Tại sao chẳng nên thủ pháp? Vì chẳng phải 

pháp. Tại sao chẳng nên thủ phi pháp? Vì chẳng phải phi pháp. Phi pháp, phi 

phi pháp lại có thể xoay ngƣợc lại mà xem, nhƣ nói : nhƣ lai sở thuyết, phi 

pháp, phi phi pháp, dai bất khả thủ, bất khả thuyết.   

Trƣởng lão bảo : diệc vô hữu định pháp nhƣ lai khả thuyết, riêng đem 2 chữ 

nhƣ lai ra nói là : nhƣ lai tức là pháp thân, pháp thân không có tƣớng, thì làm 

gì có thể thuyết. Bao gồm cái ý ứng, hóa thân có tƣớng, có thể thuyết, nên 

nói không có định pháp. Vô hữu định pháp có nghĩa là chẳng thể chấp định 

có pháp có thể thuyết, cũng chẳng thể chấp định không có pháp có thể 



thuyết. Pháp thân là tánh, tánh là đại viên giác hải, vô lƣợng vô biên. Ðem 

tánh ra mà nói, thì hết thảy chúng sanh và chƣ bồ tát đều là nhứt chơn pháp 

giới.  ho nên thế tôn thuyết pháp là từ trong đại viên giác hải tự tại chảy ra. 

 húng ta muốn chứng đến đại viên giác hải, phải trƣớc lìa tâm duyên tƣớng, 

thì làm sao có thể thủ, lại phải lìa ngôn thuyết tƣớng, thì làm sao có thể 

thuyết.  ìa ngôn thuyết tƣớng chính là dứt hết đƣờng ngôn ngữ, lìa tâm 

duyên tƣớng chính là dứt hết chỗ tâm hành. Ðã là diệt hết chỗ tâm hành, dứt 

hết đƣờng ngôn ngữ, thì làm sao có thể phân biệt.  ên mới nói : phi pháp, 

phi phi pháp.   

Trƣớc nói về vô niệm, chính là phải lìa tâm phân biệt, nên nói bất ƣng thủ 

pháp, bất ƣng thủ phi pháp. Thế tôn chứng đƣợc pháp thân nhƣ lai, tuy có 

chỗ đắc mà là không có chỗ đắc, tuy có chỗ thuyết mà là không có chỗ 

thuyết. Muốn chiếu cả 2 bên thì trƣớc phải lìa cả 2 bên.  ai câu chỗ thế tôn 

hỏi cũng tức là gồm có ý nầy.  hƣ bảo pháp thân còn có chỗ đắc ƣ? Pháp 

thân còn có chỗ thuyết ƣ?  hƣ lai sở dĩ gọi là nhƣ lai, là trƣớc lìa phân biệt. 

 ác ông ở nhân địa tu hành cũng phải trƣớc lìa phân biệt, sao có thể còn có 

cái thấy có chỗ đắc, có chỗ thuyết ƣ?  

Sở dĩ giả hà ? Nhứt thiết hiền thánh dai dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt.   

Dịch nghĩa : Sở dĩ ra sao? Hết thảy hiền thánh đều lấy pháp vô vi mà có 

sai biệt.   

Sở dĩ giả hà : tức là trỏ ra cái sở dĩ nhiên làm sao 2 bên đều phải P  .  ết 

thảy hiền thánh đều dùng pháp hai bên đều P   nầy, thì lũ phàm phu chúng 

ta sao có thể chẳng dùng. Thập trụ, thập hành, thập hồi hƣớng, tứ gia hạnh là 

hiền, sơ địa đến đẳng giác là thánh.  hƣ lai là cực thánh nên nói nhứt thiết. 

Vô vi là niết bàn.  iết bàn là tiếng Phạm, nói cho đủ là Bát niết bàn, dịch là 

tịch diệt, hoặc bất sanh bất diệt.  a Thập đem danh từ xƣa của Trung Quốc, 

dịch là vô vi.  uyền Trang Tam Tạng pháp sƣ nhà Ðƣờng không tán thành 

dùng danh từ xƣa, vì danh từ xƣa và tiếng Phạm nguyên ý chẳng giống nhau 

hết, cho nên những danh từ của  uyền Trang dịch đều là mới đặt ra, để tránh 

cho độc giả hiểu lầm.  hữ vô vi ở đây là bất sanh bất diệt, chẳng giống với 

nghĩa vô vi là thuần thuận theo tự nhiên, chẳng tạo tác của  ão Tử.   

Dùng danh từ mới để dịch đã đành là thích nghi, nhƣng  uyền Trang ở chỗ 

chẳng đến nỗi hiểu lầm, cũng chế tạo ra bao nhiêu danh từ mới nữa, thì 

chúng ta cũng chẳng tán thành. Vô vi là trỏ tâm của tự tánh thanh tịnh, 

nguyên lai đầy đủ, không có tƣớng tạo tác.  âu vô tu, vô chứng trong kinh 



phật tức là trỏ vô vi mà nói.  hỉ cần đem tâm sanh diệt diệt xong, thì tịch 

diệt liền hiện ra. Ðến nhƣ phƣơng pháp tu hành, tức là phi pháp, phi phi 

pháp, hai bên chẳng thủ ở văn trên. Ắt phải hai bên chẳng thủ, đem phân biệt 

vọng tƣởng trừ hết thì mới có thể đƣợc.  ên thành bực hiền, thành bực thánh 

đều dùng pháp nầy.  iền và thánh khác nhau rất xa, ngó lên nhƣ lai là nhân 

địa, ngó xuống phàm phu là quả vị.  ại cái dƣới dƣới ngó ở cái trên trên đều 

là quả, cái trên trên ngó ở cái dƣới dƣới đều là nhân, nên nói là nhứt thiết. 

 iền thánh do vô vi nầy mà thủ chứng, cho nên nói dai dĩ.  hƣ  ai cũng thế, 

 hƣ  ai phàm có chỗ thuyết đều nƣơng theo tự chứng vô vi, chẳng thể bảo 

đó là phi pháp.  hƣng hiền và thánh có khác biệt, địa vị cạn sâu chẳng giống 

nhau. Vì thế biết rằng nhƣ lai phàm có chỗ thuyết đều tùy thuận cơ-nghi, chỉ 

là phƣơng tiện mà chẳng phải thiệt, chẳng phải bảo đó là phi phi pháp.  hỗ 

thuyết pháp của thế tôn, không cái cạn nào mà chẳng sâu, không cái sâu nào 

mà chẳng cạn, nên dạy kẻ bắt đầu thực hành là ngay ở chẳng nên thủ pháp, 

chẳng nên thủ phi pháp mà dụng công. Ðến lúc cảm quả, công phu cực sâu 

thì cũng vẫn là pháp nầy.  húng ta phải ở chỗ khởi tâm động niệm mà hạ 

thủ, trƣớc phải quán vô niệm.  ó thể ở lúc động một niệm bèn biết, liền lập 

tức quán trở lại, thì liền có thể chiếu trụ, niệm liền không có.   

 hƣng chẳng phải kẻ dụng công lâu ngày thì chẳng thể đƣợc.  ên bƣớc đầu 

phải quán sát. Quán sát thì chẳng thể nào mà chẳng suy nghĩ sâu. Suy nghĩ 

sâu thì quán bao nhiêu niệm nầy từ chỗ nào nổi dậy? Một khi quán, thì nó 

nổi dậy ở chỗ không nổi dậy, vốn nó hƣ vọng.  ễ niệm lại nổi dậy thì lại 

quán, dụng công day qua trở lại, thì liền có thể chiếu trụ, liền có thể vô niệm. 

Khoa nầy Ðạt Thiên pháp sƣ phán là sanh tín, rất là xác đáng. Vì trong kinh 

văn : năng sanh tín tâm dĩ thử vi thực, và nhứt niệm sanh tịnh tín, thì rõ ràng 

là giảng về tín vậy.  hƣ lai nƣơng theo pháp nầy mà thành nhƣ lai, hết thảy 

hiền thánh đều nƣơng theo pháp nầy mà thành. Thế thì chúng ta nếu chẳng 

có thể sanh tín tâm nhƣ thế, lấy đây làm thực, thì chẳng thể đƣợc.   

Tu Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà ? Nhƣợc nhân mãn tam thiên đại thiên thế giới 

thất bảo dĩ dụng bố thí, thị nhân sở đắc phƣớc đức ninh vi đa phủ ?  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao? Nếu có ngƣời lấy đầy bảy báu 

ở tam thiên đại thiên thế giới để dùng bố thí, ngƣời nầy chỗ đƣợc phƣớc 

đức phải là nhiều chăng?  

Ðây là sự so sánh thù thắng, đem ngay phƣớc đức, lấy trí tuệ để mà so sánh. 

 ó ngƣời nói : kinh nầy phật dạy ngƣời ta chẳng trụ tƣớng, lại tại sao chỗ 

nào cũng lấy phƣớc đức để so sánh? Ðây có 4 thứ yếu nghĩa :   



1) Muốn cho ngƣời ta hiểu rõ phƣớc tuệ phải tu cả hai, chuyên tu tuệ chẳng 

tu phƣớc thì chẳng thể đƣợc.  hƣ giảng kinh thuyết pháp nguyên vì độ sanh, 

mà chúng sanh trái lại chẳng ƣa nghe lời nói của nhà ngƣơi, đó là duyên cớ 

thiếu khuyết phƣớc đức.  ên phƣớc đức rất cần yếu. Tu cả 2 phƣớc và tuệ 

tức là muốn cho ngƣời ta bi và trí đầy đủ, trí là tuệ, bi là phƣớc.  hƣ phật 

nhƣ lai đều lấy đại bi tâm làm thể. Vì chúng sanh mà nổi dậy tâm đại bi, nên 

phật pháp đại thừa xây dựng ở trên phần của chúng sanh. Xem phẩm Phổ 

 iền  ành  guyện liền biết nguyện của Phổ  iền là đại bi phát ra, trong có 

một đoạn rằng : “ oặc lại có ngƣời nào lấy thâm tín tâm, ở nguyện lớn nầy 

thụ trì đọc tụng, cho đến viết ra một bài kệ 4 câu, thì mau có thể diệt trừ 5 

nghiệp vào địa ngục vô gián”.  ại nói “mau đƣợc thành tựu vi diệu sắc thân 

đầy đủ 32 tƣớng đại trƣợng phu”. Thế nên biết rằng chúng sanh nếu có thể 

viên mãn Phổ  iền công đức, thì liền có thể diệt tội đƣợc phƣớc, mà tu Phổ 

 iền hành nguyện thì trƣớc phải phát tâm đại bi.  ên bi tức là phƣớc.  hỗ 

nói phƣớc đức trong kinh nầy đều do đại bi mà phát ra, chẳng phải là khiến 

ngƣời ta cầu phƣớc báo ở cõi trời cõi ngƣời.   

2) Phƣớc đức trọng yếu nhƣ thế, nên phải phát tâm đại bi.  hƣng nếu không 

có trí tuệ thì không thể hành bồ tát đạo, nên đại trí lại càng trọng yếu.  ổ 

nhân nói : “phƣớc và tuệ nhƣ 2 bánh xe”.  ó thể thấy nhƣ lai ắt phải có 2 

bánh xe thì mới có thể hành giáo hóa.  hƣng sức của 2 bánh xe nhƣ tay trái, 

tay mặt, lấy tay mặt làm trọng. Phƣớc đức đã đành là cần yếu, mà trí tuệ lại 

càng cần yếu hơn.  ho nên mãn tam thiên đại thiên thế giới thất bảo bố thí, 

chẳng bằng thụ trì 4 câu kệ, vì ngƣời khác nói.   

3) Mƣợn sự so sánh thù thắng nầy, liền đem văn trƣớc kết thúc. Phật thuyết 

pháp tuy là lời nói thẳng tới, mà ở khoảng giữa ắt chỗ chỗ kết thúc, chỗ so 

sánh thù thắng của kinh nầy tức là chỗ chƣơng cú kết thúc.   

4) Kinh nầy nhiều lần so sánh sự thù thắng, mỗi lần ắt thêm lên sự thù thắng, 

càng so sánh càng thù thắng chẳng phải là văn sau sâu hơn văn trƣớc, sai 

khác nhau xa nhƣ thế đâu. Bèn đem chúng sanh ra mà nói, là trỏ công hành 

của nó càng thắng, thì phƣớc đức càng nhiều.  hƣợc : là lời nói để hỏi, 

chẳng cần thiệt có việc nầy, ngƣời nầy. Mãn tam thiên đại thiên thế giới thất 

bảo bố thí : ở trong kinh là Ðại-Phạm-Thiên-Vƣơng trong nhân đời trƣớc 

làm sự bố thí, nhƣ thế chẳng phải là một đời, mà là nhiều đời nhiều kiếp bố 

thí, tích chứa lại mới có nhiều nhƣ thế. Phật nói : nếu nhƣ có ngƣời nầy, thì 

lúc bấy giờ không làm gì có ngƣời nầy, có thể biết đƣợc. Trong kinh phật 

thuyết : trên thế giới núi hết sức lớn là núi Tu  i, cũng gọi là Tu  i  âu, 

dịch là núi diệu cao.  úi nầy ở vào trong biển 80.000 do tuần nhô ra ngoài 



biển 80.000 do tuần (1  o tuần bằng 40 dặm của Trung Quốc) nên hết sức 

cao.  úi nầy chẳng phải là đất đá làm nên, mà là kim, ngân, lƣu ly, pha lê 4 

món báu làm nên, nên gọi là diệu. Vây vòng quanh núi nầy có biển lớn gọi 

là hƣơng thủy hải, ngoài vòng quanh lại có biển, có núi cộng 7 lần, gọi là 

thất hƣơng hải, thất kim sơn. Phía ngoài nữa lại có biển lớn gọi là hàm thủy 

hải, bao vây phía ngoài có núi lớn gọi là đại thiết vi sơn.  goài núi nầy lại 

có 4 đại châu. Một trong 4 đại châu nầy là nam thiệm bộ châu, chỗ chúng ta 

ở đây.  gƣời đời lấy 4 châu của trái đất cho là 4 châu của kinh phật, là sai 

lầm. Bốn đại châu nầy cũng gọi là tứ thiên hạ, ở nửa chừng núi Tu  i. Sáu 

từng dục thiên cùng với nhân đạo rất gần là tứ thiên vƣơng thiên, cung điện 

của cõi trời nầy ở ngay nửa chừng núi Tu  i. Tứ Thiên Vƣơng thống lĩnh 

nhân đạo, qủi đạo, kiểm tra xem xét thiện ác ở nhân gian là trách nhiệm của 

cõi trời nầy. Ở phía trên cõi trời nầy là Ðao  ợi Thiên, cõi trời nầy cũng ở 

hƣ không tức là ở trên đỉnh núi Tu  i,  gọc  oàng của Ðạo giáo,  iệu-

Thiên thƣợng đế của  ho giáo tức là cõi trời nầy. Từ cõi trời tứ thiên vƣơng 

cho đến lục đạo đều thuộc về cõi trời nầy cai quản.   

 ại lên 4 từng trời nữa tức là ở hƣ không. Sắc giới ở trên dục giới, có 18 cõi 

trời chia ra làm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lên cõi trời sắc giới 

nầy chẳng chỉ là có phƣớc đức mà thôi, mà phải có đủ định lực. Ðã không 

còn dâm dục, nhƣng vẫn còn sắc chất, nên gọi là sắc giới. Kẻ lên sơ thiền 

chẳng ắt phải tu định của nhà phật, ngay đến định của ngoại đạo cũng có thể 

lên cõi trời nầy, nhƣ đại la-thiên của đạo giáo cũng là sơ thiền. Kẻ tu định 

trong phật giáo mà chƣa ra khỏi tam giới cũng ở gởi nơi cõi trời nầy, nên gọi 

tên chung là thiền. Ðại-Phạm Thiên-Vƣơng ở cõi trời sơ-thiền quyền cao 

hơn Thích-Ðề  oàn-Nhân. Thích-Ðề  oàn-Nhân cai quản 1 tứ-thiên-hạ, còn 

Ðại-Phạm Thiên-Vƣơng thì cai quản tam thiên đại thiên thế giới. Sa bà thế 

giới chỗ Thích  a giáo hóa cũng lớn nhƣ thế. Thế giới của mỗi vị phật cai 

quản đều nhƣ thế, chẳng qua có sự khác nhau về tịnh và uế.  gay đến cực 

lạc thế giới cũng lớn nhƣ thế, nhƣng quốc độ nầy bằng phẳng, bảy báu làm 

nên, khác xa với quốc độ chúng ta ở đây, vì nhân tâm hiểm ác, nên cảm ra 

lồi lõm chẳng bằng phẳng.  hỗ tu phƣớc đức của chúng sanh lớn liền cảm 

bảy báu nhiều, chỗ tu phƣớc đức nhỏ liền cảm bảy báu ẩn đi.   

Bảy món báu : vàng, bạc, lƣu ly, pha lê, xa cừ, mã não, xích châu chẳng phải 

là món nhân công hiện tại tạo nên đƣợc.  gƣời nầy lấy mãn tam thiên đại 

thiên thế giới thất bảo bố thí cho chúng sanh cũng chẳng phải sức ngƣời có 

thể làm nổi.  inh vi : nghĩa là có thể bảo là.  ời hỏi của thế tôn hết sức hay 

khéo, chẳng những thăm dò Tu Bồ Ðề, lại thăm dò luôn chúng ta. Vì sợ 

chúng ta hiểu lầm ý bất trụ tƣớng ở văn trên, cho là đã bất trụ tƣớng, thì cần 



gì phải phƣớc đức? Phải biết rằng ngƣời nầy bố thí mãn tam thiên đại thiên 

thế giới, tức là cứu độ chúng sanh.  ên chỉ có thể chẳng trụ tƣớng, mà chẳng 

thể chẳng làm bố thí, nếu không thì chẳng phải là tâm đại bi.   

Tu Bồ Ðề ngôn : thậm đa, thế tôn. Hà dĩ cố ? Thị phƣớc đức tức phi 

phƣớc đức tánh, thị cố nhƣ lai thuyết phƣớc đức đa.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề nói : thƣa thế tôn, rất nhiều. Vì cớ gì? Phƣớc đức 

nầy tức là chẳng phải tánh của phƣớc đức, thế nên nhƣ lai nói phƣớc 

đức nhiều.   

 ời đáp này ý vị sâu xa. Tu Bồ Ðề hiểu rõ ý thế tôn, nên nói thậm đa.  ại sợ 

ngƣời ta chẳng hiểu rõ, trƣớc đây rành rành nói là chẳng trụ tƣớng, nay bỗng 

nói rất nhiều, so sánh kỹ lƣỡng há chẳng phải là trụ tƣớng ƣ?  ƣới câu hà dĩ 

cố, là tự mình giải thích rõ ràng cái sở dĩ nhiên của câu trả lời thậm đa.  âu 

văn : thị danh, tức phi, trong kinh này rất nhiều, đây là chỗ thấy lần thứ nhứt, 

nên ý câu nói so sánh rõ ràng hơn.  âu này đặc biệt nói ra một chữ TÁ  , 

là khiến ngƣời ta hiểu rõ từ đây trở về sau phàm nói TỨ  P   đều là trỏ 

TÁ   mà nói. Thị cố thuyết, cũng nhƣ nói là T Ị     , là khiến cho 

ngƣời ta hiểu rõ từ đây về sau phàm nói T Ị      tức là trỏ TƢỚ   mà 

nói. Ðem tƣớng ra mà nói : danh là danh-tự tƣớng, ngôn là ngôn-thuyết 

tƣớng. Phàm vật lớn nhỏ, dài ngắn, cao thấp, xa gần, trong ngoài, có đối đãi 

đều là tƣớng. Tƣớng có biến động, là hƣ vọng. Tánh thì chẳng động, là 

không tịch.  ên đem tánh ra mà nói, thì hết thảy chẳng thể thuyết. Ý Tu Bồ 

Ðề bảo là : nếu là tƣớng của phƣớc đức có thể nói là nhiều, thì tức là chẳng 

phải tánh của phƣớc đức.  ếu là tánh của phƣớc đức thì không không tịch 

tịch, ngay đến 2 chữ phƣớc đức cũng không nói ra đƣợc, còn có chỗ nào mà 

nói nhiều hay ít? Từ đây xuống dƣới phàm gặp chữ tức phi, thị danh đều 

phải giải nghĩa nhƣ thế.  hỗ nầy riêng thêm vào 2 chữ nhƣ lai, nhƣ lai là tên 

gọi của tánh thể.  ói phƣớc đức đã là đem tƣớng mà nói, tại sao lại còn đem 

nhƣ lai ra nói? Ðây có yếu nghĩa. Vì tánh là trong, tƣớng là ngoài, tánh là 

gốc, tƣớng là ngọn.  ó trong mới có ngoài, có gốc mới có ngọn. Ý bảo : có 

tánh của nhƣ lai thì mới có phƣớc đức có thể nói.  ếu không có tánh thì sao 

có phƣớc đức có thể nói. Thị phƣớc đức tức phi phƣớc đức tánh, trên biểu 

diện nói là phƣớc đức, thực ra là chỉ thị chúng ta chẳng thể trƣớc tƣớng. Thị 

cố nhƣ lai thuyết phƣớc đức đa, tức là nói có tánh này thì mới có tƣớng này, 

khiến chúng ta hội tƣớng trở về tánh.   

Nhƣợc phục hữu nhân ƣ thử kinh trung thụ trì, nãi chí tứ cú kệ đẳng, vị 

tha nhân thuyết, kỳ phƣớc thắng bỉ.   



Dịch nghĩa : Nếu lại có ngƣời ở trong kinh nầy thụ trì, cho đến 4 câu kệ, 

vì ngƣời khác nói, phƣớc nó thắng kẻ kia.   

Khoa nầy là lời nói của Phật, đáng lẽ phải có chữ phật ngôn, hoặc Tu Bồ Ðề, 

nay lƣợc đi.  hữ phục trong nhƣợc phục nầy có nghĩa là lại. Ðộc giả hoặc 

đến nỗi hiểu lầm cho thụ trì là đọc Kim  ƣơng kinh thì phƣớc liền thắng hơn 

Ðại Phạm Thiên Vƣơng. Thực ra phải chú ý 2 chữ T Ụ TRÌ.  gƣời nầy có 

thể thụ trì kinh nầy, lại có thể bố thí mới thắng hơn Ðại Phạm Thiên Vƣơng. 

Thụ là lĩnh nạp, nghĩa là trỏ thiệt có thể lĩnh hội nghĩa kinh mà đƣợc thụ 

dụng, so với chữ giải lại tiến lên một tầng nữa. Trì là ý vâng giữ một cách 

khẩn thiết, một khắc chẳng buông lơi, so với chữ thụ lại tiến lên một tầng 

nữa. Ðã thụ trì không thể nào mà chẳng đọc tụng, nên chỉ dùng 2 chữ thụ trì. 

 ãi chí là ý lời sơ lƣợc, bảo hoặc thụ trì toàn bộ, hoặc thụ trì một bộ phận, ít 

nhất cũng 4 câu kệ.   

Kệ vốn là một thể thơ của  n Ðộ, vì là văn vần nên khó dịch, nên lúc dịch 

hoặc có vần, hoặc không có vần, đổi tên lại là kệ tụng.  guyên văn Ấn-Ðộ 

mỗi 4 câu là một chƣơng. Tứ cú kệ nầy chẳng phải nhứt định trỏ 4 câu kệ 

nào trong kinh. Bất luận 4 câu nào cũng đều có thể gọi là kệ. Ở trên là tự 

lợi; vị tha nhân thuyết ở dƣới là lợi tha.  hữ kỳ là trỏ cái phƣớc của trì 

thuyết. Thắng bỉ : là hơn ngƣời trƣớc.  gƣời trƣớc chỉ làm đến bố thí, vả lại 

là tài thí, là tƣớng của phƣớc đức.  gƣời này đã có thể thụ trì để tu tuệ, lại 

có thể làm pháp thí để tu phƣớc, phƣớc tuệ tu cả hai, bi, trí đầy đủ mới là 

phƣớc đức tánh, nên hơn kẻ kia.   

Hà dĩ cố ? Tu Bồ Ðề ! Nhứt thiết chƣ phật cập chƣ phật a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề pháp dai tùng thử kinh xuất.   

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Tu Bồ Ðề ơi, hết thảy chƣ phật và pháp a nậu đa 

la tam miệu tam bồ đề của chƣ phật đều từ kinh nầy ra.   

Phật ở trong kinh Ðại Bát  hã đã nói rồi.  hẳng kể hết thảy pháp nào đều 

thu nhiếp hết ở trong bát nhã, nên Bát nhã ở trong các kinh là rất cần yếu, 

mà kinh Kim  ƣơng lại càng là tối cần yếu trong bát nhã. Phàm những yếu 

nghĩa trong kinh Ðại Bát  hã thì kinh nầy đều có đủ.  ó thể thấy đọc kinh 

nầy chẳng khác gì đọc cả bộ Ðại Bát  hã, lại chẳng khác gì đọc tam tạng 12 

bộ kinh.  hỗ thuyết của một bộ kinh nầy là pháp vô thƣợng chánh đẳng, nên 

nói : nhứt thiết chƣ phật, và chƣ phật a nậu đa la tam miệu tam bồ đề pháp 

đều từ kinh nầy ra.   



 hứt thiết chƣ phật là ngƣời năng chứng, a nậu bồ đề là pháp sở chứng. 

 hiếu theo đó mà xem thì pháp môn thành phật ở ngay kinh nầy, mà thành 

phật cũng ở kinh nầy.  gƣời nầy có thể thụ trì pháp môn thành phật nầy, bố 

thí pháp môn thành phật nầy, nên phƣớc đức cùng kiếp nói không hết.  à sự 

bố thí tam thiên đại thiên thế giới thất bảo có thể so sánh đƣợc ƣ? Ðây là lần 

so sánh thứ nhứt của kinh nầy. Ðem sự tích của Ðại Phạm Thiên Vƣơng ra 

nói, chính là cân nhắc từng đồng cân, từng lƣợng, vì kia là sự bố thí thành ra 

Ðại Phạm Thiên Vƣơng, còn đây là sự bố thí thành phật.  hỗ phật quản lĩnh 

cũng là tam thiên đại thiên thế giới, lấy đây mà so sánh với kia có thể là 

bằng nhau.  hƣng Ðại Phạm Thiên Vƣơng còn là phàm phu, còn phật là bực 

thánh nhân, là giáo chủ, sao có thể so sánh đƣợc?  uống chi Ðại Phạm 

Thiên Vƣơng còn chẳng tránh khỏi đại tam tai ƣ?  

 ại còn có yếu nghĩa nũa : kinh nầy chỗ nào cũng dạy ngƣời ta chẳng trụ 

tƣớng. Bịnh của phàm phu là chỗ chỗ trƣớc tƣớng, chẳng trƣớc ở chỗ nầy, 

thì trƣớc ở chỗ kia. Kinh nầy chỗ nào cũng dạy ngƣời ta kiến tánh.  hƣng 

chữ TÁ   trong kinh nầy, trừ chữ tánh trong câu tức phi phƣớc đức tánh, 

ngoài ra không có chỗ nào thấy nữa, vì muốn cho ngƣời ta khéo tự mình thể 

hội, ngay đến chữ TÁ   cũng chẳng thể chấp trƣớc.  hứt thiết chƣ phật 

đều từ kinh nầy ra, là trỏ bảo chúng ta học phật phải từ kinh nầy vào. Khoa 

chỉ thị đích xác vô trụ sanh tín nầy rất là thích đáng, vì tín tâm là cửa vào 

đạo.   

Tu Bồ Ðề, sở vị phật pháp giả, tức phi phật pháp.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, chỗ gọi là phật pháp tức chẳng phải phật 

pháp.   

 âu sở vị phật pháp ở đây, chữ phật là trỏ văn trên câu nhứt thiết chƣ phật, 

chữ pháp là trỏ văn trên câu chƣ phật a nậu đa la tam miệu tam bồ đề pháp. 

Ý phật bảo : ta phía trên chỗ nói hết thảy chƣ phật và chƣ phật a nậu đa la 

tam miệu tam bồ đề pháp, là từ trên danh tƣớng mà nói phật và pháp, mà 

chẳng phải từ trên tánh mà nói phật và pháp. Kinh nầy rành rành dạy ngƣời 

ta chẳng nên trụ tƣớng, tức nhƣ văn trên chỗ nói 2 câu nhứt thiết chƣ phật 

cũng chẳng thể trƣớc tƣớng.   

 ếu một khi trƣớc tƣớng, thì chẳng phải là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề 

pháp. Kết thúc nhƣ thế nầy ở văn trên thì ý nghĩa của bất trụ tƣớng, hành ƣ 

bố thí, bất thủ pháp, bất thủ phi pháp đều viên mãn. Một khoa chỉ thị đích 

xác vô trụ sanh tín ở trên, mở miệng liền khiến quảng độ chúng sanh thành 



phật (nhập vô dƣ niết bàn tức là thành phật), là khai thị chúng ta phải không 

trụ ở các tƣớng ngã, nhân v.v... lại nói : thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả, 

là phải không trụ ở pháp tƣớng.  ại nói : ƣ nhứt thiết pháp vô trụ nhi hành ƣ 

bố thí, là phải không trụ ở phi pháp tƣớng. Vì thế lấy 4 chữ : bất trụ ƣ tƣớng 

để tổng kết. Bất trụ ƣ tƣớng là chân thuyên của vô trụ. Sở dĩ phải vô trụ ấy là 

hàng phục vọng tâm vậy (vọng tâm là thức, cũng là phân biệt), vọng tâm 

không là cái gì khác, chỉ là trƣớc tƣớng phân biệt mà thôi.  hƣng trong lời 

hỏi trƣớc trụ, sau hàng phục, trong lời đáp lại trƣớc hàng phục, sau trụ, mà 

lúc đáp trụ lại nói ƣng vô sở trụ, lại nói đãn ƣng nhƣ sở giáo trụ. Mà sở giáo 

là vô trụ, thế thì há chẳng phải nên trụ ở vô trụ ƣ? Ðây lại chỉ thị đích xác là 

chỉ phải trừ vọng, chớ lại tìm chân, vì vọng trừ thì chân tự hiện ra. Vả tánh 

của chân nhƣ thì nhƣ nhƣ bình đẳng, nếu trụ ở chân bèn thành chấp dị, chấp 

thì thành vọng, làm gì có chân.  ị thì chẳng phải là bình đẳng, làm gì có 

nhƣ.   

 ho nên chỉ phải lấy vô trụ để hàng phục vọng tâm, đó tức là chánh trụ, há 

có thể cầu chỗ trụ nào khác. Vọng trừ một phần thì chân liền hiện ra một 

phần, cần gì phải tìm cái chân nào khác ƣ?  ên nối tiếp nói rằng : phàm sở 

hữu tƣớng đều là hƣ vọng, đây là nói rõ cái lỗi của trụ tƣớng.  ếu trụ ở 

tƣớng tức là đuổi theo cái vọng, sở dĩ ban đầu nói hàng phục.  ại nói: nếu 

thấy chƣ tƣớng phi tƣớng thì thấy nhƣ lai, đây là nói rõ ích lợi của chẳng trụ 

tƣớng.  ếu có thể chẳng trụ pháp tƣớng, phi pháp tƣớng, bèn thấy chơn 

tánh. Ðây sở dĩ chỉ nói hàng phục, chẳng nói trụ, mà hàng phục tức là chánh 

trụ. Khai thị nhƣ thế thực là đích xác, rõ ràng, nên đem các văn trên đều qui 

về một tiểu khoa nên tên là M    T Ị, là vậy.   

Minh thị nhƣ thế, để khiến ngƣời ta sanh tín, nên nối tiếp bằng khoa nhỏ 

sanh tín. Trong khoa nầy chỉ riêng chọn trì giới tu phƣớc là có thể sanh tín, 

càng đầy đủ nghĩa lý tinh thâm.  ói sơ lƣợc có 3 nghĩa : 1) Bát nhã đây gọi 

là chánh trí tuệ, mà tuệ từ định sanh, định do giới thành.  ay muốn mở 

chánh trí, ắt phải trì giới, nếu không thì chánh trí chẳng sanh, trái lại thành 

cuồng tuệ, đi vào đƣờng tà, hết sức nguy hiểm.  ai bánh xe phƣớc và tuệ 

chẳng thể thiếu một, 2 bánh xe đều vận chuyển mới thành ra lƣỡng túc tôn. 

 ếu tuệ nhiều phƣớc ít, thì khuyết thiếu đại bi, chẳng thể nhiếp hóa chúng 

sanh.  ên tu bát nhã chánh trí chẳng thể lìa bố thí các độ mà tu riêng, cho 

nên trong kinh ban đầu mở ra liền nói độ rộng chúng sanh, lại nói : ƣ pháp 

vô trụ mà hành bố thí, vì lìa phƣớc mà tu tuệ, đã cùng với chúng sanh vô 

duyên, tƣớng hảo cũng chẳng đầy đủ, thì muốn hóa chúng sanh cũng chẳng 

nghe sự giáo hóa của mình.  hỗ nầy chúng ta phải nên biết.   



2) Trì giới thì ít ham muốn, tri túc, tu phƣớc ắt phải tin sâu nhân quả.  ay tu 

quán chiếu bát nhã, nếu tham dục nhiều thì sao có thể lìa tƣớng?  ếu chẳng 

hiểu rõ nhân quả, lại dễ nghiêng vào tƣớng đoạn diệt. Kinh nói : kẻ trì giới tu 

phƣớc có thể sanh tín tâm, tức là chỉ thị một cách đích xác cho chúng ta phải 

nên trì giới tu phƣớc thì mới có thể vào trong cửa bát nhã, ý khuyên răn rất 

là thâm thiết.  ái chúng lại phải nên biết là nhƣ thế! Tóm lại trì giới tu 

phƣớc đã là không có phi pháp tƣớng, nên y theo kinh quán chiếu nhân 

không, pháp không, thì quyết chẳng đến nỗi đi vào đƣờng tẽ. Quả nhiên có 

thể một niệm tƣơng ứng, liền khế hợp với lý tam không, tức là không có các 

tƣớng ngã nhân v.v..., không có pháp tƣớng, cũng không có phi pháp tƣớng. 

 hỗ gọi là không có, chẳng phải là ngoan không mà là chẳng chấp thủ 

tƣớng.  ai chữ bất thủ lại là chân thuyên của bất trụ tƣớng. Mà muốn chẳng 

thủ tƣớng thì phải chẳng thủ pháp, chẳng thủ phi pháp. Thủ pháp liền thành 

pháp tƣớng, liền trƣớc ở hữu. Thủ phi pháp liền thành phi pháp tƣớng, lại 

trƣớc ở không. Không, hữu chẳng trƣớc liền thành trung đạo đệ nhứt nghĩa, 

tức là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề pháp. Ví nhƣ thuyền bè, lúc độ thì 

dùng pháp nầy, độ xong liền phải xả.   

Thế nên tuy đã thành phật, tuy thuyết pháp độ sanh nhƣ phật, cũng là tuy đắc 

mà chẳng có chỗ đắc, tuy thuyết mà chẳng có chỗ thuyết.  hẳng thể nhứt 

định chấp là có pháp, nhứt định chấp là không có pháp, nên mới nói là 

không có định pháp. Bốn chữ vô hữu định pháp nầy lại là chân thuyên chẳng 

thủ pháp, chẳng thủ phi pháp.  hân hiểu rõ vì nó vô định cho nên chẳng nên 

thủ.  hỗ gọi là chẳng thủ ấy là chẳng chấp vậy thôi. Tóm lại pháp chỗ Phật 

thuyết vốn đều chẳng thể thủ, đều chẳng thể thuyết. Phải ở lúc chỗ tâm hành 

diệt mất, đạo ngôn ngữ dứt mất, mà khế hợp vào.  ên thủ pháp, thuyết pháp, 

thủ phi pháp, thuyết phi pháp đều chẳng phải, đó gọi là là vô dƣ niết bàn, 

mong lên bực hiền bực thánh không ai là chẳng theo con đƣớng nầy.  iểu rõ 

đƣợc nghĩa chân thực nầy tức là thực tín. Một niệm tƣơng ứng liền đƣợc vô 

lƣợng phƣớc đức, vì một niệm tƣơng ứng là gốc của tịnh niệm nối tiếp nhau. 

Tại sao phƣớc đức vô lƣợng, lại lấy một khoa nhỏ so sánh thù thắng để nói 

cái sở dĩ nhiên của nó?  ghĩa là chƣ phật và chƣ phật vô thƣợng bồ đề đều 

từ kinh nầy ra, là vậy.   

Ðây là thuyết minh hết thảy phật, hết thảy phật pháp đều chẳng ngoài lý vô 

trụ của kinh này.  ếu thực tín lý nầy, một niệm thanh tịnh, thì liền có thể 

thẳng đến a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, phƣớc đức há chẳng vô lƣợng ƣ? 

 hƣng chẳng thể nhân nghe câu nói nầy mà day về trong văn tự cầu nó. Phải 

y theo lý trong kinh nói rõ mà phản chiếu tự tánh. Tự tánh không tịch, ngay 

cả chữ phật, chữ pháp cũng đều không có, quả nhiên có thể quán chiếu lâu 



ngày, chứng vào tánh không tịch, tức là đã thành tựu vô thƣợng bồ đề, tức là 

thành phật.   

 hƣng phật tuy đã thành phật mà rốt cuộc chẳng tự mình cho là có chút 

pháp nào có thể đắc, không có chút pháp nào có thể đắc là chẳng tự cho 

mình thành phật.  ên nói :  hỗ gọi là phật pháp tức là phi phật pháp. Suốt 

từ đầu đến cuối, có một câu để quán thông là VÔ TRỤ mà thôi.  hân gồm 

biển quả, quả suốt nguồn nhân là nhƣ thế. Ở trên là yếu chỉ của khoa thứ 

nhứt, khai thị vô trụ cũng đã tƣờng tận rồi. Thế tôn đại từ đại bi muốn cho 

ngƣời ta mở lớn sự viên giải, nên lại đem nghĩa lý của vô trụ, tiến lên từng 

tầng, từng tầng mà mở rõ, để mong giải tuệ mở ra, thì tín căn thành tựu, 

công phu tu hành cũng nhân đó mà thêm lớn, ngỏ hầu do quán hành mà 

tƣơng tợ, mà phần chứng, để đạt đến cứu cánh.   

 ẾT  UỐ  T Ứ     

---o0o--- 

QUYỂN BA - SUY MỞ VÔ TRỤ ÐỂ KHAI GIẢNG 

Ðây là một khoa suy mở vô trụ để khai giải.  ại chia ra làm 5 tiểu 

khoa, khoa đầu là : ƣớc quả quảng minh, tức là từ phần thứ 9 đến 3 hàng 

trƣớc phần thứ 10 của kinh. Ƣớc quả quảng minh có nghĩa là theo văn trên : 

nhứt thiết hiền thánh dai dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt, mà đem sự việc ra 

nói để chứng minh.  ại cũng theo văn trên : bất ƣng thủ pháp, thủ phi pháp, 

bất khả thủ, bất khả thuyết, phật pháp tức phi phật pháp để hô ứng với nhau. 

Ðắc mà không đắc là bất thủ pháp, tức là : tức phi phật pháp. Không đắc mà 

đắc là bất thủ phi pháp, tức là phật pháp. Ðắc mà không chỗ đắc, không đắc 

tức là đắc, tâm hành diệt, ngôn ngữ dứt, thì còn có gì có thể thủ, còn có gì có 

thể nói vậy thay! Tóm lại là để nói rõ ý 2 bên vô trụ. Quả địa nhƣ thế thì 

nhân địa có thể biết, tiểu thừa nhƣ thế, thì đại thừa có thể biết.   

Tu Bồ Ðề! Ƣ ý vân hà? Tu Ðà Hoàn năng tác thị niệm : ngã đắc tu đà 

hoàn quả phủ? Tu Bồ Ðề ngôn : phất dã thế tôn : Hà dĩ cố? Tu đà hoàn 

danh vi nhập lƣu, nhi vô sở nhập, bất nhập sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc, 

pháp, thị danh tu đà hoàn.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao? Tu Ðà Hoàn có thể làm niệm 

nầy : ta đắc quả tu đà hoàn chăng? Tu Bồ Ðề nói : thƣa thế tôn, không. 

Vì cớ gì? Tu Ðà Hoàn gọi là vào giòng niết bàn, mà không chỗ nào vào, 

chẳng vào sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp, nên gọi tên là Tu Ðà Hoàn.   



Sơ quả dứt hết tam giới 88 sứ, đã thấy lý chân không, mà biết là vô ngã, 

cũng là vô ngã sở.  ếu có niệm ta có thể đắc quả là ngã kiến vẫn còn y 

nguyên, sao gọi là đắc quả ƣ?  hị quả trở lên cũng nhƣ thế. Tu Bồ Ðề đều từ 

danh tƣớng của 4 quả mà phân biệt giải thích, khiến cho kẻ chấp trƣớc quả 

tƣớng ngay lúc nầy có thể hiểu rõ sự sai lầm của nó. Ðấy là sự khéo léo của 

thuyết pháp. Phất dã là 1 câu có nghĩa là : chẳng phải, không đắc, cũng 

chẳng thể tác niệm.  hữ danh của câu thị danh là giả danh, chẳng thể cho là 

thực.  ho là thực là tác niệm, trƣớc ở có chỗ đắc.   

Tiếng Phạm Tu Ðà  oàn dịch là nhập lƣu, có nghĩa là đã lội vào mạt lƣu của 

niết bàn.  o đây mà theo giòng, lần lên tới nguồn, có thể đến niết bàn bờ 

bên kia. Thế nhƣng tuy gọi là nhập lƣu, thực không có chỗ nào nhập, câu : 

bất nhập chính là giải nghĩa cái cớ nầy. Vì căn và trần đối nhau gọi là lục 

nhập, nghĩa là căn và trần nhập với nhau.  hƣ con mắt đối với sắc thì nhƣ có 

sắc vào mắt, mắt liền bị sắc chuyển, đây có thể gọi là mắt nhập vào sắc.  ác 

căn khác cũng thế. Sở dĩ nhập với nhau là vì có thức làm phân biệt.  ay nói 

chẳng nhập, thì rõ ràng là nó có thể không tình thức. Vì nó chẳng nhập lục 

trần, không biết lấy gì đặt tên cho nó, nên gọi nó là nhập lƣu.  ũng vì nó 

chẳng nhập lục trần, tình thức có thể không, nên tuy gọi là nhập lƣu, mà thực 

không có chỗ nào nhập, đây chỉ là giả danh là nhập lƣu vậy thôi, nên mới 

nói : thị danh tu đà hoàn.  anh là giả danh, là danh tƣớng.  hững câu thị 

danh ở dƣới đều phải hiểu nghĩa nhƣ thế. Ý nói : nếu nhƣ làm cái niệm ta có 

thể nhập lƣu là rành rành có chỗ nhập.  ếu có chỗ nhập thì tình thức vẫn y 

nguyên, sao nói là đắc sơ quả ƣ? Tóm lại đắc quả là chính do vô niệm, có tác 

niệm, liền chẳng phải là đắc quả.   

Tu Bồ Ðề! Ƣ ý vân hà? Tƣ đà hàm năng tác thị niệm, ngã đắc tƣ đà 

hàm quả phủ? Tu Bồ Ðề ngôn : phất dã thế tôn! Hà dĩ cố? Tƣ đà hàm 

danh nhứt vãng lai, nhi thực vô vãng lai, thị danh tƣ đà hàm.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao? Tƣ đà hàm có thể làm niệm 

nầy, ta đắc quả Tƣ đà hàm chăng? Tu Bồ Ðề thƣa : Thƣa thế tôn, 

không. Vì cớ gì? Tƣ đà hàm gọi là đi lại một lần, mà thực không đi lại, 

nên gọi là Tƣ đà hàm.   

Tiếng Phạm, tƣ đà hàm dịch là nhứt vãng lai. Sau khi chứng đƣợc sơ quả 

tiến lên dứt dục giới tƣ hoặc, từ thƣợng thƣợng cho đến trung hạ cộng 6 

phẩm, còn dƣ 3 phẩm (dục giới tƣ hoặc gồm 9 phẩm, diệt xong 5 phẩm; liền 

dứt đến trung trung phẩm, gọi là nhị, quả hƣớng, dứt đến 6 phẩm gọi là đắc 

nhị quả) Phải 1 lần lên cõi trời, một lần trở lại nhân gian để dứt nó, nên gọi 



là nhứt vãng lai, nhƣng trong tâm của tƣ đà hàm thực ra ngay đến tƣớng 

vãng lai cũng không có. Vì nó không có tƣớng vãng lai, mới có thể nhứt 

vãng lai.  ại vì nó còn không có tƣớng vãng lai nên há có sự khác biệt một 

lần vãng lai, 2 lần vãng lai, đây cũng là giả danh là nhứt vãng lai mà thôi! Ý 

nói rằng : nếu nhƣ có niệm nhứt vãng lai, thì rành rành là trƣớc tƣớng vãng 

lai. Ðã trƣớc tƣớng thì nghiễm nhiên phân biệt, sơ quả còn chƣa thể đắc, sao 

nói đắc nhị quả ƣ?   

Tu Bồ Ðề! Ƣ ý vân hà! A na hàm năng tác thị niệm ngã đắc a na hàm 

quả phủ? Tu Bồ Ðề ngôn : phất dã thế tôn. Hà dĩ cố? A na hàm danh vi 

bất lai, nhi thực vô bất lai, thị cố danh A na hàm.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao? A na hàm có thể làm niệm 

nầy, ta đắc quả a na hàm chăng? Tu Bồ Ðề nói : Thƣa thế tôn, không. 

Vì cớ gì? A na hàm gọi là chẳng lại, mà thực không ngƣời nào là chẳng 

lại, thế nên gọi là a na hàm.  

Tiếng Phạm a na hàm dịch là bất lai.  hứng nhị quả xong, tiến lên dứt dục 

giới hạ 3 phẩm tƣ hoặc hết, ở gởi nơi sắc giới tứ thiền thiên, không trở lại 

nhân gian nữa, nên gọi là bất lai.  hƣng trong tâm của a na hàm thực không 

có chỗ nào gọi là trở lại, vì cái ý lại của nó đã không có, nên có thể chẳng 

lại.  ũng vì nó còn không có chỗ nào gọi là lại, thì há có chỗ gọi là chẳng 

lại, ấy là giả danh bất lai mà thôi! Ý nhƣ bảo : nếu còn có niệm bất lai, thì 

rành rành là lai và bất lai còn chƣa có thể phai lợt quên đi ở trong tâm.  ếu 

chƣa quên đi trọn vẹn, thì tình thức vẫn còn đó, còn chẳng phải chỗ sơ quả 

nên có, sao nói đắc tam quả ƣ?   

Tu Bồ Ðề! Ƣ ý vân hà? A la hán năng tác thị niệm : ngã đắc a la hán 

đạo phủ? Tu Bồ Ðề ngôn : phất dã thế tôn. Hà dĩ cố? Thực vô hữu pháp 

danh a la hán. Thế tôn! Nhƣợc a la hán tác thị niệm ngã đắc a la hán 

đạo, tức vi trƣớc ngã nhân chúng sanh thọ giả.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao? A la hán có thể làm niệm nầy : 

ta đắc a la hán đạo chăng? Tu Bồ Ðề nói : thƣa thế tôn, không. Vì cớ gì? 

Thực không có pháp gọi là a la hán. Thƣa thế tôn, nếu a la hán làm 

niệm nầy, ta đắc a la hán đạo, tức là trƣớc ngã, nhân, chúng sanh, thọ 

giả.   

Tiếng Phạm, a la hán dịch là vô sanh.  hứng tam quả rồi, ở tứ thiền thiên 

dứt thƣợng 2 giới 72 phẩm tƣ hoặc hết, liền chứng vô sanh pháp nhẫn, chẳng 

chịu hậu hữu, sanh tử từ đây liễu thoát, nên gọi là vô sanh.  hƣng trong tâm 



của a la hán thực ngay đến pháp cũng còn không có. Vì nó không có pháp 

thì tâm sanh diệt ngừng nghỉ, nên gọi là vô sanh, cũng vì nó còn không có 

pháp vô sanh, thì há có chỗ gọi là vô sanh, ấy cũng là giả danh vô sanh mà 

thôi. Ý nhƣ nói rằng : nếu còn có cái niệm vô sanh thì rành rành là có pháp. 

Ðã có pháp tƣớng, thì liền trƣớc ngã, nhân, chúng, thọ, sanh tâm, động niệm, 

vẫn y nguyên là phàm phu, sao gọi là đắc tứ quả, chứng vô sanh pháp nhẫn 

ƣ?   

Thế tôn! Phật thuyết ngã đắc vô tránh tam muội, nhân trung tối vi đệ 

nhứt, thị đệ nhứt ly dục a la hán.   

Dịch nghĩa : Thƣa thế tôn! Phật nói tôi đắc vô tránh tam muội, ở trong 

loài ngƣời rất là đệ nhứt, là đệ nhứt ly dục a la hán.   

Vô tránh là ý không cùng với vật tranh cạnh, hết thảy bình đẳng.  o chẳng 

tự mình cho mình là phải, nên có thể vô tránh. Vô tránh thì chẳng làm cho kẻ 

khác phiền não. Ý ở thủ hộ tâm ngƣời khác, khiến cho nó chẳng sanh phiền 

não. Tu thứ tam muội nầy há chẳng phải là đại từ.  hƣng thứ tam muội nầy 

mà sở dĩ thành là do ở tƣớng nhân ngã, thị phi đều không. Kinh  iết Bàn nói 

: “Tu Bồ Ðề trụ ở chỗ hƣ không, nếu có chúng sanh nào hiềm ta đứng, thì ta 

trọn ngày phải ngồi ngay ngắn chẳng đứng dậy, hiềm ta ngồi, thì ta phải trọn 

ngày đứng chẳng dời chỗ”.  ó thể thấy do ông ấy trụ ở hƣ không, mới có thể 

nhƣ thế đƣợc. Trƣởng lão giải không đệ nhứt nên có thể vào tam muội nầy. 

(Mƣời đại đệ tử của phật mỗi ngƣời có sở trƣờng riêng, đều gọi là đệ nhứt. 

Ðại  a  iếp lấy đầu-đà để gọi,    an lấy nghe nhiều để gọi.  hững ngƣời 

khác nhƣ Xá  ỵ Phất trí tuệ, Mục Kiền  iên thần thông,  a  ầu  a mật 

hành,    a  uật thiên nhãn, Phú  âu  a thuyết pháp,  a  hiên  iên luận 

nghĩa, Ƣu Bà  y trì luật, cho đến Tu Bồ Ðề giải không đều là đệ nhứt). Tam 

muội : dịch là chánh thụ, cũng dịch là chánh định.  hẳng thụ các sự thụ gọi 

là chánh thụ.  ết thảy chẳng thụ, thì chẳng bị hết thảy làm cho động, đây là 

chánh định.  hân : là phàm phu. Phàm phu ƣa tranh dành, há có thể không 

tranh, nên nói nhân trung tối vi đệ nhứt.  hữ dục nghĩa rộng là trỏ khắp tƣ-

hoặc.  ứt hết tam giới các phiền não tham v.v... mới thiệt là ly dục. Phàm 

thành bực a la hán thì không ai là chẳng ly dục.  y dục cũng ắt không cùng 

với vật cạnh tranh, nhƣng chƣa đƣợc vô tránh tam muội, bèn nhƣờng cho 

trƣởng lão, tên gọi cũng đƣợc là đệ nhứt. Kệ tụng nói : “theo ông Thiện  át, 

nói là ly một thứ chƣớng”.  ời chú xƣa bảo ly dục là ly phiền não chƣớng, là 

chỗ có chung của hết thảy a la hán. (Kiến hoặc, tƣ hoặc đều là phiền não). 

Tuy đắc vô tránh tam muội mà không còn có chỗ đắc (tức là tự mình quên 

cái vô tránh), là tự quên mình ở tại định vậy. Ðây là ly tam muội chƣớng, 



mới thiệt đắc vô tránh, thiệt đắc tam muội, nên gọi là đệ nhứt ly dục a la hán. 

 ợp những câu trên mà nói, là chẳng những ở hết thảy ngƣời rất là đệ nhứt, 

ngay đến đem ly dục của a la hán mà nói, cũng gọi là đệ nhứt. Ðây là lời thế 

tôn thƣờng ngày xƣng tán trƣởng lão, nên nói là phật thuyết. Trƣởng lão đã 

tự quên mình ở tại định, các đệ tử lại chẳng có thể bằng, chỉ có bực cứu cánh 

giác mới có thể biết ông ấy vào tam muội nầy, nên chỉ có phật là có thể 

thuyết. Phật là tên gọi của cứu cánh giác. Một khoa nầy là nêu lên đem công 

hành sự tƣớng ra nói, chẳng phải là nói ly tƣớng, nên chẳng nói là nhƣ lai 

thuyết mà nói phật thuyết. Vì nhƣ lai là tên gọi của tánh đức, theo tánh mà 

nói thì những danh tƣớng vô tránh, và đệ nhứt v.v... đều chẳng thể thuyết.   

Ngã bất tác thị niệm, ngã thị ly dục a la hán.   

Dịch nghĩa : Tôi chẳng làm niệm nầy, tôi là ly dục a la hán.   

Trong bản lƣu thông có 2 chữ thế tôn, bản xƣa không có chép, nên có thể bỏ 

đi.  ai câu kinh văn trong nầy dễ giải nghĩa, nay phải nói ra đây : trƣởng lão 

chỉ nói là ly dục a la hán, mà chẳng nói vô tránh tam muội, cũng là có diệu 

nghĩa, vì chính tỏ rõ là ông ta tự mình quên ở tại định. Vả chăng sự ly dục 

thông thƣờng còn chẳng tồn tại có chỗ đắc, thì ông ta chẳng tự cho là đắc vô 

tránh tam muội, có thể biết đƣợc.   

Thế tôn, ngã nhƣợc tác thị niệm : ngã đắc a la hán đạo, thế tôn tắc bất 

thuyết Tu Bồ Ðề thị nhạo a lan na hành giả.   

Dịch nghĩa : Thƣa thế tôn, nếu tôi làm niệm nầy : tôi đắc đạo a la hán, 

thế tôn liền chẳng nói Tu Bồ Ðề là kẻ ƣa hành a lan na.   

  la hán tức là ly dục.   lan na : dịch là tịch tĩnh, cũng dịch là vô sự, tƣớng 

hết ở ngoài, tâm ngừng ở trong, trong ngoài đều vắng lặng thì không lúc nào 

mà chẳng tĩnh, tức là tên khác của vô tránh tam muội.  ành : là công hành. 

 hạo : là ƣa, có ý là tâm khế hợp với nó, vì hết sức ƣa là nhạo, có ý cho cả 

tánh mạng mình vào đó.  hạo   lan na hành : là tâm cùng với hành khế hợp 

không xen cách, tức là ý chứng đắc.  âu trên chẳng nói ly dục, mà nói đổi ra 

là a la hán đạo, câu dƣới chẳng nói vô tránh tam muội, mà nói đổi ra là nhạo 

a lan na hành giả, là lấy 2 danh từ bao gồm nghĩa giống nhau (a la hán là vô 

sanh, có nghĩa là nhứt tâm chẳng sanh.   lan na là trong ngoài đều vắng 

lặng, cũng là có ý nhứt tâm chẳng sanh). Thế thì còn có chỗ đắc liền chẳng 

phải là ý thiệt đắc, lại càng hiển nhiên dễ hiểu. Ðƣợc câu phản hiển nầy, thì 

nghĩa những câu nói văn trên : hữu ngã tƣớng, v.v... tức phi bồ tát, và thủ 

tƣớng tắc vi trƣớc ngã tƣớng v.v... lại càng mở rõ. Tại sao trƣớc ngã liền 



chẳng phải bồ tát? Vì công hành của nó hoàn toàn mất. Tâm niệm nếu nổi 

dậy, ắt có thủ trƣớc, trƣớc thì thành ra tƣớng. Tƣớng nầy tức là ngã, nhân, 

chúng, thọ. Vì chƣng nó sở dĩ khởi niệm, không có gì khác, là chƣa quên 

tình ở năng đắc sở đắc.  ăng đắc ấy là ngã tƣớng, sở đắc ấy là nhân tƣớng 

(ai có thể đắc?  à ngã vậy, nên năng thuộc ngã. Ðối năng là sở, cũng nhƣ 

đối ngã là nhân, nên sở là nhân tƣớng).  ăng sở chẳng phải một là chúng 

sanh tƣớng.  hấp trì chẳng dứt là thọ giả tƣớng. Có một niệm đắc liền 

chẳng thể đắc, thì có thể biết có một niệm bố thí v.v... liền chẳng thể bố 

thí. Thế thì kẻ phát đại tâm, hành đại hành, muôn vàn chẳng có thể trụ 

tƣớng, thật rõ ràng. Vì kẻ bố thí nếu còn tồn tại có chỗ thí thì rất dễ đắc chí 

mãn ý, nhƣ thế còn có thể làm sự bố thí rộng ƣ?  hững cái khác cũng theo 

đó có thể biết.   

Dĩ Tu Bồ Ðề thực vô sở hành nhi danh Tu Bồ Ðề, thị nhạo a lan na 

hành.   

Dịch nghĩa : Vì Tu Bồ Ðề thực không chỗ hành, mà có tên gọi là Tu Bồ 

Ðề là ƣa hành a lan na.   

Thực vô sở hành có nghĩa là làm mà không có chỗ làm, nghĩa không chỗ đắc 

cũng nhƣ thế.  hẳng thể hiểu lầm là không làm một cái gì, không đắc một 

cái gì. Khoa nầy tiếp với khoa trên, đáng lẽ nói thực vô sở đắc, mà nay lại 

nói thực vô sở hành là có ý sâu. Vì chƣng bảo nhân lúc tu hành, hành nầy mà 

không có chỗ nào là hành, mới gọi là nhạo a lan na hành.  ói một cách khác 

tức là vì không có chỗ hành mà sau mới có thể chứng đắc. Khiến cho hết 

thảy ngƣời trong nhân địa nghe mà run sợ vậy.  ếu chẳng thể vô trụ mà ly 

tƣớng thì làm hƣ mất sự tu hành nầy đi. Trên đem quả vị ra mà nói, chính là 

vì ngƣời ở nhân địa làm đối chiếu.  ay nói tiểu thừa quả vị đã xong, nên đặc 

biệt nói thực không có chỗ hành để điểm tỉnh nó.  hẳng nói là ngã thực 

không chỗ hành, mà nói là Tu Bồ Ðề cũng có ý sâu. Vì chƣng tiêu biểu rõ 

chỗ bảo là thực vô sở hành là từ kẻ bàng quan thấy đƣợc, mà bổn thân mình 

chính quên cả nó là thực vô sở hành. Ý rõ ràng là ngay đến thực vô sở hành 

cũng chẳng có thể tồn tại ở trong tâm, tồn tại liền là trụ tƣớng. Tại sao? Tâm 

tồn tức là tâm thủ.  ếu tâm thủ tƣớng, ấy là trƣớc ngã, nhân, chúng, thọ.  ại 

xem ý của câu nói nầy nhƣ là thay thế tôn nói, ý rõ ràng là thế tôn nói Tu Bồ 

Ðề là kẻ nhạo a lan na hành, không có gì khác, chính vì Tu Bồ Ðề thực 

không có chỗ nào hành. Mà chữ danh trong câu nhi danh cũng có nghĩa. 

Khiến cho biết nhạo a lan na hành cũng thuộc về danh tƣớng, trong tánh thì 

chẳng để đƣợc câu nói nầy. Xem gồm nghĩa của mấy khoa trên phàm để nói 

rõ : ắt đắc mà không có chỗ nào đắc mới là thiệt đắc.  ếu có chỗ nào đắc 



liền là chẳng phải đắc. Khiến cho nhân đó ngƣời ta biết rằng ắt hành mà 

không có chỗ nào hành, mới là chánh hành.  ếu có chỗ hành liền chẳng phải 

là hành. Tại sao lại không có chỗ đắc, không có chỗ hành? Ấy là không có 

niệm.  hẳng tác niệm chính là chỉ thị phƣơng châm chẳng thủ, chẳng trụ. 

Biết nhƣ thế thì sau vô trụ mới có chỗ vào. Ðây đều là chỗ muốn mở ra cho 

rõ vậy.   

Phật cáo Tu bồ Ðề! Ƣ ý vân hà, Nhƣ lai tích tại Nhiên Ðăng phật sở, ƣ 

pháp hữu sở đắc phủ? Thế tôn! Nhƣ lai tại Nhiên Ðăng phật sở, ƣ pháp 

thực vô sở đắc.   

Dịch nghĩa : Phật bảo Tu Bồ Ðề : Ở ý ông ra sao, nhƣ lai xƣa ở chỗ 

Nhiên Ðăng phật, ở pháp có chỗ đắc chăng? Thƣa thế tôn, nhƣ lai ở chỗ 

Nhiên Ðăng Phật, ở pháp thực không chỗ đắc.   

Ðây là việc thế tôn hồi xƣa hành bồ tát đạo, mới lên đệ bát địa.  gó đến sau 

thành chánh giác thì vẫn là nhân địa, mà nếu ngó ở ngƣời mới phát tâm thì là 

quả vị.  ay dẫn việc nầy là vì kẻ phát vô thƣợng bồ đề tâm mà nói.  ay đem 

một khoa nhân hồi trƣớc nầy, phán gồm vào khoa ƣớc quả quảng minh.   

Việc  hiên Ðăng phật, và việc bổn sƣ đƣợc thế tôn thọ ký thấy ở trong kinh 

Bổn  ành Tập, và Thoại Ứng, ( hiên Ðăng lúc chƣa xuất gia tên là Ðĩnh 

Quang, cái đèn có chân là đĩnh, không có chân là đăng, vì lúc sanh ra, hết 

thảy ở bên thân nhƣ ánh sáng đèn). Thế Tôn lúc đó là thất địa bồ tát (tên là 

 ho Ðồng, lại có tên là Thiện Tueä), chính đƣơng lúc tu hành a tăng kỳ kiếp 

thứ nhì sắp mãn, gặp phật nghe pháp, chứng vô sanh pháp nhẫn mà lên bát 

địa, bèn vào a tăng kỳ kiếp thứ 3,  hiên Ðăng vì đó mà thọ ký rằng : từ đây 

đến sau 91 kiếp, gọi là  iền kiếp, sẽ đƣợc làm phật hiệu Thích  a Mâu  i. 

Vô sanh pháp ấy là chân nhƣ thực tƣớng.  hẫn là ý thông đạt, vô ngại, 

chẳng thoái chuyển, chỗ gọi là lý trí hợp nhau, nhẫn khả, ấn trì vậy. Kinh đại 

thừa chứng vô sanh pháp nhẫn có nhiều thứ thuyết. Trí  uận bảo đăng địa 

thì đắc.  òn các kinh  hân Vƣơng thì nói đắc ở thất, bát cửu địa. Phải biết, 

viên giác sơ trụ liền đã phần chứng (chỗ gọi là phá một phần vô minh thì 

chứng một phần pháp thân), đến lúc tới bát địa thì chứng viên mãn, nên gọi 

là vô học. Thẳng đến đẳng giác, kiến tánh vẫn còn nhƣ cách cái màn the mà 

ngó bóng trăng, chỉ có cứu cánh giác là chứng đƣợc cứu cánh mà thôi.   

 hữ pháp trong câu ƣ pháp, các sớ đều theo lời nói thụ ký mà nói thì còn 

chƣa ổn thỏa.  hỉ có ngài  gẫu Ích theo vô sanh pháp nhẫn nói, là rất đúng. 

 ác sớ đều câu nệ ở bài tụng của  i  ặc. Tụng rằng : “Phật ở lời nói của 



 hiên Ðăng, chẳng thủ lý thực trí. Vì chân thực nghĩa nầy, thành ra thuyết 

vô thủ kia”. Xét chữ “lời nói” trong kệ tụng, chẳng phải là trỏ ngay lời nói 

thụ ký. Thế tôn hồi xƣa nhân nghe pháp mà chứng vô sanh, nên vì thế đƣợc 

thụ ký. Vậy thì chữ “lời nói” trong kệ tụng, giống nhƣ trỏ chỗ  hiên Ðăng 

thuyết pháp mà nói. Ý của bài kệ bảo rằng : nghe pháp ngữ mà chẳng thủ 

trƣớc ở lý thể và thực trí (khác với quyền trí nên gọi là thực trí), vì cớ nầy 

nên chân thực nghĩa đƣợc thành.  o đây có thể chứng minh là thế tôn quyết 

không thủ trƣớc ở chỗ thuyết của  hiên Ðăng phật. Tóm lại do thế tôn 

chẳng trƣớc ở lý trí, nên có thể lý trí hợp nhau, mà chứng vô sanh.  hân 

thực nghĩa là trỏ vô sanh mà nói. Pháp vô sanh là chân nhƣ thực tƣớng, nên 

gọi là chân thực nghĩa.  oặc trỏ những pháp chỗ nghe đƣợc ở  hiên Ðăng 

phật sở mà nói, cũng đƣợc.  ữu sở đắc : là nó có chỗ đắc.  ó có chỗ đắc tức 

là thủ trƣớc, tức là thủ tƣớng. Ý câu hỏi là : lúc đó nghe pháp, có thể chẳng 

trụ tƣớng chăng?  ếu theo chứng đắc vô sanh nhẫn mà nói thì chữ đắc lại dễ 

hiểu rõ.  ỏi hồi trƣớc lúc đắc vô sanh pháp, trong tâm có một cái vô sanh 

pháp sở đắc chăng? Trong nầy chẳng nói có niệm, là vì có sở đắc tức là có 

niệm, nên không nói. Thế tôn tuy là hỏi thăm dò, thực ra đã thuyết pháp một 

cách kín đáo, mở miệng liền thuyết nhƣ lai, theo tánh mà nói thì pháp vô 

hình, thế thì đắc từ đâu mà có? Thế tôn ở dƣới là vì trƣởng lão mà nói, ở 2 

chữ thế tôn có thể thấy đƣợc.  ác bản kinh từ đời Tống trở về sau, trên 2 

chữ thế tôn có thêm 2 chữ phất dã, là sai lầm. Phàm sau chữ phất dã, mà 

dƣới có văn tự đều là câu nghĩa chƣa quyết định. Xem chỗ đáp ở câu văn 

dƣới là nghĩa quyết định, cần gì phải có câu phất dã làm gì? Trƣởng lão mở 

miệng cũng gọi  hƣ  ai, chính cùng với câu hỏi nhƣ mũi kim đối nhau, nó 

đã là vô sở đắc, không đợi phải nói rƣờm rà. Trƣởng lão sao biết đƣợc ở 

pháp thực không chỗ đắc, mà nói lời quyết định nầy? Vì nghe pháp trụ 

tƣớng thì trong tâm sanh diệt chƣa ngừng nghỉ, sao có thể liền chứng vô 

sanh?  ho nên biết lúc đó đắc nghe thuyết pháp, mà thực không có chỗ đắc, 

đây là theo ở nghe pháp mà giải thích.  ếu theo ở chứng vô sanh pháp mà 

giải nghĩa, đã là chứng đắc vô sanh pháp, há có thể tồn tại có chỗ đắc?  ếu 

có một vô sanh pháp sở đắc tồn tại, thì vẫn là tâm sanh diệt, còn có thể bảo 

là chứng vô sanh pháp ƣ?  ho nên biết rằng tuy đắc vô sanh pháp, mà ở 

pháp nầy thực không có chỗ nào đắc vậy.   

Ở trên là theo văn giải nghĩa đã xong, mà nghĩa tổng quát của khoa nầy lại 

hàm súc diệu nghĩa sâu kín, chẳng thể nào mà chẳng biết. Sao gọi là nghĩa 

tổng quát? Tức là tại sao lại thuyết khoa nầy?  ay chia ra sơ lƣợc làm 3 tiết 

để nói.  ác khoa ở trên, ở nghĩa đắc quả, vô trụ, đã mở ra đến cùng tận, 

ngƣời ở nhân địa có thể hiểu rõ ắt phải chẳng trụ.  hƣng còn đề phòng 

ngƣời ta cho là tuy nhân quả ắt phải là một, quả đã nhƣ thế, thì nhân cũng 



phải nhƣ thế, nhƣng mà tiểu thừa quả vị, và đại thừa nhân hành hoặc có chỗ 

chẳng giống nhau hết.  ho nên tiểu thừa thuyết xong, đặc biệt lại đem nghĩa 

của đại thừa quả vị, cũng là đắc mà không đắc, chẳng thể trụ tƣớng để nói 

rõ, khiến cho kẻ tu đại thừa ở tôn chỉ vô trụ không có một chút nghi ngờ gì, 

đó là một. Thuyết đại thừa quả vị không đem phật mà đem bồ tát ra nói, là 

đề phòng nghi ngờ phật là cứu cánh giác, há có thể nghĩ để so sánh, mà địa 

vị của bồ tát thì còn ở trong khoảng nhân quả. Văn dƣới kinh nầy lại dẫn 

việc nầy ra mà nói thêm rằng : lúc đó nếu ở pháp có chỗ đắc, thì chẳng đƣợc 

thụ ký. Vì không có chỗ đắc mới đƣợc thụ ký, khiến cho biết rằng bồ tát trụ 

tƣớng bèn chẳng thể thành phật. Thế thì kẻ phát tâm tu đại thừa, nếu còn trụ 

tƣớng, thì há có thể thành bồ tát, lại há là bồ tát hành.  ên khoa trên có câu 

nói : nếu có tƣớng ngã, nhân v.v... tức chẳng phải bồ tát. Một thuyết nhƣ thế 

thì lý nhân quả là một, và sự cần yếu của vô trụ lại càng đƣợc tỏ rõ, đây là 

nghĩa thứ 2.  ẫn bồ tát quả vị thì đã đành nhƣ thế, nhƣng chẳng đem bồ tát ở 

địa nào khác, mà chỉ đem bồ tát địa thứ 8 ra nói là tại sao? Vì trƣớc nói tiểu 

thừa quả vị, lấy đắc vô sanh là chứng đạo, là vô học.  ên nay đem đại thừa 

ra nói, cũng dẫn địa thứ 8, đắc vô sanh đến vô học mà nói, vô học tức là ý 

chứng đạo. Vì chƣng trƣớc địa thứ 8, tuy chứng mà chƣa viên mãn, nên gọi 

là hữu học (nếu nói đến cứu cánh chứng, thì phải ở phật vị).  hỗ chứng của 

đại, tiểu thừa đều giống nhau, khiến cho kẻ nghe ở lý vô trụ chẳng đến nỗi 

còn nghi ngờ một chút nào. Vả chăng kinh nầy ngay chƣơng đầu mở ra liền 

nói phải phát tâm khiến vào vô dƣ niết bàn, sau lại nói hiền thánh đều lấy 

pháp vô vi.  iết bàn, vô vi đều là nghĩa vô sanh vô diệt, nên đại tiểu thừa 

đều đem chứng vô sanh ra để nói, chính là cùng với câu nói phía trƣớc ứng 

với nhau. Khiến cho biết rằng đã phát tâm muốn nhập vô sanh thì tâm phải 

bất sanh diệt. Sao gọi là tâm có thể bất sanh? Ắt phải không trụ ở tƣớng. Một 

khi có chỗ trụ bèn là tâm sanh diệt, sao có thể chứng nhập vô sanh ƣ?  ên 

vô trụ chính là phƣơng pháp bắt đầu hạ thủ duy nhất của vô sanh. Ðây là 

nghĩa thứ 3. Xem ba nghĩa nầy thì có thể biết kinh nầy nghĩa lý tinh tế 

nghiêm mật, đầu dây mối nhợ rất nghiêm chỉnh. Kẻ kết tập kinh để 2 chữ : 

phật cáo trên đầu, chính là chỉ thị cho chúng ta trong nầy gồm có nghĩa sâu, 

chẳng thể chỉ dạy về trong văn tự mà tìm cầu.   

Tu Bồ Ðề! Ƣ ý vân hà? Bồ tát trang nghiêm phật độ phủ? Phất dã thế 

tôn! Hà dĩ cố? Trang nghiêm phật độ giả, tắc phi trang nghiêm, thị 

danh trang nghiêm.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao? Bồ Tát trang nghiêm phật độ 

chăng? Thƣa thế tôn, không. Vì cớ gì? Trang nghiêm phật độ là chẳng 

phải trang nghiêm, gọi tên là trang nghiêm.   



 úc bồ tát tu nhân, lục độ vạn hạnh, mỗi mỗi công hành đều hồi hƣớng tịnh 

độ, đây gọi là trang nghiêm.  hỗ gọi là : nguyện đem công đức nầy trang 

nghiêm phật tịnh độ, là vậy. Thế thì bồ tát há chẳng trang nghiêm phật độ? 

Ðem câu nầy ra để hỏi, là chính muốn cho kẻ tu hành hiểu rõ cái đạo trang 

nghiêm mà thôi. Chẳng đắc đạo trang nghiêm nầy, thì chỗ trang nghiêm đều 

ở trên tƣớng, chẳng can thiệp gì đến tự tánh, bèn thành ra công đức hữu lậu. 

Ðây là ý sâu của câu đem ra hỏi. Phải biết, trang nghiêm phật tịnh độ, chữ 

TỊ   rất cần yếu. Ðộ làm sao tịnh?  o tâm tịnh vậy. Ðã phải tâm tịnh, cho 

nên trang nghiêm chẳng thể trƣớc tƣớng, nếu tâm thủ tƣớng bèn chẳng thanh 

tịnh. Ý nầy ra sao?  ét phải hiểu rõ ý 2 câu văn trên : bất ƣng thủ pháp ... 

mới là đạo chân thực trang nghiêm. Tại sao? Trang nghiêm mà trƣớc tƣớng 

là thủ pháp, nếu hiểu lầm ý chẳng trƣớc tƣớng, mà tuyệt nhiên chẳng trang 

nghiêm, thì lại thủ phi pháp. Ðem câu nầy ra hỏi, chính là thử thăm dò xem 

quả nhiên có thể lĩnh hội đƣợc nghĩa chân thực 2 bên chẳng thủ hay không?  

 ại trên nhiều lần đem quả đức vô trụ ra để hỏi và trả lời, nguyên vì mở rõ 

nhân hành cũng phải vô trụ, đến đây chính là nói đến nhân hành. Bồ tát trang 

nghiêm phật độ, tức là bồ tát phát vô thƣợng bồ đề.  iểu rõ đạo trang 

nghiêm phật độ, bèn hiểu rõ đạo bố thí v.v... Phất dã : là câu trả lời chƣa 

nhứt định, cũng nhƣ nói :  hẳng phải có trang nghiêm, chẳng phải không 

trang nghiêm.  ƣới câu hà dĩ cố, chính là giải thích nghĩa nầy.  âu trang 

nghiêm phật độ giả, là lời nêu lên để nói ra.  âu tắc phi là rõ ràng chẳng 

trƣớc hữu, tức là bất ƣng thủ pháp, câu thị danh là rõ ràng chẳng trƣớc 

không, tức là bất ƣng thủ phi pháp. Vì chƣng theo tâm tánh mà nói, thì tánh 

thể không tịch, (không tịch tức chỗ gọi là chân đế.  hân đế thì rõ ràng nó 

chẳng phải là hƣ tƣớng, muốn chứng chân đế ắt phải ly tƣớng, nên nói tắc 

phi. Phi là ý ly), há có chỗ bảo là trang nghiêm, nên nói là phi. Mà theo sự 

tƣớng để nói, thì có thể nghe có thể thấy (có thể nghe có thể thấy, tức chỗ 

bảo là tục đế. Tục đế là thế gian tƣớng, giả hữu chẳng thực, nên nói là danh), 

rõ ràng là trang nghiêm đầy đủ nên nói là thị.  ó ý nói rằng : Vì danh tƣớng 

là hữu, cho nên chẳng nên trƣớc không mà thủ phi pháp, bồ tát cần tu lục độ 

vạn hạnh để trang nghiêm. Vì tâm tánh vốn không, cho nên chẳng nên trƣớc 

hữu mà thủ pháp, bồ tát tuy tinh tiến trang nghiêm mà trong tâm nhƣ là 

không có việc đó.  hƣ thế nhứt tâm thanh tịnh, thì độ tự tịnh, đây gọi là 

trang nghiêm phật độ, mới đắc đạo trang nghiêm. Phải biết, tu nhân đắc quả 

mà đƣợc báo thân thắng diệu, phật độ thanh tịnh, đều do T ÂM hiện ra. Và 

đều do T ÂM TỊ   mới có thể hiện ra. Ví nhƣ chùi mài cái kiếng, bụi dơ 

hết, rồi sau hình bóng mới hiển hiện ra.  ên  uy Thức luận nói : “đại viên 

kinh trí có thể hiện, có thể sanh thân độ trí ảnh”. Tóm lại trang nghiêm phật 

độ phải chẳng thủ tƣớng, chẳng đoạn diệt. Tắc phi là rành rành chẳng thủ 



trƣớc tƣớng, thị danh là rành rành chẳng đoạn diệt tƣớng.  ại vừa nói tắc 

phi, liền nối tiếp nói thị danh, rõ ràng là tuy phi mà cũng thị, tánh ắt hiện ra 

tƣớng, tánh và tƣớng xƣa nay chẳng lìa.  ếu lúc biết nó phi mà chẳng thủ 

trƣớc, thì chẳng có gì trở ngại trang nghiêm tƣớng của nó. Muốn nói thị 

danh mà trƣớc nói tắc phi, là rõ ràng tuy nó thị mà lại phi. Vì tƣớng vốn lấy 

tánh làm thể, tƣớng từ tánh sanh ra.  ên lúc hành cái thị mà chẳng đoạn diệt, 

vẫn phải hội về ở tánh. Ðây là yếu chỉ mà phật cùng Tu Bồ Ðề vấn đáp mở 

ra, chúng ta ắt phải lĩnh giải yếu chỉ nầy, y theo lời dạy mà phụng hành.   

 ai câu tắc phi, thị danh, tức là mở cái pháp yếu niệm phật. Tắc phi là rõ 

ràng tự tánh thanh tịnh, vốn không có niệm. Thị danh là rõ ràng vọng niệm 

dấy lên đầy, ắt phải chấp trì danh hiệu để trừ vọng niệm, ắt phải niệm đến vô 

niệm mà niệm, niệm mà vô niệm, vọng hết, tình không, nhứt tâm thanh tịnh, 

thì sau mới có thể đƣợc. Ðây tức là chỗ gọi : nhứt tâm bất loạn, bất loạn tức 

là thanh tịnh.  hƣ tâm mình tịnh, tức là phật độ tịnh.   

Thị cố Tu Bồ Ðề! Chƣ bồ tát ma ha tát ƣng nhƣ thị sanh thanh tịnh 

tâm, bất ƣng trụ sắc sanh tâm, bất ƣng trụ thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp 

sanh tâm, ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.   

Dịch nghĩa : Thế nên, Tu Bồ Ðề ơi, chƣ bồ tát ma ha tát phải sanh tâm 

thanh tịnh nhƣ thế nầy : chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ 

thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp sanh tâm, phải không chỗ trụ mà sanh tâm 

mình.   

Khoa nầy kinh văn chẳng nhiều, mà là kết thúc văn trên, ấy là từ mở miệng 

bắt đầu thuyết đến bây giờ, đây là chỗ tổng kết của ngàn muôn lời nói, nên 

nghĩa lý trong nầy rất tinh tế sâu xa.  ếu chỉ theo văn giải nghĩa, xem lƣợc 

qua thì cô phụ ơn phật.  ay muốn thuyết minh thế nào là tổng kết, trƣớc 

phải nƣơng theo văn mà giải nghĩa, thế mà chỉ có hơn hai hàng văn đơn sơ 

nầy, mà nghĩa lý hết sức nhiều, ngay đến theo văn giải nghĩa lại cũng chẳng 

dễ.   

Thị cố : là lời tiếp theo câu trên để nói câu dƣới. Ðã là thông suốt các thuyết 

phía trƣớc, thì chẳng những là thừa tiếp các khoa trang nghiêm phật độ, cũng 

chẳng những thừa tiếp khoa ƣớc quả quảng minh, chẳng những thừa tiếp 

khoa tƣờng đàm trung sanh tín, mà trực tiếp khít khao cùng với chỗ bắt đầu 

khai kinh, mấy lời chỉ thị tổng quát, hô ứng thông nhau.  ay hãy đem mạch 

văn gần mà nói : ở trên trƣớc nói rõ tứ quả, mỗi mỗi đắc quả mà vô trụ, thứ 

đến Tu Bồ Ðề tự mình trình bày đắc quả cũng không chỗ trụ, đây đều là tiểu 



thừa. Thứ đến thế tôn lại đem việc trƣớc của tự thân mình ra, để nói rõ ở 

pháp thực vô sở trụ (kinh nói ở pháp thực vô sở đắc, tức là chẳng trụ ở pháp 

chỗ đắc) đây là nói đại thừa, nhƣng còn giới hạn ở khoảng nhân quả. Sau rốt, 

lại đem lúc bồ tát tu lục độ, ở trang nghiêm phật độ cũng không chỗ trụ.  âu 

tắc phi là chẳng trụ pháp tƣớng, câu thị danh là chẳng trụ phi pháp tƣớng, là 

chuyên thuyết đại thừa nhân địa.  hƣ thế chẳng ngại nói nhiều, noi theo 

từng tầng lớp mà nói, càng nói càng gần, không lời nào là chẳng muốn mở 

rõ ƣng sanh thanh tịnh tâm, ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm trong khoa nầy 

mà thôi. Vì thế liền lấy 2 chữ thị cố thừa tiếp câu trên, bắt đầu nói xuống để 

tỏ rõ những chỗ thuyết ở trên đều là vì sanh tâm vô trụ, vô trụ sanh tâm, làm 

chỗ dự bị để sau nầy thuyết, lại cũng tức là vì thiện nam tử, thiện nữ nhân 

phát a nậu bồ đề tâm chỉ thị phƣơng châm. Ƣớc quả quảng minh, nguyên 

thừa tiếp câu nhứt thiết hiền thánh dai dĩ vô vi pháp, mà câu đó lại là kết 

những lời thuyết phía trƣớc.  ho nên khoa nầy cùng với chỗ mới bắt đầu nói 

những câu thiện nam tử thiện nữ nhân, hô ứng thông với nhau.  hƣ bồ tát 

ma ha tát, tức là chỗ mới mở đầu thuyết kinh nầy nói chƣ bồ tát ma ha tát, lại 

cũng tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề 

tâm, ƣng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Ƣng là lời quyết định.  hẳng 

kể tiểu thừa hay đại thừa, quả vị hay nhân địa đều phải vô trụ, nên có thể biết 

kẻ phát đại tâm quyết định cũng phải vô trụ, nếu chẳng thế thì không đƣợc, 

nên nói là ƣng. Văn của khoa nầy đã là thừa tiếp văn trên, bắt đầu nói xuống, 

thì 2 chữ nhƣ thị là đều trỏ văn trên lẫn văn dƣới, chỉ nói một bên thì nghĩa 

thiếu trọn vẹn. Vả trƣớc theo chỗ trỏ văn dƣới mà nói, là trỏ ngay câu ƣng 

vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì 2 câu bất ƣng cũng trỏ gồm ở trong. Phải biết, 

2 câu bất ƣng trụ sắc, là tiền đề của câu ƣng vô sở trụ.  ên nói đến câu ƣng 

vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì nghĩa của 2 câu bất ƣng bèn thu nhiếp trọn vẹn 

ở trong. Tóm lại 3 câu : bất ƣng trụ sắc... cho đến nhi sanh kỳ tâm, đều là lời 

chú giải cho câu ƣng sanh thanh tịnh tâm.  hƣ thị thì tịnh, chẳng nhƣ thị thì 

chẳng tịnh, nên nói : ƣng nhƣ thị sanh thanh tịnh tâm.   

Văn của khoa nầy là dạy dắt kẻ phát bồ đề tâm phải nên nhƣ thế. Tại sao 

chẳng nói phát tâm mà nói sanh tâm, xin hỏi phát tâm, sanh tâm giống nhau 

ƣ, hay khác nhau ƣ? Trả lời rằng : giống mà chẳng giống. Vì sanh tức là 

phát, thì có gì khác nên nói là giống nhau.  ghĩa của chữ sanh so với chữ 

phát sâu hơn, tại sao? Phát là chỉ theo chỗ nó đã biểu hiện ra đƣợc ngƣời ta 

biết, còn sanh là chẳng những nó biểu hiện ra, vả lại có ý suy cứu căn 

nguyên của nó.  ên phàm nói sanh thì ắt có căn của nó, nếu không có căn, 

sao có thể nói đƣợc sanh.  ên nghĩa của phát tâm là trƣớc không có, mà nay 

phát khởi, còn nghĩa của sanh tâm là nó vốn có đủ, mà nay có thể hiện ra, 

nên sanh tâm so với phát tâm thì nghĩa sâu hơn, đây là chỗ nó chẳng giống 



nhau. Sao có thể biết đƣợc nghĩa của sanh tâm là nhƣ thế? Xem 3 chữ thanh 

tịnh tâm bèn có thể rõ. Vì chƣng thanh tịnh tâm tức là tánh vốn đầy đủ, ấy là 

chỗ bảo tự tánh thanh tịnh tâm, là vậy. Thanh là chẳng đục, tịnh là chẳng 

nhiễm ô, ví nhƣ vàng ròng vùi ở bùn đen, dùng công phu gột rửa thì vàng 

ròng vẫn y nguyên. Tánh cũng nhƣ thế, tuy từ trƣớc tới nay bị trần cấu vô 

minh phiền não che lấp, nhƣng nếu có thể noi theo pháp tu hành, thì bổn 

tánh thanh tịnh vẫn hiện ra y nguyên.  ho nên ý của câu nầy là nói phàm 

ngƣời phát vô thƣợng đẳng giác tâm, phải khiến bổn tánh thanh tịnh hiện ra, 

nên nói : ƣng sanh thanh tịnh tâm, trong lời nói có ý là : quay đầu trở lại tức 

là bờ bên kia, nó cảnh tỉnh ngƣời ta rất sâu.  hẳng những nhƣ thế, vì chƣng 

chỉ-thị ngàn muôn lời nói trƣớc đây nói chẳng nên trụ tƣớng, không câu nào 

là chẳng muốn khiến ngƣời ta kiến tánh. Thanh tịnh là ý vô tƣớng. Phàm phu 

trƣớc tƣớng, vì thế mà che lấp tánh, nay muốn kiến tánh thì tƣớng sao có thể 

trƣớc? Vì chƣng phàm phu trƣớc tƣớng, cho nên chẳng thanh tịnh, tâm 

chẳng thanh tịnh cho nên che lấp tánh đi.  ay muốn kiến tánh, cho nên phải 

thanh tịnh. Thanh tịnh tâm mình, cho nên phải ly tƣớng. Vả chăng nói sanh 

thanh tịnh tâm, thì không khác gì thuyết minh cái sở dĩ nhiên của phát bồ đề 

tâm? Sao gọi là phát bồ đề tâm?  à nhứt tâm thanh tịnh mà thôi.  ếu tâm 

chẳng thanh tịnh, thì chỗ phát còn đƣợc gọi là vô thƣợng bồ đề ƣ? Tại sao? 

Vì bồ đề là giác, giác là giác chiếu bổn tánh, vả bổn tánh lại có tên là đại 

viên giác hải. Phải biết, bổn tánh thì không nhiễm một chút bụi nào, thanh 

tịnh không gì so sánh đƣợc. Ðã nói là phát giác, mà lại trƣớc tƣớng, thì cùng 

với chữ giác trái ngƣợc nhau, chỗ gọi là phàm phu bội giác, hợp trần vậy. 

 ên phát giác tâm, ắt phải hợp với giác.  àm sao hợp với giác? Ắt phải bội 

trần. Bội trần tức là chẳng trụ ở tƣớng.  o đó mà xem trong một câu nầy đủ 

có những ý dắt dẫn, cảnh sách.   

Mới phát bồ đề tâm, làm sao bèn có thể tâm thanh tịnh hiện ra? Phải biết, 

chính vì nó chẳng thể hiện ra, cho nên khiến nó phải tu nhƣ thế. Tu cách 

nào? Văn dƣới chỗ bảo “ƣng vô sở trụ” là tu vậy.  àm sao vô sở trụ? Văn 

dƣới chỗ bảo là “bất ƣng trụ sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp là vậy. Ðây là 

trỏ đích xác phƣơng pháp dụng công để vô trụ.  ai câu : bất ƣng trụ pháp ... 

nghĩa lý sâu rộng, nếu chỉ xem sơ qua thì chỉ hiểu có một nghĩa, thiệt là cô 

phụ. Vả nghĩa sâu đã chƣa cứu xét tới cùng, thì dụng công lại há có thể nắm 

vững chỗ yếu, há có thể thiết thực, há có thể vào chỗ tinh tế. Ðã là làm ở trên 

bề mặt, thì tƣớng sao có thể ly, tánh lại sao có thể thấy?  ên nói là cô phụ, 

chẳng những cô phụ ơn của phật, mà cô phụ luôn cả tánh của mình. Sắc, 

thanh, hƣơng, vị, xúc pháp nầy có tên là lục trần, đem lục trần nầy ra nói, là 

khiến hiểu rõ nếu trƣớc một trần bèn là trần tâm, chính phản lại với tâm 

thanh tịnh. Ðây là phát tâm chánh giác sở dĩ ắt phải bội trần, bội trần mà sau 



mới hợp giác. Bất ƣng trụ lục trần cũng nhƣ nói bất ƣng hợp trần, hợp trần 

thì bội giác. Tin tức trong nầy rất khít khao, không xen một sợi tóc, thiệt là 

chỗ bảo : nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi.   

2) Sắc thanh hƣơng vị xúc pháp, chỗ gọi là khí thế-gian, cũng gọi là cảnh-

giới tƣớng.  ay nói chẳng nên trụ lục trần nầy, tức là ý chẳng nên trụ tƣớng. 

 ăm chữ : sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc bao quát cảnh giới thế gian, hết thảy 

cái có thể thấy, có thể nghe. Một chữ pháp bao quát cảnh giới thế gian hết 

thảy cái chẳng thể thấy chẳng thể nghe, mà tâm tƣ có thể tới. Ðem 6 chữ nầy 

ra thì hết thảy cảnh giới thu nhiếp hết, cũng tức là hết thảy cảnh giới thế gian 

đều chẳng có thể trƣớc. Không những cái có thể thấy, có thể nghe chẳng nên 

trƣớc, ngay đến cái chẳng thể thấy, chẳng thể nghe cũng chẳng có thể trƣớc. 

Ðây là răn dạy ngƣời học, thế gian hết thảy đều phải chẳng trƣớc.   

3)  ái chẳng nên trƣớc há chỉ cảnh giới mà thôi đâu? Vì chƣng trên biểu 

diện tuy chỉ nói lục trần, thực ra là luôn cả lục căn, lục thức nói gồm chung 

trong đó.  ếu chỉ đem biểu diện mà xem, tức là nhƣ câu đã nói phía trƣớc : 

là chỉ làm ở trên bề mặt, nhƣ thế thì 2 chữ bất trụ, công phu làm chẳng thể 

triệt để, lại cũng chẳng có thể nắm vững chỗ yếu, tuy muốn bất trụ mà chẳng 

thể đƣợc. Phải biết, sắc là ngoại cảnh, nó vốn không can thiệp gì, phát sanh 

ra sự giao thiệp là ở trụ.  i trụ cái đó?  à con mắt. Mắt làm sao trụ?  à nhãn 

thức, cho đến pháp là vật ngốc, nếu chẳng trụ trƣớc, thì không có quan hệ 

dính líu một chút nào.  ó phát sanh ra quan hệ đã đành là do ở ý, mà thực ra 

là do ở ý thức quen phan duyên, phân biệt ở trong ý.  o đó có thể biết trong 

kinh nói bất ƣng trụ, là khiến ngƣời học phải ở trên T Ứ  mà giác chiếu, 

chẳng nổi dậy phan duyên, phân biệt mà thôi. Kinh chẳng những nói bất ƣng 

trụ sắc, bất ƣng trụ thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp, mà ở văn dƣới còn noi theo 

2 chữ sanh T ÂM, chính là chỉ thị ngƣời học muốn chẳng trụ tƣớng, thì 

phải ở trên T ÂM mà giác chiếu, tức là phải ở lúc khởi tâm động niệm, 

dụng công một cách vi mật, nhƣ thế mới là thiết thực.   

4) Ở lúc khởi tâm động niệm dụng công, đây là chỗ hạ thủ của ngƣời mới 

học, lại còn phải dứt cái tƣ hoặc.  ứt cách nào? Ấy là phát tâm đại bi, tu 

rộng lục độ. Bố thí, trì giới độ tham, trì giới nhẫn nhục độ sân, lại cũng độ 

mạn, bát nhã độ si, thiền định đã độ sân, định có thể sanh tuệ, lại cũng độ si, 

mà dùng tinh thần của độ tinh tiến quán chú vào đó. Vả lại lục độ đều từ tâm 

đại bi mà ra, thì độ nào cũng đều là vì lợi ích chúng sanh, đây lại là lợi khí 

để trừ cái ngã. Vì chƣng nhân cái ngã kiến mới nổi dậy tham sân si mạn, nên 

dễ khởi tâm động niệm.  ay muốn chẳng vì sắc thanh hƣơng vị xúc pháp mà 



khởi tâm động niệm, thì ắt phải ở trên đại bi tâm, và lục độ hành thêm công 

phu, mới là nắm chỗ yếu.   

5)  hƣ chỗ nói trên vẫn chƣa cứu cánh. Ắt phải giới và định kiên cố, sanh 

khởi bát nhã chánh trí, vô minh phá đƣợc một phần thì thức bèn chuyển 

đƣợc một phần, đợi đến 8 thức đều chuyển mới là triệt để. Kẻ sơ học ắt phải 

đọc nhiều kinh điển đại thừa, bát nhã càng chẳng thể lìa ra chốt lát. Y theo 

văn tự bắt đầu quán chiếu, khiến cho giải tuệ lần lần thêm sáng, chính là 

pháp dƣới nồi nƣớc sôi rút bớt củi ra. Mà giải tuệ thêm sáng lại có thể tăng 

lớn thêm sức của giới, định. Vì chƣng giới, định, tuệ tuy gọi là tam học, thực 

là một việc, có cái hay khéo giúp đỡ sanh khởi lẫn nhau, mà định tuệ càng 

chẳng thể nào lìa nhau, định đã đành sanh tuệ mà tuệ cũng sanh định, nghĩa 

nầy chẳng thể nào mà chẳng biết.   

6)  ai chữ sanh tâm không những là khiến phải ở lúc khởi tâm động niệm 

dụng công, lại càng có ý sâu trong đó, (nếu chẳng đƣợc ý thì chẳng hiểu rõ 

phƣơng pháp dụng công), nếu mà hiểu lầm cái ý chẳng trụ, chỉ cứ đè nén ý 

thức chẳng khiến sanh khởi, làm cách nhƣ thế thì kẻ gấp rút ắt đến phát 

cuồng, ói máu, nếu không đến nỗi nhƣ vậy thì cũng là chỗ Thiền tông cho là 

ngồi ở núi tối đen, trong hang qủi mà làm kế sống, cùng với vô tƣởng định 

của ngoại đạo có khác gì đâu. Ðã đành là chẳng hiểu rõ đạo lý (chẳng biết 

bổn tánh là hoạt bát vô tƣớng, vô bất tƣớng đó gọi là chẳng rõ đạo lý) thì tuệ 

chẳng thể sanh, hoặc chẳng thể trừ, nghiệp khổ đã đành cũng chẳng thể tiêu, 

rất đỗi hoặc chuyển làm cây cỏ gỗ đá, vật vô tri. Phải biết, diệt tận định của 

tiểu thừa cũng không phải do đè nén ý thức mà đắc, ấy là do chứng tánh thì 

tƣởng tự nó chẳng nổi dậy. Vả đến địa vị nầy thì cũng chẳng nên trụ, trụ thì 

rơi vào hố vô vi, là mầm hƣ giống bại, cũng là chỗ thế tôn la rầy.  ên kinh 

văn đã nói chẳng trụ sắc lại nói sanh tâm, để chỉ thị kẻ phát bồ đề tâm chẳng 

nên trụ ở trần tƣớng, chẳng phải là khiến cho tâm nhƣ nƣớc đọng chết ở một 

chỗ, ý nầy chính cùng với văn dƣới ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ứng tiếp 

lẫn nhau, chỉ thị ngƣời học đã rõ ràng lại thân thiết.   

7)  hẳng trụ lục trần sanh tâm lại có một nghĩa nữa. Vì chƣng hợp với câu 

trên mà nói, là khiến kẻ phát tâm bồ đề tu lục độ phải nên lựa chọn cái nào là 

chân tâm, cái nào là vọng tâm.  âu trên thanh tịnh tâm là chân tâm, 2 câu 

nầy trụ trần là phan duyên tâm, tức là vọng tâm. Kinh  ăng  ghiêm nói : 

“ ết thảy chúng sanh từ vô thuỷ đến nay bao nhiêu thứ điên đảo, các ngƣời 

tu hành chẳng có thể đƣợc thành vô thƣợng bồ đề, cho đến thành riêng biệt 

ra thanh văn, duyên giác, và ngoại đạo, đều do chẳng biết 2 thứ căn bản, tu 

tập sai lầm rối loạn, một là sanh tử căn bản ấy là ông nay cùng với các chúng 



sanh dùng phan duyên tâm làm tự tánh, hai là vô thủy bồ đề niết bàn nguyên 

thanh tịnh thể, ấy là ông nay thức tinh nguyên minh, có thể sanh các duyên, 

là cái bỏ sót của duyên”. Ở đây, câu trên nói Ƣ  , câu dƣới nói BẤT Ƣ  , 

chính là chỉ thị một cách thân thiết chẳng thể tu tập sai lầm lộn xộn. Phải 

biết, tâm trụ trần là thức, vì tâm phan duyên nên gọi nó là vọng, mà vọng 

tâm nầy nguyên là chỗ biến hiện của chân tâm. Sao gọi là biến? Vì nó chẳng 

đạt nhứt chân pháp giới, phân biệt nhân ngã.  ên ngƣời phát đại tâm, ban 

đầu phải lựa riêng biệt ra chân và vọng, chẳng nên lấy tâm trụ trần trƣớc 

tƣớng làm chân tâm.  ho nên kinh nầy chuyên chú trọng phá ngã. Bất ƣng 

trụ lục trần sanh tâm tức là bất ƣng trƣớc ngã. Ví nhƣ kẻ hành lục độ, nếu có 

ý ở chỗ muốn cho ngƣời ta biết là trụ sắc, cho đến trƣớc pháp, những cái nhƣ 

thế không cái nào là chẳng vì có ngã kiến.  ói 2 câu nầy nguyên vì kêu dậy 

câu dƣới.   

Ƣng vô sở trụ cũng có nhiều nghĩa : 1) tức là ở lục trần vô sở trụ. 2) là căn, 

trần, thức, hết thảy chẳng trụ, chẳng kể trụ trƣớc cái gì, thì tâm bèn nhiễm ô, 

bèn là trần tƣớng. 3) Vô sở trụ là ý không trụ một cái gì. 4) Vô sở trụ là 

không có chỗ nào trụ.  hỗ trụ là sắc thanh hƣơng vị xúc pháp, nay nói phải 

ở trong tâm không có chỗ trụ, chẳng phải bảo là không có sắc thanh hƣơng 

vị xúc pháp, mà là gồm ý chẳng chấp trƣớc, cũng chẳng đoạn diệt.  ại cái vô 

của sở trụ là do cái không của năng trụ, sở trụ là trỏ cảnh mà nói, năng trụ là 

trỏ thức mà nói, nên ƣng vô sở trụ cũng nhƣ nói phải khiến cho tình thức 

không hết thảy.  hữ nhi trong câu nhi sanh kỳ tâm có 2 nghĩa : 1) nhi nghĩa 

là : mà lại, ƣng vô sở trụ mà lại sanh kỳ tâm, đây là thừa tiếp câu trên nói vô 

sở trụ, gồm có ý chẳng đoạn diệt mà nói, tức là thuyết minh văn trên chỗ nói 

bất ƣng trụ lục trần sanh tâm, là trong tâm phải nên không có chỗ trụ những 

tƣớng sắc, thanh, v.v... mà chẳng phải bảo là đoạn diệt tƣớng.  hẳng đoạn 

diệt là vì tâm chẳng thể đoạn diệt. Trên nói bất ƣng trụ trần sanh tâm là 

khiến ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà thôi!  hữ kỳ có thể trỏ bồ đề và lục 

độ, nhƣ thế thì chỗ phát tâm tu hành lục độ mới là bồ đề tâm, vì nó bội trần 

ly tƣớng, hợp với tự tánh thanh tịnh tâm. 2)  hữ nhi lại có nghĩa là : mà sau, 

đây là thừa tiếp câu nói trƣớc ƣng vô sở trụ, cũng nhƣ nói phải khiến cho 

tình thức đều không, thì tâm nầy tức là trỏ tâm thanh tịnh, ấy là vô sở trụ 

khiến tâm nầy vọng hết tình không mà sau mới có thể hiện ra thanh tịnh tâm, 

sanh là ý hiện ra. Vì chƣng câu ƣng sanh thanh tịnh tâm là lời nêu lên, 2 câu 

bất ƣng là phƣơng pháp tu hành, câu ƣng vô sở trụ là công hiệu của tu hành. 

 ét phải giải thích nhiều cách nhƣ thế, ngõ hầu nghĩa kinh mới đƣợc rõ ràng 

rộng rãi, tròn vẹn, đầy đủ, nhƣng cũng chẳng qua nhƣ một giọt nƣớc trong 

biển cả mà thôi! Trên đây là theo văn để giải nghĩa.   



Ở trên theo văn giải nghĩa đã xong sao gọi là chỗ tổng kết của các thuyết ở 

trên? hãy theo từng lớp nói ngƣợc lại mà lên, thì khoa trƣớc chẳng nói tắc 

phi thị danh ƣ?  ái sở dĩ nhiên của 4 chữ nầy, khoa trƣớc nguyên chƣa giảng 

rõ ràng, nên nay thừa tiếp ý mà mở ra cho rõ. Thế thì 2 chữ nhƣ thị, có thể 

nói là thừa tiếp ngay tắc phi, thị danh mà tới.  ó nghĩa là kẻ phát đại đạo 

tâm trang nghiêm phật độ, phải quán chiếu nghĩa lý chữ tắc phi thị danh, 

sanh tâm thanh tịnh. Vì chƣng câu tắc phi là nói rõ ƣng vô sở trụ. Tại sao? 

Vì tánh vốn không có tƣớng. Kẻ trang nghiêm, tâm nó phải ở lục trần các 

tƣớng không trụ 1 cái nào, nên nói tắc phi. Biết đƣợc tắc phi thì tâm thanh 

tịnh, chỗ gọi là muốn tịnh phật độ phải tịnh tâm mình, là vậy.  âu thị danh 

là nói rõ ƣng sanh kỳ tâm. Vì sao? Vì chỉ phải tâm chẳng trụ tƣớng, mà 

chẳng phải là đoạn diệt tƣớng, nên nói là thị danh. Thị danh là danh chánh 

ngôn thuận, chẳng thể phế bỏ sự việc của nó đi. Phải biết sự tƣớng của trang 

nghiêm chẳng thể đoạn diệt, tức là tâm trang nghiêm ban đầu chƣa từng 

ngừng nghỉ, tâm chƣa ngừng nghỉ ấy là sanh kỳ tâm. Tóm lại, trang nghiêm 

mà tâm chẳng trụ tƣớng, thì lúc phừng lên trang nghiêm mà trong tâm lại 

vắng vắng lặng lặng, chẳng nhiễm một chút bụi. Tuy nói sanh tâm, thực ra 

thì sanh mà vô sanh, nhứt tâm thanh tịnh, nên nói : ƣng nhƣ thị sanh thanh 

tịnh tâm. Tâm tịnh, độ tịnh ấy là tùy tâm mình tịnh tức là phật độ tịnh. Bồ tát 

trang nghiêm phật độ nhƣ thị nhƣ thị. Ðây là khuôn mẫu của phát đại đạo 

tâm, tu lục độ vạn hạnh, trang nghiêm phật độ.   

Khoa sanh tín ở trên có 2 câu cần yếu là : bất ƣng thủ pháp, bất ƣng thủ 

phi pháp.  ai câu nầy chẳng những thu nhiếp hết ý của khoa trên, lại cũng 

thu nhiếp hết ý của trọn bộ kinh, trƣớc đã nhiều lần nói rồi. Mà ở đây câu 

ƣng sanh thanh tịnh tâm, ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm lại là chỗ tổng 

kết của 2 câu bất ƣng thủ pháp, bất ƣng thủ phi pháp. Vì chƣng 2 câu 

khoa trên là chia ra mà nói, đến đây thì đem ý của 2 câu hợp lại làm một mà 

nói. Tại sao nói nhƣ vậy? Vì Ƣ   vô sở trụ là bất ƣng thủ pháp, sanh kỳ 

tâm là bất ƣng thủ phi pháp.  ay nói ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm há chẳng 

phải là nói : tuy bất ƣng thủ pháp, mà cũng bất ƣng thủ phi pháp ƣ? Trƣớc 

nói bất ƣng thủ pháp, phải lấy bất ƣng thủ phi pháp làm giới hạn, chính là từ 

chỗ nầy mà ngộ đƣợc. Sở dĩ riêng lựa kẻ trì giới tu phƣớc có thể sanh tín 

tâm, cũng vì quyết nhiên nó chẳng đến nỗi thủ phi pháp tƣớng, mới có thể tu 

nổi bát nhã chẳng trƣớc tƣớng nầy.  ó thể thấy, chúng ta ắt phải trƣớc đem 

một phƣơng diện phi pháp tƣớng đóng bịt thiệt chặt, tuyệt đối chẳng thủ, sau 

mới tu tập bất thủ pháp tƣớng, thì mới hợp với tôn chỉ của phật, mà sanh bát 

nhã chánh trí để chứng bát nhã lý thể.  hẳng những thế, thử xem câu ƣng 

sanh thanh tịnh tâm, thanh tịnh tức là vô sở trụ, ƣng sanh thanh tịnh tâm 

cũng nhƣ nói ƣng sanh vô sở trụ tâm. Mà vô sở trụ là bất thủ pháp, sanh tâm 



là bất thủ phi pháp. Ƣng sanh thanh tịnh tâm, là nói thanh tịnh phải ở trong 

tâm sanh ra mà hiển hiện (chỉ thanh tịnh, chẳng sanh tâm ấy là nƣớc đọng 

chết ở một chỗ, phật pháp chẳng hứa cho nhƣ thế), há chẳng là nói bất thủ 

pháp phải ở trong bất thủ phi pháp mà làm ra ƣ?  ói một cách khác, thì bất 

thủ pháp là không, bất thủ phi pháp là hữu. Vô sở trụ nhi sanh tâm là nói rõ 

không chẳng lìa hữu, sanh thanh tịnh tâm là nói rõ không ở trong hữu. 

Không chẳng lìa hữu cũng nhƣ nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, chẳng 

lìa và bất dị lần lần hợp với nhau. Thế nhƣng không vẫn là không, hữu vẫn 

là hữu, ấy là một mà hai.  ếu cái không ở trong cái hữu hiển hiện ra thì sắc 

tức thị không, không tức thị sắc, không tức thị hữu, hữu tức thị không, tuy 

hai mà một. Ðây gọi là không hữu đồng thời, ắt phải nhƣ thế mới là hai bên 

chẳng trƣớc. Vì cớ gì? Vì còn không có chỗ nào gọi là hai, thì từ chỗ bên 

nào mà trƣớc ƣ?  hẳng những thế, đã nói là vô sở trụ, lại nói sanh kỳ tâm, 

há chẳng phải là cái vô trụ cũng phải vô trụ ƣ? Mà hai chữ thanh tịnh trong 

ƣng sanh thanh tịnh tâm tức chỗ gọi là vô sở trụ vậy. Thế thì sanh thanh tịnh 

tâm chẳng khác gì nói sanh vô trụ tâm. Tuy sanh mà vô trụ, là nói rõ sanh 

tức là vô sanh, tức là chẳng trụ ở sanh tâm.  hẳng trụ sanh tâm tức là chẳng 

trụ bất thủ phi pháp, mà chẳng trụ ở vô sở trụ cũng tức là chẳng trụ bất thủ 

pháp, há chẳng phải cái 2 bên chẳng thủ cũng phải chẳng thủ ƣ?  ên khoa 

trên ở dƣới câu 2 bên chẳng thủ, liền đem chiếc bè ra làm thí dụ để nói rõ 2 

bên đều xả vậy. Trên nói không và hữu đồng thời, là nói rõ nó còn không có 

hai, thì hai bên từ đâu mà trƣớc, nhƣng mà còn trở ngại trƣớc ở một.  ay thì 

không và hữu đều không, một còn chẳng tồn tại, thì còn trƣớc ở chỗ nào? Vô 

ngại tự tại, thiệt là thanh tịnh vậy.  ghĩa chân thực của 2 câu bất ƣng thủ 

pháp đến đây mở ra sâu suốt.  hững câu khác nhƣ vô pháp tƣớng, diệc vô 

phi pháp tƣớng, tức là ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, câu phi pháp, phi phi 

pháp tức là thanh tịnh tâm của không và hữu đều không, cũng tức là vô-vi 

pháp. Không và hữu đều không, thì chỗ tâm hành diệt đạo ngôn ngữ dứt, nên 

nói chẳng thể thủ, chẳng thể thuyết, đây đều rõ ràng mà dễ thấy, chẳng cần 

phải nói nhiều.   

Khoa trên lại có câu : nhƣợc kiến chƣ tƣớng phi tƣớng tắc kiến nhƣ lai, cái 

sở dĩ nhiên của câu nầy, cũng xin nói rõ ở đây.  hƣ tƣớng phi tƣớng, thì làm 

sao có thể thấy?  ếu tâm mình bị trần nhiễm mà bội giác, vả lại đƣơng mê 

cái tƣớng cho là thiệt, thì làm sao có thể thấy đƣợc chƣ tƣớng phi tƣớng ƣ? 

 ét phải ở các tƣớng lục trần, không trụ ở chỗ nào, mà tâm thanh tịnh, thì 

ngõ hầu mới có thể đƣợc. Vì cớ gì? Vì  hƣ lai là kẻ đã cứu cánh chứng 

đƣợc thanh tịnh tâm, ngƣời chẳng trụ ở lục trần thì tuy chƣa có thể chứng 

đƣợc, mà cặn bã lần lần lóng sạch, ánh sáng trong trẻo hiện ra, ví nhƣ nƣớc 

trong sạch, có thể hiện ra bóng trăng thanh tịnh, nên nói là : tắc kiến nhƣ lai. 



Vì chƣng nhƣ lai là tên gọi của tánh thể, ắt phải chẳng trƣớc tƣớng mà chiếu 

thể thì mới có thể thấy nhƣ lai.   

Khoa trên mở đầu đã nói : bồ tát ƣ pháp ƣng vô sở trụ, hành ƣ bố thí, tuy đã 

từng thuyết minh chẳng trụ sắc thanh hƣơng vi xúc pháp, ấy là bố thí chẳng 

trụ ở tƣớng.  hƣng ắt phải lúc phát tâm bố thí, tâm mình vốn chẳng phải là 

trụ ở trên lục trần mà sanh khởi, thì rồi sau lúc làm mới có thể chẳng trụ ở 

tƣớng.  ếu tâm mình chẳng tịnh, thì lúc làm há có thể chẳng trƣớc tƣớng. 

 ó thể biết rằng chỗ nói ở trong nầy, chính là nói ở trên nguồn gốc, tuy chỗ 

nói khoa trên đã gồm có ý của chữ tâm trong đó, sau đó lại đã trỏ rõ ràng : 

nhƣợc tâm thủ tƣớng v.v... thực ra thì đến đây mới là mở ra nói rõ.  ếu 

không có đoạn nầy phát huy, thì bố thí bất trụ tƣớng bèn chƣa dễ gì làm 

đƣợc.  ho nên nói khoa nầy nhƣ là vẽ rồng mà chấm đến con mắt rồng, và là 

huyệt kết của các nghĩa ở trên.  on mắt đã chấm thì toàn thân đều sống 

động, huyệt đã kết thì vạn mạch triều tông, sau rồi ngàn muôn lời nói, mỗi 

lời đều có chỗ qui kết, mà y theo giáo phụng hành, thì việc việc mới có chỗ 

nắm vững.   

 ói tóm lại, hiểu rõ đƣợc chân thực nghĩa của vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì 

chỗ bảo là sanh ấy là nhậm vận tự nhiên mà sanh, chỗ bảo là trụ ấy là không 

ngại gì tùy duyên mà trụ. Tùy duyên mà trụ là vô tâm ở cái trụ, tuy trụ mà 

thực không có chỗ trụ.  hậm vận tự nhiên mà sanh, là pháp nhĩ hiển hiện 

nhƣ thế, nói là sanh mà thực không có chỗ sanh. Quả nhiên có thể nhƣ thế, 

thì pháp nào cũng đều hiển lộ ra vô trụ chân tâm, vật nào cũng là bát nhã 

thực tƣớng.  hính giống nhƣ chỗ  ổ đức nói : “trần trần là báu, chỗ chỗ gặp 

nó”.  ho nên ông Tu Bồ Ðề trƣớc đây ở lúc thế tôn mặc áo, xin ăn, đi, ngồi, 

ra đi, trở về, hiểu đƣợc diệu đế vô trụ, liền ở trong đại chúng từ chỗ ngồi mà 

đứng dậy đảnh lễ tán thán thế tôn rằng : “hi hữu thế tôn, thiện hộ niệm, thiện 

phó chúc”, mà thỉnh vấn kẻ phát đại tâm phải làm sao trụ, làm sao hàng 

phục? Thế tôn liền nhân cơ nầy mà ấn chứng hứa cho rằng : “thiện hộ niệm, 

phó chúc, phải nhƣ chỗ ông nói mà trụ nhƣ thế, mà hàng phục nhƣ thế”. 

Xuống dƣới lại nói tƣờng tận nhƣ muôn ngọn núi, ngàn hang hốc quanh co, 

nghiêng ngả, thẳng đến chỗ nầy mà kết lại rằng : ƣng nhƣ thị sanh thanh tịnh 

tâm, ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ƣng sanh thanh tịnh tâm ấy là chỗ bảo : 

ƣng nhƣ thị trụ. Ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ấy là chỗ bảo : nhƣ thị hàng 

phục kỳ tâm. Ðƣợc một cái nhƣ thị trong đó điểm tỉnh, rồi sau mới ở trong 

lời mở miệng tổng khai thị chỗ nói hai cái nhƣ thị mới có qui kết. Tức là hai 

cái nhƣ thị phía trƣớc, đƣợc một cái nhƣ thị ở đây thì nghĩa nó lại càng thân 

thiết, càng thấu triệt, gọi đó là hô ứng xa lẫn nhau còn là cách một tầng, nói 

ngay ra là hợp lại thành một mùi vị.  ho nên khoa nầy văn có hơn 2 hàng, 



mà là từ khai kinh đến đây một chỗ tổng kết rất lớn.  gƣời học phật ắt phải 

y theo giáo phụng hành, giáo nghĩa sâu kín ắt phải đƣợc chỗ cƣơng yếu của 

nó, mà đoạn nầy là cƣơng yếu của các nghĩa nói phía trƣớc. Phải ở trên bất 

ƣng trụ sắc sanh tâm, bất ƣng trụ thanh hƣơng vị xúc pháp sanh tâm biết nhƣ 

thế, thấy nhƣ thế, tín nhƣ thế, giải nhƣ thế.  hẳng kể tu hành pháp môn nào, 

đi đứng ngồi nằm cũng chẳng lìa cái nầy, ngõ hầu ở tôn chỉ của vô trụ mới 

có chỗ vào, mà tự tánh thanh tịnh tâm mới có thể lần lần thấu lộ ra một chút 

tin tức, pháp môn mình tu cũng có thể hy vọng có lúc thành tựu.  ại đoạn 

nầy đã là cƣơng yếu của các nghĩa ở trên, hiểu đƣợc cƣơng yếu nầy để hành 

pháp bố thí v.v... thì chỗ nào cũng là đạo, cho nên trong so sánh kinh công ở 

khoa dƣới, phƣớc đức nó lớn hơn sanh tín chẳng biết bao nhiêu lần.   

Tu Bồ Ðề! Thí nhƣ hữu nhân thân nhƣ Tu Di sơn vƣơng, ƣ ý vân hà, thị 

thân vi đại phủ? Thậm đại thế tôn! Hà dĩ cố? Phật thuyết phi thân thị 

danh đại thân.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, thí dụ nhƣ có ngƣời thân nhƣ Tu Di sơn 

vƣơng, ở ý ông ra sao, thân nầy là lớn chăng? Thƣa thế tôn, rất lớn. Vì 

cớ gì? Phật nói chẳng phải thân gọi tên là thân lớn.   

Thí nhƣ nghĩa là thí dụ. Phàm là nói thí dụ đều để chứng minh pháp mà nói. 

 hững pháp thuyết ở trên tuy đã mở rõ ra không còn sót, nay lại chứng bằng 

thí dụ, là muốn cho kẻ nghe càng đƣợc hiểu rõ thêm.  ữu nhân : là trỏ ngƣời 

phát đại đạo tâm, đại tâm làm nhân thì đại thân làm quả. Tu- i sơn-vƣơng là 

thí dụ báo thân thắng diệu. Thân nầy vi diệu, tuy có hình tƣớng nhƣng nếu 

chẳng phải là địa thƣợng bồ tát thì chẳng thể thấy.  hính là nhiều kiếp siêng 

năng tu lục độ vạn hạnh, phƣớc tuệ hai cái đều nghiêm, công hành viên mãn 

thì mới có thể chứng đƣợc, chỗ gọi là vô biên tƣớng hảo thân là vậy.  ếu 

nghi là thắng diệu quả báo thân tƣớng chẳng giống với tƣớng phàm phu, mà 

còn chẳng thủ tƣớng nầy, thì tu lục độ vạn hạnh làm gì? Biết đâu rằng chẳng 

kể quả vị hay nhân địa, tƣớng và phi tƣớng đều chẳng thể thủ.  ếu ở lý nầy 

còn có chút nào chƣa hiểu rõ, thì lúc tu nhân, bèn ở ƣng vô sở trụ nhi sanh 

kỳ tâm chẳng có thể khế hợp sâu. Ðây là ý sâu kín của phật đem ra hỏi. Tu 

Bồ Ðề hiểu sâu tôn chỉ của phật, nên mở miệng liền trả lời : rất lớn!  ói rất 

lớn, là nói rõ thân nầy chẳng phải là không có, không khác gì trƣớc cho kẻ 

hoài nghi một hoàn thuốc định tâm, khiến cho biết là phát đại nguyện, tu đại 

hạnh, ắt đƣợc thân thắng diệu lớn, đã đành là chân thực chẳng hƣ.  à dĩ cố : 

nghĩa là vì duyên cớ gì đƣợc thân lớn nầy? Phật là tên của quả đức, phi thân 

có 2 ý : 1) theo chứng quả mà nói, chỗ chứng là thể của thanh tịnh pháp 

thân, chẳng phải là tƣớng của báo thân, thì phi thân là trỏ báo thân mà nói. 2) 



Theo chứng quả mà nói, thì đã là thể của pháp thân, mà pháp thân nầy gồm 

khắp sa giới (nó lớn không có cái ngoài), vào khắp vi trần (nó nhỏ không có 

cái trong) không có hình tƣớng, không có số lƣợng, nên ngài Tịnh  anh nói 

: “phật thân vô vi, chẳng rơi vào các số”, ý rõ ràng là theo thể mà nói, nên 

nói phi thân, thì phi thân là trỏ pháp thân mà nói. Thị danh đại thân là trỏ 

báo thân mà nói, để nói rõ cái báo thân thắng diệu cao lớn, ý rõ ràng là theo 

tƣớng mà nói, cho nên nói rất lớn. Thị danh : danh là tƣớng. Ý nói là : theo 

chứng pháp thân mà nói, thì thực phi thân, không có hình tƣớng há còn có 

lớn, nhỏ có thể nói, nay nói rất lớn là đem danh tƣớng báo thân mà nói. Kẻ 

đắc quả tuy chẳng phải không có cái tƣớng cao lớn nầy, mà thực ra chẳng 

tồn tại có chỗ đắc, tồn tại có chỗ đắc là trụ ở thân tƣớng.  ếu trụ thân tƣớng 

thì làm sao chứng thanh tịnh vô tƣớng pháp thân? Pháp thân nếu chƣa 

chứng, thì cũng không có báo thân rất lớn.  ếu hiểu lý nầy, thì biết chẳng 

nên thủ thân tƣớng, nhƣng cũng chẳng phải là không có thắng báo nầy.  ó 

thể tu lục độ vạn hạnh mà chẳng thủ trƣớc thì chứng thanh tịnh pháp thân, 

mà hết thảy thắng tƣớng tự nhiên hiển hiện ra.  hẳng cần trƣớc hữu, chẳng 

cần trƣớc vô, rồi sau lúc tu nhân mới có thể chẳng thủ ngã tƣớng, chẳng trụ 

lục trần, mà sanh thanh tịnh tâm.   

Tu Bồ Ðề! nhƣ Hằng Hà trung sở hữu sa số, nhƣ thị sa đẳng Hằng Hà, 

ƣ ý vân hà, thị chƣ Hằng Hà sa ninh vi đa phủ? Tu Bồ Ðề ngôn : thậm 

đa, thế tôn. Ðãn chƣ Hằng Hà thƣợng đa vô số, hà huống kỳ sa.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, nhƣ chỗ có số cát trong sông Hằng, những cát 

trong sông Hằng nhƣ thế, ở ý ông ra sao, cát ở các sông Hằng nầy phải 

là nhiều chăng? Tu Bồ Ðề nói : Thƣa thế tôn, rất nhiều, các con sông 

Hằng còn nhiều vô số huống gì cát nó.   

 ƣớc Thiên Trúc có một con sông lớn tên là  ằng  à, dịch là Phƣớc  à. 

Sông nầy ở Ấn Ðộ cũng nhƣ sông  oàng  à, Trƣờng  iang của Trung 

Quốc, chảy ra toàn quốc, ở trên giao thông, trồng cấy, buôn bán, văn hoá, lợi 

ích rất lớn, nên gọi là Phƣớc  à.  ại thời cổ ngƣời Ấn Ðộ coi sông nầy là 

nƣớc thánh, đƣợc thấy sông nầy, hoặc vào sông tắm gội thì đƣợc phƣớc vô 

lƣợng, nên cũng dịch là sông nầy từ thiên-đàng tới, vì nguồn của sông nầy 

cao. Trung-Quốc cũng có câu : “ ƣớc sông  oàng  à từ trên trời tới”. Kinh 

Phật nói : “ am Thiệm Bộ châu ở phí bắc có 9 ngọn hắc sơn, thứ nhì có đại 

tuyết sơn, lại có  ƣơng Túy sơn.  ƣơng Túy sơn ở phía nam, Tuyết sơn ở 

phía bắc, có ao tên là    ậu Ðạt, dịch là Vô  hiệt  ão.  o nầy dài rộng 50 

do tuần, nƣớc bát công đức đầy tràn ở trong đó, ao có 4 miệng, mỗi miệng 

chảy ra thành một con sông, chảy dài vào biển. Mỗi con sông lại chia ra làm 



25.000 sông lớn, chảy khắp tứ đại châu. Sông chảy ra từ miệng phía đông 

tức là  ằng  à, chảy vào biển đông nam. Miệng phía nam chảy ra là Tín Ðộ 

 à chảy vào biển tây nam. Miệng phía tây chảy ra là Phƣớc Sô  à chảy vào 

biển tây bắc, miệng phía bắc chảy ra là Trỉ Ða  à, chảy vào biển đông bắc”.   

 át của sông  ằng hết sức nhuyễn, vì nhuyễn nên số cát càng thấy là nhiều. 

 ên trong kinh phật nói phàm số cực nhiều chẳng thể kế toán thì lấy hằng hà 

sa làm thí dụ.  ại vì bên Thiên Trúc ngƣời nào cũng biết con sông nầy, biết 

số cát trong sông nầy chẳng thể kế toán, nên đem hà sa làm thí dụ để cho đại 

chúng cùng hiểu.  hữ nhƣ trong câu nhƣ  ằng  à có nghĩa là ví nhƣ, khẩu 

khí câu nầy suốt tới câu nhƣ thị sa đẳng  ằng- à ở văn dƣới. Sa đẳng  ằng 

 à có nghĩa là đem chỗ cát trong sông  ằng có hiện tại, mỗi hạt cát hóa 

thành một con sông mới, số cát nguyên lai vô lƣợng, thì sông  ằng mới 

bằng với số cát nầy, số nó lại cũng vô lƣợng nhƣ thế nên nói : nhƣ thị sa 

đẳng  ằng  à, cũng nhƣ nói đem vô lƣợng số cát có trong sông  ằng hiện 

tại hóa làm vô lƣợng sông  ằng mới, cùng với vô lƣợng số cát nhƣ thế bằng 

nhau. Thị chƣ  ằng  à : thị nghĩa là nầy, chƣ : nghĩa là vô lƣợng, hỏi số cát 

của trong vô lƣợng  ằng  à mới nầy có thể là nhiều hay không? Trả lời 

rằng : Rất nhiều, rõ ràng là nhiều đến chẳng thể nói ra đƣợc. Mấy câu đãn 

chƣ : nghĩa là chỉ đem  ằng  à mới ra nói đã nhiều đƣợc không có số nào 

có thể kế tóan, huống gì cát ở trong đó, số nó lại là vô biên, không có thể 

hình dung ra đƣợc, chỉ có thể nói một cách tổng quát là rất nhiều.   

Tu Bồ Ðề! Ngã kim thực ngôn cáo nhữ, nhƣợc hữu thiện nam tử, thiện 

nữ nhân dĩ thất bảo mãn nhĩ sở Hằng Hà sa số tam thiên đại thiên thế 

giới dĩ dụng bố thí đắc phƣớc đa phủ? Tu Bồ Ðề ngôn: thậm đa thế tôn.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, tôi nay nói thực bảo ông, nếu có trai lành, gái 

lành nào lấy bảy báu đầy tam thiên đại thiên thế giới nhiều nhƣ số cát 

sông Hằng để dùng bố thí, đƣợc phƣớc nhiều chăng? Tu Bồ Ðề nói : 

Thƣa thế tôn, rất nhiều.   

Thực ngôn cáo nhữ : là nói ở đây mà ý chú trọng ở khoa dƣới, khiến cho biết 

văn dƣới chỗ nói cái phƣớc thụ trì, thuyết tứ cú kệ lại càng nhiều hơn ở đây, 

đó là lời nói chân thực, chẳng thể nào mà không tin.  hữ nhĩ sở : trong cổ 

văn có nghĩa là bao nhiêu.  ằng  à vô lƣợng, hà sa vô biên, nhĩ sở  ằng  à 

sa số cũng nhƣ nói vô lƣợng vô biên. Tu Bồ Ðề lĩnh sâu tôn chỉ của phật, 

biết rằng những lời nói trên đều là mƣợn phƣớc đức rất lớn của pháp hữu vi 

làm sự so sánh để hiển ra pháp vô vi của trì thuyết, phƣớc đức lại còn lớn 



hơn thế nữa, ý nguyên chẳng phải ở chỗ nầy, nên chỉ đáp rằng : rất nhiều, 

mà chẳng thêm lời nào khác.   

Phật cáo Tu Bồ Ðề, nhƣợc thiện nam tử, thiện nữ nhân, ƣ thử kinh 

trung nãi chí thụ trì tứ cú kệ đẳng, vị tha nhân thuyết, nhi thử phƣớc 

đức thắng tiền phƣớc đức.   

Dịch nghĩa : phật bảo Tu Bồ Ðề, nếu trai lành, gái lành nào ở trong kinh 

nầy, cho đến thụ trì những bốn câu kệ, vì ngƣời khác thuyết, mà phƣớc 

đức nầy thắng phƣớc đức trƣớc.   

 ghĩa của thụ trì và tứ cú kệ đã giảng đầy đủ ở trên. Tứ cú kệ đẳng là nói trì 

thuyết kinh nầy hết sức ít còn đƣợc phƣớc hơn trƣớc, thì trì thuyết trọn bộ 

kinh, phƣớc đức nó lại càng thắng, chẳng đợi phải nói ra. Thụ trì thì có thể 

tự độ, vì ngƣời khác thuyết thì có thể độ tha. Tự độ, độ tha là bồ tát hành, 

nên phƣớc đức cực lớn. Trì kinh thuyết pháp phƣớc đức thắng hơn bố thí, 

nghĩa nầy có thông có biệt. Thông là : bất cứ trì kinh nào, thuyết pháp nào 

đều cũng nhƣ thế. Biệt là : chuyên đem kinh Kim  ƣơng nầy ra thuyết.  ay 

trƣớc nói rõ thông nghĩa. Theo tự độ mà nói, bố thí nếu chẳng biết ly tƣớng, 

thì phƣớc đức lớn đến chỗ cùng cực cũng chẳng qua là sanh lên cõi trời mà 

thôi, nên gọi là công đức hữu lậu, tức là nói nó còn nhỉ xuống, rồi rơi vào 

trong đƣờng sanh tử luân hồi, chƣa thể nói là tự độ đƣợc.  ếu có thể thụ trì 

kinh nghĩa, có thể khai trí tuệ, có thể biết luân hồi đáng sợ mà cầu thoát ly, 

lúc hành bố thí cũng biết ly tƣớng, ấy là phƣớc tuệ song tu có thể đến bờ bên 

kia, liễu sanh tử, chứng thánh quả, so với chỉ có thể sanh ở cõi trời vẫn còn 

chẳng tránh khỏi luân hồi thì cách nhau một trời một vực.  ho nên tuy chỉ 

thụ trì một tứ cú kệ, phƣớc nó bèn thắng sự bố thí đầy khắp vô lƣợng vô biên 

đại thiên thế giới thất bảo, huống chi thụ trì trọn bộ kinh nầy ƣ?  

Theo độ tha mà nói, thì tài thí chẳng bằng pháp thí, gồm có nhiều nghĩa, nay 

nói sơ lƣợc : 1) tài thí thì ngƣời thí, ngƣời nhận chƣa ắt là có trí, pháp thí thì 

nếu chẳng có trí thì chẳng thể thí, cũng nếu chẳng có trí thì chẳng thể nhận, 

2) Tài thí thì kẻ thí đƣợc phƣớc lớn, kẻ nhận thì chỉ đƣợc ích lợi nhỏ trƣớc 

mắt, pháp thí thì kẻ thí và kẻ nhận đều đƣợc phƣớc lớn. 3) Tài thí chỉ ích lợi 

cho sanh mạng ngƣời ta, pháp thí thì ích lợi cho tuệ mạng ngƣời ta. 4) Tài 

thí thì hàng phục cái tham, pháp thí thì dứt hoặc. 5) Tài thí thì đôi bên chƣa 

ra khỏi luân hồi, pháp thí thì đôi bên có thể liễu sanh tử. 6) Tài thí thì đôi 

bên thụ dụng có lúc hết, pháp thí thì đôi bên thụ dụng vô cùng. 7) Tài thí, thí 

ít thì chỗ ích lợi đƣợc ít, pháp thí thì có thể thí ít mà đƣợc ích lợi lớn.  ỏi : 

Thế thì chỉ hành pháp thí, không hành tài thí có thể đƣợc chăng? Ðáp : 



không đƣợc, bồ tát nhiếp thụ chúng sanh, tài thí cũng chẳng thể nào không 

làm, nhƣng tôn chỉ là ở hành pháp thí, chẳng lấy tài thí làm cứu cánh mà 

thôi.   

Ở trên là nói thông nghĩa sự ích của 2 cái lợi trì thuyết hết thảy kinh pháp. 

Khoa dƣới chính là nói biệt nghĩa sự ích của trì thuyết kinh nầy. Phải biết, 

Kim  ƣơng Bát  hã trỏ ngay bổn tánh, nếu có thể kiến tánh thì bèn có thể 

thành phật, há chỉ tự mình liễu sanh thoát tử, lại khiến chúng sanh liễu sanh 

thoát tử mà thôi đâu.  ó thể độ ngay vô lƣợng vô biên chúng sanh đều khiến 

cho thành phật, thiện long phật chủng thì không kinh nào hơn kinh nầy. 

Phƣớc đức nó lớn chẳng thể nghĩ bàn, lại há chỉ thắng cái phƣớc đức bố thí 

thất bảo đầy khắp vô lƣợng vô biên đại thiên thế giới mà thôi đâu?  

Phục thứ Tu Bồ Ðề, tuỳ thuyết thị kinh nãi chí tứ cú kệ đẳng, đƣơng tri 

thử xứ nhứt thiết thế gian thiên nhân a tu la dai ƣng cúng dƣờng nhƣ 

phật tháp miếu.   

Dịch nghĩa : Lại nữa Tu Bồ Ðề ơi, tuỳ nói kinh nầy, cho đến các tứ cú 

kệ, phải biết chỗ nầy hết thảy thế gian trời, ngƣời, a tu la đều phải cúng 

dƣờng nhƣ phật tháp miếu.   

Phàm nói phục thứ, tuy là đem riêng nghĩa khác ra nói, thực ra là để thành 

tựu nghĩa nói phía trƣớc, trƣớc đây tôi đã nói rồi. Tùy : là ý chẳng hạn định. 

 ói sơ có 5 thứ : tùy ngƣời, chẳng kể là tăng hay tục, phàm hay thánh, tùy 

cơ, chẳng kể là lợi căn hay độn căn (đây là ý cạn sâu nói lẫn nhau, hoặc 

thuyết đệ nhất nghĩa, hoặc thuyết đối trị), tùy văn, chẳng kể nhiều hay ít, 

rộng hay hẹp, tùy chỗ, chẳng kể thành thị hay làng mạc, chỗ hơn hay kém, 

tùy thời, chẳng kể ngày hay đêm, dài hay ngắn, tùy chúng, chẳng kể nhiều 

ngƣời hay một ngƣời, nếu gặp cơ duyên nên thuyết liền vì đó mà thuyết, đây 

gọi là tùy thuyết.   

Ðƣơng tri : là ý cảnh giới chẳng thể khinh rẻ bỏ qua. Thử xứ : là trỏ chỗ 

thuyết kinh nầy, chỗ thuyết kinh nầy nhƣ thế thì ngƣời thuyết kinh nầy có 

thể biết đƣợc vậy.  

Khoa dƣới nói : đƣơng tri thị nhân v.v..., cho nên biết nói chỗ thuyết là gồm 

luôn nói ngƣời thuyết. Tóm lại kẻ nghe kinh chẳng thể nào mà không có tâm 

cung kính. Vì cớ gì? Vì tôn trọng pháp, vì chẳng quên nguồn gốc. Mà ngƣời 

thuyết kinh thì chẳng thể có tâm nầy. Vì cớ gì? Vì lìa xa danh lợi cung kính, 

vì chẳng nên trƣớc tƣớng, đây là chỗ đôi bên đều phải biết.  ại nhƣ kinh Ðại 

Bát  hã nói : “Ðế Thích mỗi ở Thiện Pháp Ðƣờng vì đại chúng nơi cõi trời 



thuyết pháp bát nhã ba la mật, có lúc Ðế Thích không ở đó, mà đại chúng 

nơi cõi trời lại cũng vẫn day về chỗ pháp tòa bỏ trống làm lễ cúng dƣờng, rồi 

đi”. Ðây là sự thực các cõi trời vâng theo lời dạy của phật cung kính chỗ 

thuyết kinh.  ại Ðại Phẩm Bát  hã nói : “các cõi trời mỗi ngày làm 3 thời lễ 

kinh, ngày lục trai càng nhiều hơn.  hỗ kinh sở tại, bốn phía đều khiến cho 

thanh tịnh”.  

Thế gian : cũng nhƣ nói thế giới. Thế là nghĩa chiều dọc, 30 năm là một thế, 

giới là nghĩa chiều ngang, các phƣơng, các chỗ mỗi nơi đều có giới hạn của 

nó.  ay nói nhứt thiết thế gian, thì rõ ràng là dọc tận cùng đến vị lai, ngang 

khắp cả 10 phƣơng, tức là nghĩa cùng tận vị lai, khắp cả pháp giới.  

 ói thiên, nói nhân, là ý bao gồm cả mọi chỗ có chúng sanh trong tam giới, 

mà nói thiên, nói tu la là ý bao gồm cả thiên long bát bộ, nên tuy đem 3 tên 

ra nói mà ý bao gồm hết thảy.  ai chữ dai ƣng cùng với chữ đƣơng tri hô 

ứng nhau. Sao gọi là đƣơng tri? Vì dai ƣng, ƣng có nghĩa là nếu chẳng nhƣ 

thế thì không thể đƣợc, cho nên phải biết.  

 úng dƣờng có hai : 1) Sự cúng dƣờng, nói sơ 10 sự là : hoa thơm, anh lạc, 

mạt hƣơng, đồ hƣơng, thiêu hƣơng, tràng phan, bảo cái, y phục, kỹ nhạc, 

chắp tay lễ bái.  hỗ thuyết kinh là đạo trƣờng, nên phải trang nghiêm cung 

kính nhƣ thế. 2) Pháp cúng dƣờng, tức là theo nhƣ pháp mà tu hành lợi ích 

chúng sanh (nhƣ nghe pháp mà nói lại cho ngƣời khác nghe, hoặc tặng tống 

kinh sách v.v...), nhiếp thụ chúng sanh (nhƣ khuyên ngƣời ta tới nghe kinh, 

chia chỗ ngồi nghe cho ngƣời khác), cho đến chẳng xả nghiệp của bồ tát 

(nhƣ tuy gặp điều gì trở ngại cũng gắng tới nghe tức là chẳng xả), chẳng lìa 

tâm bồ đề, (nhƣ phát khởi đại nguyện, đại hành, chẳng trái với bát nhã chánh 

trí, chữ chẳng lìa có nghĩa là chẳng trái với tôn chỉ của kinh), v.v...  

 hƣ phật tháp miếu : cũng nhƣ nói cúng dƣờng đều phải nhƣ cúng dƣờng 

phật tháp miếu một thứ, cúng dƣờng tháp miếu thì ngƣời nào cũng đều biết. 

 hỗ thuyết kinh hoặc còn sơ sót, nên đem tháp miếu ra nói làm thí dụ, để nói 

rõ thuyết kinh tức là đạo tràng, cũng giống với tháp miếu một thứ không 

khác, nên đều phải cúng dƣờng, (tại sao là đạo tràng, văn dƣới sẽ trịnh trọng 

nói rõ). Tóm lại là để phát minh ngƣời thuyết pháp là phật sai khiến, pháp 

chỗ thuyết là phật thuyết, nên thay phật tuyên dƣơng tức là cũng nhƣ phật ở 

đó vậy. Kinh Pháp  oa nói : “ ó thể vì một ngƣời thuyết kinh Pháp  oa, 

cho đến một câu, thì ngƣời nầy là nhƣ lai sai khiến làm việc của nhƣ lai”. 

Kinh Pháp  oa đã nhƣ thế, thì hết thảy kinh cũng đều nhƣ thế, kinh Kim 

 ƣơng Bát  hã lại cũng nhƣ thế! Văn trên nói đƣơng tri (phải biết) là trỏ 



chỗ nầy.  ếu biết rằng ngƣời nầy là phật sai khiến, pháp là phật thuyết, thì 

tự mình biết phải nên cung kính cúng dƣờng.  

Tháp : là tiếng Phạm, có nghĩa là chỗ cao và hiển ra, lại cũng có nghĩa là cái 

mả xây vuông, cái mả tròn, tháp ắt cao và hiển ra là chỗ để bày tỏ sự thắng 

hơn. Phật tháp có nhiều thứ, nay hãy nói rõ 4 thứ: tháp sanh xứ, tháp thành 

đạo, tháp chuyển pháp luân, tháp bát niết bàn.  ay dạy cúng dƣờng nhƣ 

cúng tháp, tức là thu nghĩa của 4 thứ tháp nầy. Tại sao nói nhƣ thế? Kinh 

nầy là nói rõ thực tƣớng, thực tƣớng là pháp thân của phật, lại nói hết thảy 

chƣ phật đều từ kinh nầy ra, thì chỗ nầy chẳng phải là tháp phật sanh xứ ƣ? 

 ghe pháp mà sau biết tu nhân chứng quả, mà kinh nầy sanh ra phƣớc vô 

lƣợng, tội kiếp trƣớc đều tiêu, sẽ đắc vô thƣợng bồ đề, nên chỗ nầy bèn 

giống nhƣ tháp chỗ phật thành đạo. Thay phật tuyên dƣơng pháp đại thừa, 

pháp tối thƣợng thừa, ấy là chỗ nầy chính là tháp nơi phật chuyển pháp luân. 

Bát niết bàn có nghĩa là vô vi, lại có nghĩa là diệt hết sanh diệt, lý và sự cứu 

cánh. Mà chỗ thuyết trong kinh nầy đều là pháp vô vi, khiến ngƣời nghe diệt 

tâm sanh diệt, chứng quả cứu cánh, chỗ gọi là : linh nhập vô dƣ niết bàn nhi 

diệt độ chi, nên gọi chỗ nầy tức là tháp nơi phật bát niết bàn cũng có thể 

đƣợc.  

Miếu : là cái chùa, nghĩa là chỗ cúng dƣờng tƣợng phật, tiếng Phạm là chi-

đề, phàm là phật tháp ắt cúng phật xá lợi. Xá lợi tức là chân thân của phật. 

Phàm miếu cúng tƣợng phật thì ắt có kinh pháp, ắt có tăng chúng.  ói một 

chữ miếu, tức là chỗ nhóm họp của trụ trì tam bảo.  ay nói : nhƣ phật tháp 

miếu, thì rõ ràng là ngƣời thuyết kinh thay phật tuyên dƣơng, bèn giống với 

phật thiệt ở chỗ nầy. Thuyết đại pháp nầy, thiệu long phật chủng, ấy là trụ trì 

tam bảo, nên nói : nhƣ phật tháp miếu, dai ƣng cúng dƣờng. Văn trên nói : 

Vị tha nhân thuyết phƣớc đức thắng tiền, là vì cớ nầy.  

 o đó có thể chứng minh rằng kinh tuy nói xứ (chỗ), mà ý thực ở nhân 

(ngƣời). Thế nhƣng tôn trọng ngƣời thuyết kinh nhƣ thế, nếu ngƣời thuyết 

kinh mà phi pháp lại nói thành ra pháp, pháp lại nói thành ra phi pháp, nói 

sai bậy bát nhã, làm sai lầm pháp, sai lầm ngƣời, thì tội nghiệp ngƣời nầy 

lớn cũng chẳng thể dùng lời nói làm thí dụ. Từ chính diện của kinh liền có 

thể xem đến phản diện, đây lại là chỗ phải biết của ngƣời thuyết kinh, phải 

nên nơm nớp tự mình xét mình, chẳng thể sơ sót một chút.  ên văn dƣới lại 

nói :  à huống tận năng thụ trì v.v..., thụ là lãnh nạp nghĩa chân thực, trì là y 

theo nghĩa mà tu trì. Thế thì chẳng thể tu trì ấy là có thể thuyết mà chẳng thể 

thực hành, nhƣ đem đếm châu báu của ngƣời khác, tự mình không có một 

đồng. Vả chẳng thể tu trì thì ắt cũng chẳng thể lãnh nạp, vì nghĩa chân thực 



thậm thâm vi diệu quyết chẳng phải có thể từ trên văn tự mà lãnh hội đƣợc. 

 hẳng thể lãnh hội mà thuyết, thế ắt đến chỗ thuyết bậy bát nhã, thuyết bát 

nhã một cách nông cạn. Răn he ngƣời thuyết kinh, có thể gọi là thâm thiết rõ 

ràng.  

Hà huống hữu nhân tận năng thụ trì đọc tụng.  

Dịch nghĩa : Huống chi có ngƣời có thể thụ trì đọc tụng hết thảy.  

 ói thụ trì lại nói đọc tụng là nói rõ ắt có thể lãnh nạp, tu trì, mới là thiệt có 

thể đọc tụng, nếu không thì lợi ích của đọc tụng rất nhỏ. Vả đã có thể thụ trì, 

lại còn có thể đọc tụng, vì nghĩa lý trong kinh vô cùng, lúc nào cũng đọc 

tụng lại có thể huân tập tăng trƣởng, thì sức của thụ trì càng ngày càng tiến 

bộ. Trên nói thuyết, đây nói thụ trì là một cái không giống nhau. Trên nói 

tùy thuyết tứ cú kệ đẳng, đây nói tận năng thụ trì đọc tụng là hai cái không 

giống nhau, mà nói hữu nhân, nhƣ lại là một ngƣời nào khác, ban sơ chƣa 

nhứt định trỏ ngƣời thuyết kinh mà nói, hà huống cũng là hiển rõ ngƣời tận 

năng thụ trì đọc tụng thì càng hơn ngƣời tùy thuyết. Thế nhƣng thế tôn chia 

ra nhƣ vậy mà nói, một là để tỏ rõ công của thụ trì lớn hơn, khiến ngƣời ta 

đều biết chú trọng tới điểm nầy, hai là tỏ rõ có thể thuyết ắt do có thể thụ trì 

mà tới.  ếu không thụ hết trì hết thì há có thể đầu mối nào cũng là đạo, vì 

đại chúng tùy thời, tùy chỗ, tùy cơ, tùy văn mà thuyết ƣ? Ba là tỏ rõ có thể 

thụ trì hết thảy, thì ắt phải gặp cơ hội nên thuyết, liền phải vì ngƣời khác 

thuyết, nhƣ thế lại càng hơn chẳng những có thể thụ trì hết thảy.  ên văn 

trên cùng với văn khoa nầy tuy khác, mà nghĩa thực ra hiển rõ lẫn nhau, đây 

là ý nhƣ lai thực muốn ngƣời ngƣời đã có thể thuyết lại có thể thụ trì, đã có 

thể thụ trì lại có thể thuyết, chẳng thể chia nó ra làm hai, mỗi ngƣời làm một 

việc. Ý nầy làm sao mà biết? Ở văn dƣới 2 chữ T À   TỰU bèn có thể 

hiểu rõ. Vì chƣng thế tôn thuyết kinh pháp nầy nguyên hy vọng ngƣời ngƣời 

thành tựu, mà thành tựu ắt phải tự độ, độ tha, 2 sự ích lợi đều viên mãn thì 

mới có thể đƣợc.  ếu chỉ biết thuyết, hoặc chỉ biết thụ trì, thì ở lợi tha và tự 

lợi nghiêng về một bên, há có hy vọng thành tựu ƣ?  ho nên biết, kinh văn 

lời tuy chia ra mà nói, nghĩa thực nhứt quán. Ðọc kinh, nghe pháp, chẳng 

nên chấp trƣớc tƣớng của văn tự, ắt phải lĩnh hội nghĩa chân thực nhƣ thế, 

đây gọi là y theo nghĩa, chẳng y theo văn.  ại trƣớc nói một đoạn tùy thuyết 

cùng với đầu cuốn kinh phía trƣớc nói độ tận sở hữu nhứt thiết chúng sanh, ý 

nó giống nhau. Ý rõ ràng là bồ tát phát nguyện chƣa thể tự độ, mà trƣớc 

muốn độ tha, vì độ tha tức là tự độ. Thứ nhì nói :  à huống tận năng thụ trì, 

cùng với đầu cuốn kinh nói :  ại nữa bồ tát phải chẳng trụ pháp mà hành lục 

độ, ý nó chính giống nhau. Ý rõ ràng là độ tha, còn cần phải tự độ, mà tự độ 



nguyên vì độ tha.  ếu chẳng lĩnh hội đƣợc nghĩa tự và tha 2 cái chẳng hai, 

thì còn có thể bảo là có thể thụ ƣ, còn sao có thành tựu có thể mong đƣợc ƣ? 

Thế tôn thuyết pháp nhƣ hạt châu mâu-ni mặt nào cũng tròn trĩnh, nếu không 

lĩnh hội nhƣ thế há chẳng cô phụ văn nầy. Phải biết văn của các bộ kinh, 

không bộ nào là chẳng thuyết rất chu đáo, tƣờng tận, tinh mật, chỉ sợ ngƣời 

ta tâm còn thô, mới hiểu chút ít hay hiểu nửa chừng, nếu chẳng thể các kiến 

giải đều không, đem tĩnh tâm ra thể hội thì ắt đến nỗi thủ trƣớc phiến diện, 

mê muội toàn thể, tự làm lầm lẫn mình, lại làm ngƣời khác lầm lẫn.  hỗ bảo 

y theo nghĩa là dạy ngƣời ta ắt phải dung hội quán thông hiểu rõ chân nghĩa 

của nó ở chỗ nào, mà chẳng y theo văn tức là chẳng thể nghe đƣợc một câu 

nửa lời liền lấy nghĩa ở chƣơng đứt đoạn cụt đó để hiểu.  

Tu Bồ Ðề! đƣơng tri thị nhân thành tựu đệ nhứt hi hữu chi pháp.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, phải biết ngƣời nầy thành tựu pháp hi hữu đệ 

nhứt.  

Tối thƣợng đệ nhứt hi hữu chi pháp là pháp gì? Tức là a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề pháp. Pháp nầy là pháp tự chứng cứu cánh giác, thành tựu pháp 

nầy cũng tức là ý thành phật. Kinh  i Ðà nói : “Thích  a Mâu  i phật năng 

vi thậm nan hi hữu chi sự, năng ƣ ngũ trƣợc ác thế trung đắc a nậu bồ đề”. 

Thậm nan hi hữu tức là đệ nhứt hi hữu, lại không còn cái gì ở trên phật, nên 

nói là tối thƣợng.  ếu chia ra mà nói, thì a nậu bồ đề nghĩa là vô thƣợng 

chánh đẳng chánh giác.  hánh giác nghĩa là từ xƣa tới nay bất giác, mà nay 

bội trần hợp giác, nhƣ thế chẳng phải là hi hữu ƣ?  hánh đẳng là : Ðẳng có 

nghĩa là bình đẳng, nay chẳng những tự giác mà có thể giác tha, tự tha chẳng 

hai, không và hữu chẳng trƣớc, bình đẳng pháp giới là đệ nhứt nghĩa, nên 

nói đệ nhứt. Vô thƣợng là : thẳng tới bảo sở, chứng cứu cánh giác, chỗ gọi là 

vô thƣợng bồ đề, vô thƣợng tức là nghĩa tối thƣợng.  ời chú xƣa đơn giản, 

nay nói ra một cách xác tạc để cho biết nghĩa nầy. Ðến nhƣ lời chú giải của 

ngƣời sau hoặc lấy tam thân để giải thích, hoặc lấy tam bát-nhã để giải thích, 

thì nghĩa thiếu thân thiết viên mãn. Thành tựu là nói có khả năng thành tựu 

pháp nầy. Thị nhân là trỏ ngƣời tùy thuyết kinh nầy, có thể thụ trì hết thảy, 

và gnhe kinh mà có thể thụ trì, có thể tùy thuyết.  ai chữ đƣơng tri thông 

suốt văn dƣới, nếu theo nguyên câu nầy mà nói, thì bảo là ngƣời phƣớc tuệ 

tu cả hai, tự tha độ cả hai nhƣ thế, liền đƣợc thẳng tới bảo-sở, có thành tựu 

lớn, chẳng thể coi rẻ ngƣời nầy.  ếu biết đƣợc ngƣời nầy thành tựu bất khả 

tƣ nghị, bèn biết ngƣời nầy phƣớc đức hơn xa kẻ lấy thất bảo đầy khắp vô 

biên vô lƣợng đại thiên thế giới để bố thí, một đằng là hữu lậu hữu vi, một 

đằng là vô lậu vô vi, nên chỗ khác nhau là ở đó, có lấy gì làm lạ!  



Nhƣợc thị kinh điển sở tại chi xứ, tắc vi hữu phật, nhƣợc tôn trọng đệ 

tử.   

Dịch nghĩa : Nếu chỗ sở tại của kinh điển nầy tức là có phật, cho đến tôn 

trọng đệ tử.  

 hữ kinh của Trung Quốc vốn có nghĩa là đƣờng lối đi, chữ điển có nghĩa là 

quĩ-tắc.  hỗ tỏ rõ trong kinh nầy đều là con đƣờng chánh và quĩ-tắc chẳng 

thay đổi của kẻ phát bồ đề tâm, con đƣờng giác nầy cùng phải tuân theo để 

đi. Ði đƣờng nầy, y theo quĩ-tắc nầy thì tự nhiên thẳng tới bảo sở, nên chỗ 

nào có kinh nầy tức là bảo sở. Ðã thành bảo sở, nên phật và hết thảy hiền 

thánh cũng đều ở tại chỗ nầy.  hƣợc tôn trọng đệ tử : cũng nhƣ nói cho đến 

hết thảy hiền thánh.  hƣợc là cho đến, tôn trọng đệ tử : là hoặc trỏ các đại 

đệ tử nhƣ  a  iếp, Mục Kiền  iên, hoặc trỏ các đại bồ tát nhƣ Văn Thù, 

Phổ  iền.  

Tóm lại, chỗ phật sở tại bèn có đại chúng vi nhiễu mà phật vì chúng thuyết 

pháp, cũng nhƣ các ngôi sao vây chung quanh vừng trăng.  ên tôn trọng đệ 

tử là tên gọi chung hết thảy hiền thánh, bồ tát, la hán, thu nhiếp hết ở trong 

đó chẳng cần phân biệt chuyên trỏ ngƣời nào. Kinh Ðại Bát  hã nói : “ hỗ 

sở tại của bát nhã thì chƣ phật 10 phƣơng thƣờng ở trong đó”, nên muốn 

cúng dƣờng phật thì phải biết cúng dƣờng bát nhã. Bát nhã cùng với phật 

không hai không khác. Biết chƣ phật 10 phƣơng đều ở trong nầy, thì biết 

khắp cả hƣ không, cùng tận pháp giới hết thảy bồ tát la hán cũng đều ở hết 

trong nầy. Tóm lại là để nói rõ kinh nầy thù thắng, thì bất cứ ở chỗ nào cũng 

quí, ở ngƣời nào cũng tôn mà thôi! Tóm lại, đem hết mấy khoa ở trên mà 

xem, ban đầu hiển rõ chỗ thuyết kinh, thứ đến hiển rõ ngƣời thụ trì, tới đây 

thì biết sở dĩ hiển chỗ thuyết, và hiển ngƣời thuyết thực là vì hiển công của 

kinh nầy.  ông của kinh nầy không có gì khác, tức là bát nhã chánh trí, thế 

nên hiển kinh lại thực là vì khuyên ngƣời ta cúng dƣờng kinh nầy, đọc tụng 

kinh nầy, thụ trì kinh nầy, rộng vì mọi ngƣời thuyết kinh nầy, để mong từ 

văn tự khởi quán chiếu, chứng thực tƣớng mà thôi. Sự thuyết pháp của phật, 

ánh sáng con mắt phóng ra 4 phía, mặt nào cũng đều tròn là nhƣ thế.  ại lúc 

chỗ mới hiển, nói dai ƣng cúng dƣờng nhƣ phật tháp miếu, là rõ ràng thuyết 

kinh nầy tức là trụ trì tam bảo.  ay thì nói phàm chỗ kinh sở tại bèn là có 

phật và hết thảy hiền thánh, tức là nói thƣờng trụ tam bảo. Mà khoảng giữa 

bèn nói : thị nhân thành tựu tối thƣợng đệ nhứt hi hữu chi pháp, tức là nói rõ 

thành tựu tự tánh tam bảo.  ợp lại mà nói, ấy là nhân trụ trì tam bảo, chứng 

tự tánh tam bảo, thành thƣờng trụ tam bảo, lại cũng là nhân thƣờng trụ nên 

trụ trì, nhân trụ trì nên thƣờng trụ. Vả sao gọi là trụ trì, sao gọi là thƣờng trụ? 



Ấy là hoàn toàn nhờ tự tánh để thành tựu mà thôi!  ại trên nói thành tựu thù 

thắng để hiển rõ cái sở dĩ nhiên của phƣớc đức thù thắng, nay lại nói huân 

tập thù thắng để hiểu rõ cái sở dĩ nhiên của thành tựu thù thắng. Vì cớ gì? vì 

chỗ kinh điển sở tại đã là chỗ phật bồ tát sở tại, thì kẻ trì thuyết kinh nầy tức 

là thân cận chƣ phật, các vị bồ tát đại thiện tri thức, nhƣ thế lúc nào cũng 

huân tập tự tánh, há chẳng đƣợc lớn sự thành tựu hay sao?  ại ban sơ nói : 

nhƣ phật tháp miếu, sao gọi chỗ thuyết kinh nhƣ phật tháp miếu?  ay thì nói 

: chỗ kinh sở tại thì phật và hiền thánh đều ở đó, há chẳng phải là hiển rõ cái 

sở dĩ nhiên của nhƣ phật tháp miếu ở văn trên ƣ? Tóm lại, đã nói nhƣ phật 

tháp miếu, lại nói phật và hiền thánh đều ở đó, đều là nói rõ kinh nầy là chỗ 

quan hệ của mạng-mạch tam bảo, nên chẳng ngại nói tƣờng tận, nói đi nói 

lại 2, 3 lần, khiến cho hết thảy chúng sanh tôn trọng kinh nầy.  

 ại trên nói thành tựu, liền nối tiếp nói kinh điển tại xứ tắc vi hữu phật, 

nhƣợc tôn trọng đệ tử, đây lại là hiển rõ sự thành tựu của ngƣời nầy. Tối 

thƣợng tức là : nhƣ phật, thứ cũng nhƣ hết thảy hiền thánh, mà là đệ nhất hi 

hữu. Vì cớ gì? Vì kẻ phát tâm vô trụ sẽ chứng quả vô vi, nên hết thảy hiền 

thánh đều lấy pháp vô vi mà có sai biệt, nên trì thuyết kinh vô vi thực tƣớng, 

há chẳng thành tựu pháp nầy ƣ? Kinh văn khoa nầy, tuy văn tự không nhiều 

mà diệu nghĩa vô cùng, phát huy khó hết, nay chẳng qua nói sơ lƣợc nhƣ đã 

thuật ở trên, chỉ ở chỗ ngƣời khéo lĩnh hội mà thôi.  ại lần trƣớc so sánh 

hiển kinh lấy 1 đại thiên thế giới thất bảo bố thí để so sánh hiển phƣớc đức 

của ngƣời nầy, nay thì lấy vô lƣợng vô biên đại thiên thế giới thất bảo bố thí 

để so sánh hiển phƣớc đức của nó, tại sao trƣớc sau sai khác nhau nhƣ thế? 

 ghĩa nầy ra sao? Vì chƣng lần trƣớc hiển thắng là nói ở chỗ sau năng sanh 

tín tâm, vả lại nói : hết thảy chƣ phật và pháp vô thƣợng chánh đẳng giác của 

chƣ phật đều từ kinh nầy ra, ấy là nói rõ nhƣ có thể nghe chƣơng cú nầy tín 

tâm thanh tịnh tức là xu hƣớng phật trí, nên có phƣớc đức nhƣ thế, nhƣng 

chẳng qua chỉ mới phát tâm tịnh tín, chƣa thể vào sâu, cho nên chỉ lấy một 

đại thiên thế giới thất bảo bố thí để hiển thắng.  ay thì chẳng thế, đây là nói 

ở sau khi khai giải? Sao gọi là khai giải? Ấy là sanh thanh tịnh tâm, vô sở trụ 

nhi sanh kỳ tâm. Vả lại nói : Ðƣơng tri thị nhân thành tựu đệ nhứt hi hữu chi 

pháp, lại nói : tắc vi hữu phật, nhƣợc tôn trọng đệ tử, là nói rõ nếu có thể 

lĩnh giải chân thực nghĩa của vô trụ sanh tâm, sanh tâm vô trụ, liền có khả 

năng thành tựu rất lớn, vì hiểu đƣợc nghĩa kinh bèn nắm đƣợc cƣơng yếu, 

đem ra để so với trƣớc chỉ mới đầy đủ tín tâm còn chƣa đƣợc cƣơng yếu, thì 

khác xa một trời một vực, cho nên lấy vô lƣợng vô biên đại thiên thế giới 

thất bảo bố thí để so sánh hiển thắng, ấy là nói rõ phƣớc đức của ngƣời nầy 

hơn ngƣời trƣớc gấp vô lƣợng vô biên. Vì cớ gì? Vì một đằng mới phát tín 

tâm, biết thô sơ danh tự, còn một đằng là hiểu sâu nghĩa kinh, lần lần có thể 



vào sự quán chiếu. Phải biết kinh nầy chuyên nói rõ thực tƣớng, trỏ thẳng 

bổn tâm, kẻ thụ trì kinh nầy quả nhiên có thể thừa-kế gánh vác ngay tôn chỉ 

của kinh, theo kinh bắt đầu quán chiếu, thì sanh phƣớc diệt tội, chứng ngay 

bồ đề, công đức há có thể đo lƣờng? Mà nửa bộ kinh trƣớc, 5 lần so sánh 

hiển thắng, giống nhƣ là công đức của kinh có lớn nhỏ, nhƣng thực vì công 

hành của kẻ trì tụng có cạn sâu, thành ra thứ sai biệt nầy, mà chẳng phải 

công đức của kinh có sai biệt.  

Nhĩ thời Tu Bồ Ðề bạch phật ngôn : Thế tôn, đƣơng hà danh thử kinh, 

ngã đẳng vân hà phụng trì?   

Dịch nghĩa : Lúc bấy giờ Tu Bồ Ðề thƣa phật rằng : thƣa thế tôn, kinh 

nầy nên đặt tên là gì, chúng con làm sao phụng trì?   

Từ đây xuống dƣới văn và nghĩa đều tinh tế, phải nên nghe cho kỹ. Vì tƣớng 

của văn quan hệ từ trƣớc tới sau, phải hợp trƣớc sau xem gồm lại mà nói lẫn 

nhau, thì nghĩa mới thông suốt. Ðã là tổng hợp trƣớc sau mà nói, nên nghĩa ý 

đầy rẫy và tinh mật, nếu nghe một cách hoảng hốt thì khó mà hiểu đƣợc.  

 hĩ thời : là lúc đã nói đoạn trƣớc xong, ý hiển rõ lúc lĩnh hội đƣợc cƣơng 

yếu liền phải hành trì, chẳng thể trễ biếng, chỗ gọi là : lúc giải tức là lúc 

hành.  hà kết tập kinh nêu lên chữ nhĩ thời ý tại ở đó.  ại kinh nầy phàm 

nêu lên câu : nhĩ thời Tu Bồ Ðề bạch phật ngôn, đều là tỏ ý thay đổi đầu 

mối, để bày tỏ chỗ nói của khoa nầy lại tiến hơn khoa trƣớc, khiến cho ngƣời 

ta chú ý.  hƣng lời tuy khởi đầu khác, mà ý cũng thu nhiếp văn trƣớc. Vì ở 

trên nhiều lần hiển phƣớc đức thù thắng của kinh nầy, cho đến chỗ kinh sở 

tại thì phật và hiền thánh cùng chung chỗ sở tại, thù thắng nhƣ thế, thì nếu 

chẳng biết tên của kinh nầy, có thể đƣợc ƣ?  hiều lần đã nói thụ trì kinh nầy 

cho đến 1 tứ cú kệ đều có phƣớc đức rất lớn, cho đến có thể thụ trì hết cuốn 

kinh thì thành tựu pháp vô thƣợng bồ đề. Thế thì phải làm sao trì ƣ? Ðây là 

chỗ ngƣời học phải gấp rút biết, nên mới hỏi : đƣơng hà danh thử kinh, ngã 

đẳng vân hà phụng trì?  ác kinh khác, thỉnh hỏi tên kinh phần nhiều nói ra ở 

cuối bộ kinh, nay kinh nầy riêng nói ở giữa bộ kinh là vì cớ gì? Phải biết, 

nghĩa của nửa bộ sau kinh nầy là từ nửa bộ trƣớc mở ra, nghĩa của nó ở nửa 

bộ trƣớc đã có, chẳng qua nói ra chƣa tƣờng tận thôi.  ếu trƣởng lão chẳng 

lại thỉnh hỏi, thì thuyết xong nửa bộ trƣớc liền có thể ngừng dứt. Vì cớ nầy, 

nên tên kinh của kinh nầy tuy giống nhƣ nói khoảng giữa, nhƣng thực ra là 

nói ở cuối nửa bộ trƣớc, vẫn không khác gì với các kinh khác.  



Ðƣơng hà danh thử kinh : nghĩa là phải lấy tên gì đặt cho kinh nầy.  ại cũng 

có thể nói lộn ngƣợc lên rằng : kinh nầy phải đặt tên là gì?  ghĩa đã thù 

thắng, thì tên của nó cũng ắt thù thắng, tức là danh phải đúng với thực, nếu 

biết danh nó liền có ý ngó thấy danh mà suy nghĩ nghĩa. Phụng là vâng theo, 

trì là tu trì, hành trì, thỉnh thế tôn bày tỏ phƣơng pháp hành trì để tiện cho đại 

chúng tuân theo, nên nói : ngã đẳng phụng trì. Phụng trì cũng nhƣ phụng 

hành, phàm nói đến hành liền có đủ hai nghĩa : 1) tự mình hành, 2) khuyên 

ngƣời khác hành, nên cổ nhân giải thích chữ trì là nhậm hoằng.  hậm là 

đảm nhậm, trỏ tự mình hành mà nói, hoằng là hoằng dƣơng, trỏ khuyên 

ngƣời khác hành mà nói.  ói đến hành trì liền dắt dẫn tới chỗ nói ở trên. 

Thử xem ở trên chỗ bắt đầu nói tƣờng tận, mở miệng ra liền nói : ƣng hàng 

phục kỳ tâm, vân hà hàng phục, tức là phát đại nguyện, hành đại hành, chẳng 

trụ cảnh giới lục trần, hành rộng lục độ, độ hết vô biên chúng sanh thành 

phật mà chẳng thủ tƣớng độ sanh, cho đến pháp và phi pháp đều chẳng nên 

thủ. Mở lột ra từng tầng từng tầng nhƣ thế, càng lột càng tinh tế, qui kết đến 

chẳng trụ lục trần sanh thanh tịnh tâm. Phàm chỗ nói bao nhiêu môn nghĩa lý 

nầy đều là QUÁ  MÔ , đều là  À   MÔ  tức là đều phải phụng trì. Thế 

thì thế tôn khai thị đại chúng phụng trì ra sao, cũng đã rất tƣờng tận rõ ràng 

rồi, tại sao trƣởng lão Tu Bồ Ðề lại ở chỗ nầy thỉnh hỏi: Vân hà phụng trì? 

 á các nghĩa đã thuyết ở trên chỉ khiến lĩnh giải, mà chẳng phải khiến phụng 

trì ƣ?  ay phụng trì những chỗ nói ở trên còn chƣa đầy đủ hết, nên nay lại 

thỉnh hỏi nữa ƣ? Tôi nói : ở đây ắt phải trƣớc sau xem gồm lại, tổng hợp lại 

mà nói, chính là ở chỗ nầy.  hững chỗ nầy nếu chƣa thấu rõ, thì phụng trì ắt 

chƣa đắc lực, chẳng những dễ dàng phát sanh sự hiểu lầm những lời nói ở 

trên mà thôi. Phải biết, trƣởng lão nay thỉnh hỏi vân hà phụng trì, lại có ý sâu 

khác nữa :  

1)  hỗ phật thuyết pháp, không pháp nào là chẳng lý và sự viên dung, viên 

dung có nghĩa là thuyết lý liền thu nhiếp sự, thuyết sự liền gồm có lý, chỗ 

gọi là : ngoài lý ra không có sự, ngoài sự ra không có lý, là vậy.  ên ngƣời 

học phật cũng ắt phải giải và hành đều tiến, giải thuộc bên lý, hành thuộc 

bên sự, ắt phải tiến đều nhau mới tƣơng ứng với viên dung.  hƣng căn tánh 

của chúng sanh khác biệt nhau quá nhiều, tự nhiên có ngƣời liền giải liền 

hành, lại cũng có ngƣời tuy giải mà chƣa thể hành, hoặc tuy hành mà chƣa 

thể tƣơng ứng. Phải biết, giải mà chƣa hành, hành mà chƣa ứng là thực chƣa 

thiệt giải. Thiệt có thể giải, thì chẳng đợi ai khuyên mà tự mình hành, hành 

cũng tự có thể tƣơng ứng. Trƣởng lão muốn vì lũ ngƣời nầy lại tiến lên một 

tầng giải nữa cho nên lại thỉnh hỏi, chỗ gọi là tâm từ bi quá cấp thiết.  



2) Thỉnh hỏi tên của kinh tức là thỉnh cầu khai thị tổng đề của bao nhiêu 

ngôn thuyết chƣơng cú ở trên, thế thì thỉnh hỏi làm sao phụng trì, cũng 

nguyên là thỉnh cầu khai thị các nghĩa chỗ thuyết ở trên có pháp tổng trì hay 

không?  ếu đƣợc tổng trì, trì tổng đề nầy, há chẳng lại là nắm chắc chỗ yếu 

ƣ? Ðây gọi là nghe pháp không chán.  iển đƣợc tầng thứ nhứt nghĩa lý trong 

nầy, liền biết phía trên tuy chƣa thỉnh hỏi làm sao phụng trì, chẳng phải là 

chỉ chuyên khiến cho lĩnh giải, mà đã nhiếp có phụng trì ở trong đó rồi.  ay 

tuy thỉnh hỏi phụng trì, cũng vẫn nhiếp có ý lại cầu lĩnh giải ở trong đó.  iểu 

rõ đƣợc tầng nghĩa thứ hai, thì biết khi trƣớc đã phụng trì, nay cũng không 

ngại gì mà lại thỉnh hỏi, thế thì trƣớc sau há chẳng những không xung đột, 

không trùng điệp, mà lại có thể phát ra rõ nghĩa phía trƣớc.  ói đến chỗ nầy 

sợ có ngƣời lại sanh ra sự nghi ngờ khác, nên nay lại phải nói một cách triệt 

để.  ỏi : chỗ thuyết ở trên đã mỗi mỗi đều phải phụng trì, nay lại rành rành 

thỉnh hỏi làm sao phụng trì, tại sao khoa lớn thứ nhứt phán là sanh tín, nay 

khoa lớn thứ nhì phán là khai giải, đến khoa lớn thứ ba mới phán là tiến tu 

ƣ? Ðáp : từ bắt đầu thuyết kinh đến nay, thực ra đều có thể khởi tu, nhƣng 

pháp cứu cánh tu trì thì ở khoa lớn thứ ba, cho nên chỉ đặt tên cho khoa lớn 

thứ ba là tiến tu thôi. Vả lại đây là nƣơng theo kinh mà phán, chẳng phải là 

lời nói không căn cứ.  hƣ trong khoa lớn thứ nhứt rành rành chỉ điểm ra trì 

giới tu phƣớc có thể sanh tín tâm, ấy là nói rõ tín tâm mới nổi dậy, nên phán 

là sanh tín. Khoa lớn thứ nhì sau khi thỉnh thị danh trì thì chỉ điểm rõ thâm 

giải nghĩa thú, là nói rõ chẳng những sanh tín, lại còn khai giải nữa, nên 

phán là khai giải. Ðến khoa lớn thứ ba sắp hoàn tất lại rành rành chỉ điểm ra 

: dĩ vô ngã, nhân, chúng, thọ, tu hết thảy thiện pháp, thì đắc a nậu bồ đề. Vả 

lại nói :  hƣ lai thuyết thiện pháp tức là chẳng phải thiện pháp, nên có tên là 

thiện pháp, thì ngay cả tƣớng của thiện pháp lại cũng chẳng thủ, đây gọi là 

phƣơng pháp tu cứu cánh. Tu theo cách nầy gọi là cứu cánh, vì nó hợp với 

nghĩa chƣ pháp nhƣ, cho nên phán là tiến tu. Phải biết, chẳng nói là khởi tu 

mà nói là tiến tu ấy là có nghĩa sâu. Vì chƣng nói rõ tu trì tiến sâu vào, lại 

gồm nói rõ các nghĩa ở trên chẳng phải chỉ là sanh tín khai giải mà chẳng 

khởi tu đâu?  ại còn một nghĩa chẳng thể nào không biết : ba việc tín, giải, 

hành chẳng thể nhứt định nói không có thứ tự, mà cũng chẳng thể nhứt định 

nói là có thứ tự.  gƣời ta ắt phải có đủ tín tâm mà nghiên cầu sâu phật pháp, 

cũng ắt phải hiểu rõ đƣợc nghĩa chân thực của phật pháp, rồi sau mới biết tu 

hành chân thực, đây rành rành đã đành là có thứ tự trƣớc sau.  hƣng bàn 

luận một cách thiết thực, nếu ngƣời ta không có công hành thì chƣớng sâu 

tuệ cạn, quyết chẳng thể lĩnh hội phật pháp rất sâu, ắt phải công hành càng 

tiến thì giải lý bèn theo đó mà càng sâu. Vả chăng nếu chẳng có giải, có 

hành, thì tín tâm cũng nhƣ có nhƣ không, chẳng thể nói là tín căn thành tựu.  



 o đó mà nói thì tín giải hành phải tiến đều nhau cùng một lúc, há có trƣớc 

sau thứ tự có thể nói.  ũng có khi có ngƣời bỗng dƣng mà có thể tín phật, 

hoặc từ hồi nào tới giờ chẳng học phật mà một khi nghe đƣợc phật pháp rất 

sâu liền hiểu rõ.  ại có kẻ chẳng hiểu một chút phật pháp nào mà có thể phát 

tâm tinh tiến, dũng mãnh tu hành, đó đều là kiếp trƣớc vốn có công hành, 

nay gặp nhân duyên bèn phát hiện ra nhƣ thế, chẳng phải là ngẫu nhiên.  ay 

đem chứng ra để nói, chứng là bằng chứng, phàm những việc chính mắt 

mình đƣợc thấy, chính thân mình đã làm, liền gọi đó là chứng.  ên ắt phải 

chân thực theo đúng nhƣ pháp mà thực hành mới có thể gọi là hành, chân 

thực thấy đƣợc phật lý mới gọi là giải, chân thực biết đƣợc sự ích lợi của qui 

y tam bảo mới gọi là tín. Thế thì nói đến tín, giải, hành đều đã gồm có ý 

nghĩa chứng, nhƣng chƣa gọi tên là chứng, chỉ có chứng pháp thân mới lấy 

chữ chứng mà đặt tên, có thể thấy đó là sự phân biệt trên nghĩa của danh từ. 

 ếu bàn về thực tế, thì không cái nào chẳng là chứng.  gay đến lấy chứng 

pháp thân mà nói, sao gọi là chứng?  ũng chẳng qua là công-hiệu của hai 

việc giải và hành, giải và hành làm đến cứu cánh thì gọi là cứu cánh chứng 

đắc. Trừ giải hành ra thì không có chứng có thể nói.  hẳng những thế, kinh 

nầy nói : tín tâm thanh tịnh tắc sanh thực tƣớng, thì thực tƣớng tức là pháp 

thân, nói một cách khác, pháp thân hiển hiện cũng chẳng qua tín tâm thanh 

tịnh mà thôi.  o đó mà nói, há chỉ tín giải hành chứng không có thứ tự trƣớc 

sau, thực ra trên danh tƣớng tuy giống nhƣ là có 4 việc khác biệt, mà trên 

thực tế thì không một chút khác biệt, 4 việc hóa làm một việc, gọi đó là bình 

đẳng. Ở ngay 4 chữ nầy liền có thể ngộ đƣợc lý : do bình đẳng mà thấy sai 

biệt, do sai biệt mà thấy bình đẳng.  ại tiến lên một bƣớc nữa nói, lúc thực 

tƣớng hiển hiện ra thì chỉ có một thanh tịnh, ngay cả 2 chữ tín tâm cũng 

không còn dấu vết gì thì mới thiệt là cứu cánh bình đẳng, nhƣ nhƣ bất động. 

 ho nên nếu hiểu rõ phật lý, thì tùy ý đem ra một việc gì đều có thể tận cùng 

cứu cánh của nó, mà qui kết về bình đẳng.  gay đến trong văn sanh tín, một 

câu nói : nhứt niệm sanh tịnh tín, đem sự tƣớng của sanh tịnh tín ra mà nói 

cho nên gọi đó là một niệm tƣơng ứng, còn chƣa tịnh niệm nối tiếp nhau. 

 ếu nói cứu cánh của nó, thì một câu nầy có thể sâu đến không đáy, rộng 

đến không bờ bến. Tại sao nói thế? Vì sanh tịnh tín ấy là giống với sanh 

thanh tịnh tâm, cũng cùng nghĩa với tín tâm thanh tịnh.  hứt niệm là chỉ có 

1 niệm nầy, niệm nầy không là cái gì khác, chỉ là tín tâm thanh tịnh. Sanh là 

hiển hiện ra, tắc sanh tịnh tín ấy là tịnh tâm hiển hiện ra,  ói nhƣ thế, thì 

ngay một câu nầy liền chứng đƣợc tánh thể nhƣ nhƣ bất động.  ác câu nói 

khác cũng đều có thể lĩnh hội nhƣ thế.  ho nên nghe đƣợc một lời nói, nữa 

câu kệ đều có thể chứng đạo, lý nầy chẳng thể nào mà không biết. Thế 

nhƣng giảng kinh thuyết pháp, có lúc lại chẳng thể nào không tùy thuận 

tƣớng của văn mà nói. ếu ngay lúc ban đầu liền nói thẳng ra nghĩa sâu nầy, 



thì ngƣợc lại khiến kẻ nghe không chỗ nào nƣơng theo, lý nầy lại chẳng thể 

nào mà không biết.  úc trƣớc, khi nói lên câu nầy, chẳng thể vội nói rõ ra lý 

nầy, vì đến đây đã nói lần lần sâu vào, nên không ngại gì mà thuận tiện nói 

ra, khiến cho biết phật pháp, không pháp nào cạn mà chẳng sâu, pháp sâu 

cũng có thể cạn, nói ngay ra thì không có cạn sâu thứ tự có thể nói.  ên 

chẳng thể thủ trƣớc tƣớng của nó mà nói là TẮ  P  .  hƣng vì tiếp dẫn 

chúng sanh, dìu dắt cho nó tiến bộ, lại chẳng thể nào không giả đặt ra một 

thứ tự cạn sâu, cho đến bao nhiêu thứ trang nghiêm, cho nên chẳng thể đoạn 

diệt tƣớng của nó, mà nói T Ị     .   

 ay tôi chẳng nói kinh văn, mà múa bút ra ngoài đề, đem tín giải hành 

chứng nói ra dài dòng nhƣ thế để làm gì? Phải biết nói nhƣ thế chẳng phải là 

nói chuyện giỡn chơi, ấy là phát minh nghĩa 4 chữ VÔ  ỮU ÐỊ   P ÁP 

nói ở văn trên quán thông hết thảy khiến mọi ngƣời lĩnh hội nghĩa nầy, ngõ 

hầu đầu mối nào cũng là đạo.  ên hãy đem tín giải hành chứng phát huy ra, 

để bày tỏ phàm việc gì cũng đều là nhƣ thế, chẳng chỉ có phật pháp là nhƣ 

thế. Vả từ đây trở xuống nghĩa lý càng đi vào sâu xa, nếu không ở nghĩa nầy 

tiến lên đƣợc chút ít, thì trong tâm chẳng thể linh hoạt, ở nơi nghĩa lý sâu xa 

bèn chẳng dễ gì lĩnh hội. Phải biết, văn dƣới 4 đoạn bát nhã phi bát nhã, 

chính là nói rõ vô hữu định pháp. Tôi nay nói nhƣ thế chính để dự bị vì văn 

dƣới nói ra. Phải biết, nhân vì không có định pháp, cho nên chẳng thể chấp 

hữu, cũng chẳng thể chấp vô. Trong kinh phàm nói tắc phi, đều là tỏ rõ 

chẳng thể chấp hữu.  hẳng thể chấp hữu là khiến hội về tánh thể. Vì cớ gì? 

Tánh vốn vô tƣớng, vì nó nhƣ thái hƣ không, sao có thể lấy danh tự lời nói 

tìm cầu, ắt phải ly tƣớng phản chiếu, ngõ hầu chứng nhập. Phàn nói thị danh, 

là hay tỏ chẳng thể chấp vô.  hẳng thể chấp vô là khiến hội trở về tánh, mà 

cũng chẳng hoại danh tƣớng giả hữu. Vì cớ gì? Vì tánh vốn vô tƣớng, mà vô 

bất tƣớng. Tƣớng tức là dụng của tánh thể, vì có thể ắt có dụng.  hƣ thể của 

thái hƣ không, đã đành là nhƣ không không vậy, mà sum la vạn tƣợng, hết 

thảy tƣớng của y báo chánh báo đều từ trong đó hiện ra.  ếu không có vạn 

tƣợng liền thành ngoan không, cũng chẳng đủ để hiển hiện nó là thái hƣ 

không.  hỉ chẳng thủ trƣớc tƣớng của nó, thì cùng với thái hƣ không có hại 

gì? Sao đƣợc nói là tuyệt đối không có tƣớng, vả cũng cần gì phải diệt tƣớng 

của nó ƣ? Trì nghĩa nầy để tu hành thì biết muốn thấy bổn tánh ắt phải ly 

danh tuyệt tƣớng, phá ngã kiến.  gã kiến chẳng trừ liền sanh ra tâm phân 

biệt mà khởi niệm, liền trƣớc tƣớng. Mà ngã kiến nầy là căn bịnh từ vô thủy 

đến nay chẳng dễ gì phá trừ, ắt phải chiếu theo pháp chỗ phật thuyết, một 

mặt phản quán nội chiếu, ngừng vọng tƣởng phan duyên, mà một mặt lại 

phải vâng theo các thứ nghi thức qui tắc về sự tƣớng lễ bái, sám hối, cho đến 

bố thí, trì giới v.v...cầu cho tiêu trừ nghiệp chƣớng, khai phát bổn trí, khiến 



đƣợc tín tâm tăng trƣởng, giải và hành thành tựu, để mong chƣớng tiêu trừ, 

tánh hiển ra. Mà lúc thực hành lại phải tâm chẳng thủ trƣớc sắc thanh hƣơng 

vị xúc pháp, thể hội tánh của một niệm tâm nầy cùng với chƣ phật chúng 

sanh vốn là nhứt thể, vả thể vốn không tịch, sau mới cảm ứng thần tốc, tự nó 

dễ thành tựu.  úc tu nhân đã có thể chẳng thủ tƣớng, chẳng diệt tƣớng, 

không và hữu 2 bên chẳng trƣớc, hợp với trung đạo, nên cảm ứng lớn, thành 

tự cũng lớn, thế nên sau khi thành tựu bèn có thể chẳng động đạo trƣờng mà 

thân ở khắp mƣời phƣơng, hiện các thứ quốc độ trang nghiêm để phổ độ vô 

lƣợng vô biên chúng sanh, đây gọi là vô tƣớng mà vô bất tƣớng, vô vi mà vô 

bất vi.   

Suy ra mà nói, trì nghĩa nầy để làm ngƣời thì có thể trong lòng khoáng đạt, 

chẳng vƣớng phiền não mà đƣợc tự tại.  ại cũng biết cẩn thận lời nói, hành 

động, chẳng sai lầm nhân quả, mà tâm không quải ngại. Trì nghĩa nầy để xử 

thế, thì biết muôn sự đều không, có can thiệp gì đến ta, mặc cho nó gió sóng 

nổi dậy, ta cứ ngồi vững ở thuyền câu có thể đƣợc vậy.  ại cũng biết nhân 

tình thế thái qua lại đầy rẫy, dù yên hay nguy, khổ hay vui cũng tùy ngộ nhi 

an, có thể đƣợc vậy. Trì nghĩa nầy để lãnh trách nhiệm lớn, làm việc lớn, vì 

chẳng trƣớc tƣớng, nên tuy hễ việc tới liền ứng phó, mà tâm mình thản nhiên 

chẳng bị xáo động. Vì tƣớng chẳng thể đoạn diệt, tuy tâm chẳng trƣớc tƣớng 

mà thứ lớp có trật tự đàng hoàng, chẳng phế bỏ một chút sự việc nào.  hƣ 

thế há chẳng phải Tắc Phi Thị  anh đầu mối nào cũng là đạo ƣ? Thiệt là chỗ 

bảo : đạo chẳng xa ngƣời, ngƣời tự mình xa đạo. Ðức phật nguyên vì độ thế 

mà tới, nên chỗ thuyết pháp của ngài không chỗ nào là chẳng nhiếp hết thảy 

thế gian pháp và xuất thế gian pháp.  hỉ cần phải dung hội quán thông nghĩa 

chân thực nhƣ thế, thì bất cứ sự gì cũng đều có thể phụng trì, lúc nào cũng 

có thể tu hành, nơi nào cũng đều đƣợc thụ dụng, mà chỗ chỗ đều là phật 

pháp.  ho nên phật pháp gọi là pháp bảo, kinh nầy lại càng là vô thƣợng 

pháp bảo.  

Phật cáo Tu Bồ Ðề, thị kinh danh vi Kim-Cƣơng Bát Nhã Ba La Mật.  

Dịch nghĩa : Phật bảo Tu Bồ Ðề, kinh nầy tên là Kim Cƣơng Bát Nhã 

Ba La Mật.  

Bảy chữ nầy là tổng-đề của trọn bộ kinh, ở ngay cuốn mở đầu đã giải rõ 

nghĩa nầy, nên nay chỉ nói sơ lƣợc : Bát nhã là trí tuệ, theo nhân mà nói là 

tuệ, theo quả mà nói là trí.  hân quả là một, nên dịch chung nghĩa của nó là 

trí tuệ. Ba la mật là đến bờ bên kia.  ó trí tuệ nầy mới có thể liễu sanh tử 

vào niết bàn.  iải thích nhƣ thế, thì ba la mật không là cái gì khác, tức là bát 



nhã.  ại trí tuệ nầy không giống với thế trí biện thông, mà là phật trí phật 

tuệ, chỗ gọi là tri kiến của phật, là trí tuệ đến bờ bên kia.  iải thích nhƣ thế 

thì bát nhã không là cái gì khác, mà tức là ba la mật. Kim cƣơng là thí dụ, 

kim cƣơng là vật rất chắc rất bén, có thể cắt đứt hết thảy. Vì nó chắc nên hết 

thảy vật chẳng thể phá hoại nó, vì nó bén nên có thể phá hoại hết thảy vật, để 

thí dụ bát nhã ba la mật nhƣ lửa lớn tụ lại, bốn mặt chẳng thể rờ đụng, có thể 

cắt đứt hết thảy phiền não. Sao gọi là phiền não? Ấy là kiến tƣ hoặc. Kiến 

hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, nhị thủ kiến, rất trọng yếu là thân kiến, 

biên kiến. Thân kiến tức là ngã kiến, tiểu thừa chuyên trỏ sắc thân tứ đại ngũ 

uẩn mà nói, đại thừa thì thông cả pháp ngã kiến.  ếu thủ pháp tƣớng, phi 

pháp tƣớng liền trƣớc ngã nhân chúng sanh thọ giả, nên gọi là pháp ngã. 

 hân, chúng sanh, thọ giả 3 cái nầy đều do ngã kiến mà nổi dậy, nói một cái 

ngã thì thu nhiếp luôn ba cái kia. Biên kiến là tiểu thừa chuyên đem do thân 

kiến mà nổi dậy 2 cái thƣờng kiến, đoạn kiến ra để nói, đại thừa thì trỏ gồm 

hết thảy pháp, 2 bên không và hữu.  hấp hữu bèn thủ pháp là thƣờng kiến, 

chấp không bèn thủ phi pháp là đoạn kiến. Tƣ hoặc : là tham, sân, si, mạn, 

nghi, đây là căn bản, do đây mà sanh ra xan lận, tật đố v.v...những căn bản 

phiền não nầy đều do vô thủy bịnh căn tích chứa sâu chắc, bèn khiến cho lƣu 

chuyển lục đạo, chịu khổ vô cùng.  ay muốn thoát ly khổ nầy, nếu không 

dứt căn bịnh nầy đi thì chẳng thể đƣợc.  àm sao mà dứt?  ếu chẳng nhờ 

lƣỡi gƣơm tuệ kim cƣơng nầy thì không dứt trừ đƣợc.  ại bộ kinh nầy là chỗ 

nói ở hội thứ 9 trong kinh Ðại Bát  hã, các hội khác đều thuyết Bát  hã, thì 

cũng đều có thể dứt.  ay riêng ở bộ nầy thêm vào tên Kim  ƣơng, thì có thể 

thấy nghĩa của bộ nầy càng là tinh yếu, lại càng chắc càng bén, lại càng có 

thể dứt.  

Dĩ thị danh tự, nhƣ đƣơng phụng trì.  

Dịch nghĩa : Lấy danh tự nầy, ông phải phụng trì.  

Tám chữ nầy là khiến ngó thấy cái tên mà nghĩ cái nghĩa, nhân cái danh tự 

mà hiểu rõ cái thể để phụng trì, mà chẳng phải là trì danh tự kinh nầy. Sợ 

ngƣời ta hiểu lầm, nên lại tự giải thích cái sở dĩ của nó. Phải biết, kinh nầy 

chỗ nghĩa nói rõ đều là ƣng vô sở trụ, mà bịnh của chúng sanh thì ở chỗ nào 

cũng chấp trƣớc, trƣớc có nghĩa là trụ. Vì chúng sanh bịnh nầy rất sâu, nên 

phật mở miệng liền nói hàng phục, phàm nói chẳng nên thủ, chẳng nên trụ 

đều là ý hàng phục. Ðến đây lại nói : dĩ thị danh tự nhữ đƣơng phụng trì, 

không khác gì nói : lũ các ông phải phụng cái nghĩa có thể dứt để hành trì, 

lại không khác gì nói : lũ các ông phải phụng kim cƣơng bát nhã để hàng 

phục. Trong kiến tƣ hoặc thì ngã kiến là gốc, cho nên chỗ nào cũng trƣớc là 



vì cái nầy, bởi thế sanh bao nhiêu thứ hoặc, tạo bao nhiêu thứ nghiệp, chịu 

bao nhiêu thứ khổ là vì cái nầy. Vậy nên gấp phải dứt trừ cũng là cái nầy. 

 gã kiến trừ thì phiền não chƣớng trừ, mà nghiệp chƣớng, báo chƣớng cũng 

theo đó mà đều trừ. Ba chƣớng tiêu trừ, thì ba thân pháp, ứng, báo viên hiện 

ra, nên phụng trì nhƣ thế là giải quyết từ chỗ căn bản, có thể đƣợc cứu cánh 

thắng quả, há chỉ liễu sanh thoát tử mà thôi.  ho nên kinh nầy ở chỗ nào thì 

chỗ đó quí, ở ngƣời nào thì ngƣời đó tôn.  húng ta may mắn đƣợc nghe kinh 

pháp vô thƣợng nầy là chúng ta ắt đã ở vô lƣợng thiên vạn phật sở trồng các 

thiện căn, có thể biết đƣợc. Sao chúng ta chẳng xiết mừng rỡ, sao chúng ta 

có thể tự khinh rẻ mình một cách bậy bạ?  hƣng mà thiện căn nhƣ thế, mà 

vẫn phải kéo lê cái thân túi da thúi nầy, nổi chìm trong biển khổ, ắt là từ 

nhiều kiếp đến nay chúng ta hoặc coi thƣờng, hoặc bỏ qua kinh nầy chƣa 

từng đọc tụng, hoặc tuy đọc tụng mà chƣa thể thụ trì, hoặc tuy thụ trì mà 

chƣa thể thụ trì cho đúng phép, cũng có thể biết đƣợc. Một khi suy nghĩ đến 

đây, lại chẳng xiết hổ thẹn!  ay may mắn ánh sánh phật gia hộ, lại nghe 

pháp nầy, lại đọc kinh nầy, nếu chúng ta vẫn lƣời biếng bỏ qua nhƣ hồi 

trƣớc, thì đƣờng trƣớc mênh mang, chúng ta lại chẳng biết còn phải luân hồi 

bao nhiêu lần nữa, tự mình tìm cái khổ cho mình, một khi suy nghĩ tới đây 

lại chẳng xiết run sợ!  ổ đức nói : “thân nầy chẳng day về kiếp nầy độ, lại 

còn day về kiếp nào nữa để độ thân nầy?” Thật đáng sợ biết bao!  ai chữ 

đoạn và trì trong kinh nầy càng có yếu nghĩa, vì đoạn là có nghĩa quyết 

đoạn, trì là có nghĩa kiên trì, nhƣ văn trên nói : phải chẳng trụ lục trần sanh 

tâm. Khốn nỗi phàm phu lực chẳng tòng tâm, tuy biết rõ chẳng nên trụ, mà 

trong chỗ bất tri bất giác, tâm lại dính chặt vào. Tâm đã dính chặt vào, liền 

bị trói buộc, giải thoát không nổi. Ắt phải đem chẳng trụ lục trần sanh tâm 

để vào trong tâm mình lúc nào cũng quán chiếu.  úc khởi tâm động niệm 

nếu ở lục trần có chút nào đụng chạm đến liền đƣơng cơ dứt ngay.  ứt ngay 

là chẳng thể sợ khó, chẳng thể cầu an, tức là ý dõng mãnh.  ại phải kiên trì 

chẳng trễ biếng, kiên trì là ý tinh tiến, tinh tiến có nghĩa là xét tinh tƣờng mà 

tiến lên, nội chiếu tinh mật, chẳng khiến cho buông lơi một mảy may nào. 

Tinh tế mà tiến, trừng tâm tĩnh lự là thẩm sát ẩn-vi. Tinh thành mà tiến, chí 

thành khẩn thiết cầu tam bảo thƣơng xót nhiếp thụ phóng quang gia bị, là 

sức giúp cho ta vậy.  iệm phật chẳng đắc lực, toàn do chƣa ở trong đó dụng 

công.  húng ta tu hành, ắt phải ở hết thảy nhiễm duyên, chỗ gọi là lục trần, 

y theo 2 nghĩa năng đoạn, phụng trì của kinh nầy mà đƣơng cơ dứt ngay, 

kiên trì chẳng trễ biếng.  ếu chẳng nhƣ thế kiên tâm bền chí thực hành một 

cách vững chắc thì sao có thể hàng phục đƣợc tập-khí hội giác hợp trần ở 

nhiều kiếp. Ta không hàng phục nó, liền bị nó hàng phục ta, tâm nầy đã bị 

trần nhiễm bèn chẳng thanh tịnh, thì một câu phật đã đành là niệm chẳng 

đƣợc tốt. Quả nhiên có thể đƣơng cơ dứt ngay, kiên trì chẳng trễ biếng, ngõ 



hầu có khả năng nhứt tâm bất loạn mà vãng sanh cực lạc, lên ngay địa vị bất 

thoái cũng chẳng khó vậy. Xin các ông gắng sức!  

Tóm lại mà nói, những lời nói trên nhƣ : hàng phục, và chẳng trụ lục trần, 

sanh thanh tịnh tâm v.v...bao nhiêu thứ quán môn hành môn, ắt phải lĩnh hội 

nghĩa năng đoạn chỗ nói trong nầy mà phụng trì, thì mới càng có sức lực. 

Vậy thì nghĩa trong nầy nói rất là cần yếu có thể biết đƣợc, cho nên trở về 

sau sự so sánh công của kinh cũng khác xa trƣớc.  

Sở dĩ giả haø?   

Dịch nghĩa : Sở dĩ ra sao?   

Bốn chữ sở dĩ giả hà : là lời nêu lên, dƣới đây sẽ giải thích đầy đủ cái sở dĩ 

nhiên của phụng trì, năng đoạn, nên trƣớc nêu lên để nói khiến cho ngƣời ta 

chú ý. Từ xƣa đến nay các nhà chú thích chỉ cho câu nầy thuộc về phật nói 

bát nhã một đoạn, nay bảo là gồm suốt văn dƣới 2 khoa, vì chƣng 2 khoa 

dƣới đều là khai thị pháp tu trì, thì đều là thuyết minh cái sở dĩ nhiên của câu 

dĩ thị danh tự nhữ đƣơng phụng trì, sao có thể cho là thuộc về một đoạn 

đƣợc, nhƣ thế khiến cho văn các đoạn dƣới của kinh đều thành rời rạc, thì 

nghĩa của sự so sánh hiển thị công của kinh lại thắng hơn phía trƣớc cũng 

không có chỗ qui kết.  ay đem riêng 4 chữ nầy ra làm một khoa phán là : 

nêu lên một cách tổng quát, để nói rõ nó thông suốt cả 2 khoa ở dƣới, mà 

chẳng phải chỉ là một đoạn trong 2 khoa. Tổng hợp nghĩa lý 2 khoa dƣới mà 

xem, thì có thể biết trong 1 câu nầy gồm có 3 nghĩa : 1) làm cách nào mà 

đoạn, 2) từ đâu mà bắt đầu đoạn, 3) vì sao phải đoạn.  ay theo thứ tự để nói, 

sao gọi là làm cách nào mà đoạn? Ðoạn là dứt ngã kiến, ngã kiến chỗ nào 

cũng phát hiện ra, nếu chẳng nắm vững chỗ yếu của nó thì làm sao có thể 

đoạn? Vả ngã kiến là tên khác của vọng tƣởng, mà vọng tƣởng nguyên là 

chân tâm biến ra, vốn chẳng thể dứt, chỗ gọi là dứt chỉ là phá nó mà thôi. 

Thế thì làm thế nào có thể phá?  hỉ là hiểu rõ lý, mở ra sự hiểu biết mà thôi. 

Thử xem tên kinh là 7 chữ Kim  ƣơng Bát  hã Ba  a Mật, kim cƣơng là 

sắc bén, chỗ gọi là có thể đoạn, nhƣng nguyên là để thí dụ 5 chữ bát nhã ba 

la mật ở dƣới. Bát nhã là trí tuệ, ba la mật là đến bờ bên kia, trí tuệ của đến 

bờ bên kia cũng nhƣ nói trí tuệ triệt để.  o đây có thể thấy dứt ngã kiến, 

không có phƣơng pháp nào khác, chỉ ở chỗ hiểu rõ lý một cách triệt để, cũng 

tức là mở sự hiểu biết ra một cách triệt để mà thôi. Thế thì chỗ gọi là triệt để 

hiểu rõ lý, là hiểu rõ lý gì? Phải biết, chúng sanh chỗ nào cũng chấp trƣớc, 

không có gì khác, bởi nó chẳng biết tứ đại ngũ uẩn, và hết thảy pháp đều là 

duyên sanh nhƣ huyễn nhƣ hoá, mà gốc của sự chấp nầy là tri kiến vào trƣớc 



làm chủ, cho đó là nhất định chẳng dời đổi, bèn đến nỗi chấp trƣớc mà 

chẳng chịu xả, đây gọi là ngã kiến.  ên muốn phá ngã kiến, trƣớc hết phải 

hiểu rõ hết thảy pháp vốn không có nhứt định, quán chiếu lâu ngày nhƣ thế 

thì biết pháp đã vô định, làm sao có thể chấp? Vả chăng pháp đã không có 

định, thì chấp pháp có ích gì?  ếu có thể ở hết thảy pháp chẳng chấp, thì ngã 

kiến tự hoá đi, đây thiệt là kim cƣơng để phá kiến hoặc, chỗ gọi là hiểu rõ lý 

tức là hiểu rõ lý nầy.  iểu đƣợc rõ lý nầy thì có thể phá ngã kiến, chỗ gọi là 

triệt để vậy.  ho nên nói : dĩ thị danh tự nhữ đƣơng phụng trì. Tuân phụng 

Kim  ƣơng Bát  hã ba la mật để tu trì tức là tuân phụng danh nghĩa nầy để 

quán chiếu. Phải biết, kinh pháp của bộ nầy chính là bát nhã ba la mật, mà 

nói là chẳng phải bát nhã ba la mật, Thế tôn lúc nào cũng thuyết pháp, mà 

nói không thuyết, cho đến vi trần thế giới, 32 tƣớng đều thuyết nó là chẳng 

phải, chẳng qua T Ị      mà thôi, đều là để hiển thị nghĩa không có pháp 

nhứt định, đây là một. Sao gọi là từ chỗ nào mà bắt đầu đoạn? Phải trƣớc từ 

trên pháp rất mật thiết với mình, tinh tiến siêng năng quán chiếu để phá cái 

hoặc của nó. Bát nhã ba la mật là pháp của ngƣời hành phải nên tu trì, mà 

còn phải biết nó là chẳng phải, mà lìa tƣớng danh tự.  ời nói của thế tôn là 

chỗ ngƣời hành phải nên tuân phụng, mà còn phải biết là không có chỗ nói, 

mà ly tƣớng ngôn thuyết. Ðại thiên thế giới là cảnh của phật giáo hoá, 32 

tƣớng là thân phật hiện ra đều phải chẳng trƣớc, thì những cái khác có thể 

biết đƣợc. Suy ra phàm là pháp chỗ mình tu, việc chỗ mình làm, cho đến y 

báo, chánh báo v.v...đều phải phụng nghĩa nầy để quán chiếu, đây là hai. Sao 

gọi là vì sao phải đoạn? Xem văn dƣới nói : phật thuyết, nhƣ lai thuyết, liền 

biết nếu chẳng quán chiếu nhƣ thế để đoạn ngã kiến thì trái với tôn chỉ của 

phật mà chẳng thể thấy nhƣ lai, đây là ba.  iểu rõ ba nghĩa nầy, thì biết cái 

sở dĩ nhiên của đƣơng nhƣ thị phụng trì.  

Tu Bồ Ðề, phật thuyết bát nhã ba la mật, tắc phi bát nhã ba la mật.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, phật nói bát nhã ba la mật tức là chẳng phải 

bát nhã ba la mật.  

Bản lƣu thông có thêm câu : thị danh bát nhã ba la mật, đây là ngƣời sau 

thêm vào, rất sai lầm. Phải biết, khoa nầy và khoa dƣới chính nói rõ hội về 

tánh thể, nên đều khiển tƣớng để nói tánh. Ðến 2 khoa đại thiên thế giới, và 

tam thập nhị tƣớng, là nói gồm thêm chẳng hoại giả danh, nghĩa của chƣơng 

rất phân minh, bị kẻ vô tri làm bậy thêm vào, thật đáng than!  hẳng những 

ngƣời nhà Ðƣờng viết kinh không có câu nầy, mà ngay đến trong chú sớ của 

các ngài Trí  iả, Khuê Phong,  ia Tƣờng ba vị đại sƣ cũng không có câu thị 

danh nầy.  



 ói tắc phi là khiến cho ly tƣớng, ly tƣớng là để hội về tánh, nên mới nêu 

lên khoa nầy là hội về tánh thể.  hiếu theo kiểu nói ở trên, thì phải nói là 

nhƣ lai thuyết, nay chẳng nói nhƣ lai thuyết mà nói phật thuyết thì nghĩa lý 

càng sâu, nói sơ 2 nghĩa : 1) phật là tên gọi của cứu cánh giác quả, ngƣời nào 

cũng đều biết là chứng đắc cứu cánh giác quả mà thành phật ấy là do ở tu bát 

nhã, mà chẳng biết thực do ở tu bát nhã tắc phi bát nhã.  ếu tu bát nhã mà 

chƣa ly tƣớng danh tự, thì vẫn là trƣớc ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, còn 

có thể gọi là cứu cánh giác ƣ, sao còn có khả năng thành phật ƣ?  ên nay 

nói riêng là phật thuyết, sở dĩ tỏ ra chứng quả là do đây mà chứng, thì tu 

nhân cũng phải tu nhƣ thế nầy. 2) Ðã chứng tánh rồi lại hiện ra tƣớng thì gọi 

là phật, nên một tên gọi P ẬT là danh hiệu tánh và tƣớng đều rõ ràng trọn 

vẹn, chẳng giống nhƣ gọi   Ƣ     chỉ thuộc về tên gọi tánh đức.  ên nay 

nói phật thuyết, là trỏ bày ra bát nhã tắc phi bát nhã chẳng thể chia ra thành 

hai. Tắc phi bát nhã ba la mật phải từ trong bát nhã ba la mật làm ra, cho nên 

khai thị phải TỨ       TỰ để  Y      TỰ.  ên văn trên nói :  ĩ thị 

danh tự nhữ đƣơng phụng trì.  âu nầy cùng với câu ƣng sanh thanh tịnh tâm 

cùng một ý vị, chỗ gọi là cái không ở trong cái hữu, mà chẳng phải diệt hữu 

để tỏ rõ không. Thế tôn chính vì tỏ rõ tánh, đã chẳng thể nào mà chẳng khiển 

tƣớng, thế nhƣng cứ khiển đãng mãi thì lại sợ ngƣời ta hiểu lầm mà nghiêng 

về bên không, cho nên chẳng nói nhƣ lai thuyết mà nói phật thuyết, để tỏ ra 

ý nầy. Ðây cùng với lúc chẳng hoại giả danh mà nói thị danh...chẳng nói 

phật thuyết mà lại nói nhƣ lai thuyết là dụng ý rất sâu xa tinh mật. Vì chƣng 

chẳng hoại giả danh mà nói nhƣ lai thuyết, là nói rõ nó tuy chẳng hoại tƣớng 

mà vẫn phải hội về ở tánh.  ay lúc khiển đãng, chẳng nói nhƣ lai mà nói 

phật thuyết là nói rõ nó tuy phải hội về tánh, mà cũng luôn cả chẳng hoại 

tƣớng. Thế thì trong nầy đã gồm có ý chẳng hoại giả danh ở đó, lại cần gì 

thêm bậy vào câu thị danh, mới tỏ rõ nó chẳng hoại giả danh ƣ? Tóm lại là 

do chẳng hiểu rõ ý kinh cho nên không biết mà làm bậy.  

Tóm lại thì phật thuyết bát nhã là nhƣ lý trí của phật tự chứng mà thuyết, chỉ 

khiến hết thảy chúng sanh khai phật tri kiến thôi. Khai phật tri kiến có nghĩa 

là khiến biết tánh vốn không có tƣớng, phải ly tƣớng mà tu trì thì sau có thể 

thấy tánh, nên nói : bát nhã tắc phi bát nhã.  ếu chẳng rõ lý nầy, trong tâm 

còn có 1 tƣớng danh tự của bát nhã ba la mật, bèn thủ pháp tƣớng, thì còn 

đƣợc nói rằng phụng trì bát nhã ba la mật ƣ? Vì cớ gì? Vì nếu thủ pháp 

tƣớng tức là trƣớc ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Trong nầy chỉ nói bát nhã 

ba la mật tắc phi bát nhã ba la mật, mà chẳng dính liền vào 2 chữ kim cƣơng 

mà nói, chính là tỏ rõ văn trên chỗ nói : dĩ thị danh tự phụng trì, có nghĩa là 

phụng trì cái danh kim cƣơng có thể đoạn để hành cái thực của kim cƣơng 

có thể đoạn, mà đoạn cái thủ trƣớc pháp tƣớng thôi. Pháp vô thƣợng của bát 



nhã còn phải ly tƣớng danh tự, huống chi hết thảy các pháp khác.  ại phải 

biết, phật nói chỗ nầy chính là khiến chẳng thủ pháp tƣớng để tu trì hết thảy 

pháp, thì pháp nào cũng đều là bát nhã, mới là bát nhã ba la mật. Ðây là ở 

trên sở dĩ nói : vô hữu định pháp nhƣ lai khả thuyết.  ồm lại mà nói, phật 

thuyết bát nhã tắc phi bát nhã, là khiến lĩnh hội pháp pháp đều là bát nhã, 

chẳng thể trƣớc tƣớng danh tự của bát nhã, đây là cái sở dĩ nhiên của dĩ thị 

danh tự phụng trì, mà chẳng phải là bảo phụng trì ở trên danh tự.  ại hai chữ 

sở dĩ là nghĩa chân thực, trên nói ông phải phụng trì, tức là bảo : phải phụng 

nghĩa chân thực mà hành trì.  

Tu Bồ Ðề, ƣ ý vân hà, nhƣ lai hữu sở thuyết pháp phủ? Tu Bồ Ðề bạch 

phật ngôn : nhƣ lai vô sở thuyết.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, nhƣ lai có chỗ thuyết pháp 

chăng? Tu Bồ Ðề thƣa phật rằng : nhƣ lai không chỗ thuyết.  

 âu nói nầy là thu nhiếp ý văn trên.  oặc hỏi : chẳng nên trụ bát nhã ba la 

mật pháp tƣớng, mà pháp nầy nguyên là phật thuyết, lúc thuyết pháp nầy há 

không có pháp tƣớng ƣ?  ếu không có pháp tƣớng, lại làm sao thuyết? Ðề 

phòng có sự nghi ngờ nhƣ thế, nên thế tôn mới hỏi câu nầy.  ữu sở thuyết 

pháp phủ : có nghĩa là trong tâm có còn chỗ thuyết pháp tƣớng của bát nhã 

ba la mật chăng? Ý của thế tôn hỏi đã gồm chữ không có ở trong đó. Vì cớ 

gì? Vì nhƣ lai là tên gọi của tánh đức, tánh thể vốn không tịch, há có pháp 

tƣớng chỗ thuyết ƣ?  hẳng nói phật thuyết mà nói nhƣ lai thuyết, ý ở chỗ 

nói rõ chỗ nầy. ( ại sự hiện tƣớng của phật chính là vì thuyết pháp, nếu nói 

phật thuyết thì trái ngƣợc với nghĩa vô sở thuyết, nên khoa nầy chỉ có thể nói 

là nhƣ lai thuyết, chẳng thể nói là phật thuyết).   

Phàm nêu lên câu : Tu Bồ Ðề bạch phật ngôn, là nói rõ lời nói nầy rất cần 

yếu, chẳng thể bỏ qua.  âu trả lời lại tiến lên một bƣớc nữa, nói chẳng 

những không có pháp sở thuyết, vả lại cũng vô sở thuyết. Vô sở thuyết là 

không có chỗ nào thuyết, chẳng phải bảo là không thuyết, (các câu vô sở 

hành, vô sở đắc, ý giống với câu nầy), vì chƣng tánh thể tự chứng gọi là nhƣ 

lai.  hƣ lai tức là nói rõ nó chứng đƣợc tánh-thể bình đẳng. Bình đẳng là lý 

và trí nhƣ một, năng và sở nhƣ một, nên văn dƣới có câu : chƣ pháp nhƣ 

nghĩa. Ðã chứng nhƣ một, nên lời nói của nhƣ lai gọi là nhƣ thuyết, cho nên 

văn dƣới nói :  hƣ lai thị nhƣ ngữ.  hƣ thuyết là nói rõ nó từ trong tánh hải 

bình đẳng nhƣ nhƣ tự tại chảy ra, ban đầu chƣa khởi tâm động niệm, tuy 

thuyết trọn ngày thuyết rất nhiều, trần thuyết, sát thuyết, mà thực không có 

tƣớng ngôn thuyết. Ðã không có tƣớng ngôn thuyết, thì sao có tƣớng của 



pháp sở thuyết, nên nói nhƣ lai vô sở thuyết. Sự vấn đáp lần nầy chẳng 

những già (che) cái nghi ngờ, vả ở ý khiến kẻ phụng trì thể hội tánh thể 

chẳng những không có danh tự, ngay cả tƣớng ngôn thuyết cũng không có 

nữa.  ại cũng biết đƣợc nhƣ lai thuyết rất nhiều mà thực không có tƣớng 

thuyết, thì biết đƣợc kẻ phụng trì pháp sở thuyết phải tu rất nhiều, mà không 

có pháp tƣớng của tu.  ợp 2 khoa nầy mà xem, muốn chứng tánh thể thì ắt 

phải ly tƣớng danh dự ngôn thuyết, vậy thì danh dự ngôn thuyết cứu cánh 

phải làm sao mà sau có thể ly?  ếu chẳng biết nhƣ thế, thì chỉ biết cái đƣơng 

nhiên mà chẳng biết cái sở dĩ nhiên của nó. Phải biết, nghĩa lý của 2 khoa 

nầy là thế tôn thực khiến kẻ phụng trì phải ly niệm.  iệm chẳng ly thì tƣớng 

danh dự ngôn thuyết rốt cuộc chẳng thể ly.  àm sao mà biết nhƣ vậy? Tâm 

chân nhƣ môn trong Khởi Tín  uận có 1 đoạn văn có thể chứng minh.  uận 

nói : “ ếu ly tâm niệm thì không có cảnh giới hết thảy tƣớng!”  ại nói : “ y 

ngôn thuyết tƣớng, ly danh dự tƣớng, ly tâm duyên tƣớng, rốt ráo bình đẳng, 

cho đến chỉ là   ỨT T ÂM, nên gọi là chân nhƣ”.  hữ chân nhƣ trong câu 

văn trên là tên gọi khác của TÁ   T Ể. Ba câu ly ngôn thuyết tƣớng qui 

kết chú trọng ở 1 câu ly tâm duyên tƣớng, câu nầy tức là ý ly niệm. Vì duyên 

là phan duyên, tâm duyên tức là khởi tâm động niệm, tâm niệm nếu động thì 

ắt có phan duyên, liền rơi vào tƣớng danh tự. Mà ngôn thuyết là tiếng nói 

của tâm, tâm ắt trƣớc duyên ở chỗ muốn nói rồi sau mới đạt đến các lời nói, 

nên tâm niệm nếu động thì lại rơi vào tƣớng ngôn thuyết.  ho nên trong 3 

câu, câu ly tâm duyên tƣớng là gồm trọn hết, tâm duyên tƣớng ly, thì sau 

tƣớng của danh tự, ngôn thuyết đều ly. Ðây cùng với câu trên : nếu ly tâm 

niệm thì không có hết thảy cảnh giới, ứng với nhau.  y tâm niệm bèn không 

có hết thảy tƣớng cảnh giới, cho nên ly tâm duyên tƣớng là rốt ráo bình 

đẳng, chỉ là nhứt tâm, mà gọi là chân nhƣ.  o nghĩa của luận nầy để chứng 

nghĩa của kinh, thì trong đoạn nầy khiến ly tƣớng danh ngôn để trì kinh, há 

chẳng tức là khiến ly tâm tu trì ƣ? Trong  uận lại dẫn kinh khác rằng : “ ó 

thể quán vô niệm, ấy là day về phật trí”, phật trí tức là bát nhã ba la mật. 

 ên kinh Kim  ƣơng Bát  hã Ba  a Mật nầy, phải đoạn cái phan duyên 

vọng tƣởng của trƣớc danh tự ngôn thuyết mà phụng trì nhƣ thế. Ðây là cái 

sở dĩ nhiên của dĩ thị danh tự nhữ đƣơng phụng trì. Khởi Tín  uận lại nói : 

“Phải biết nhiễm pháp tịnh pháp đều hết thảy là đối đãi nhau, không có tự 

tƣớng có thể thuyết. Vậy nên hết thảy pháp từ gốc đến nay chẳng phải sắc, 

chẳng phải tâm, chẳng phải trí, chẳng phải thức, chẳng phải hữu, chẳng phải 

vô, rốt ráo là tƣớng chẳng thể thuyết. Mà có ngôn thuyết là phải biết nhƣ lai 

dùng phƣơng tiện hay khéo, giả gọi là ngôn thuyết để dắt dẫn chúng sanh, 

tôn chỉ là cốt để ly niệm, qui về chân nhƣ. Vì niệm hết thảy pháp khiến cho 

tâm sanh diệt, chẳng nhập thực trí”. Văn luận trong tiết nầy lại càng có thể 

dùng để dẫn ra vì 2 khoa kinh văn nầy làm chú thích. Một khoa lớn thỉnh thị 



danh trì nầy quan hệ rất khẩn yếu, nay phải lại y theo tiết nầy của luận văn 

nói cho tƣờng tế để mong suốt thấu. Ắt phải hiểu rõ đạo lý thì mới có thể 

quán chiếu dụng công. Trƣớc nói 3 câu chẳng phải sắc, chẳng phải tâm, 

chẳng phải trí, chẳng phải thức, chẳng phải hữu, chẳng phải vô.  hữ sắc 

trong câu chẳng phải sắc là gồm cả hữu biểu sắc, vô biểu sắc mà nói.  ữu 

biểu sắc ấy là pháp hữu hình có thể trỏ ra, vô biểu sắc ấy là pháp vô hình có 

thể trỏ ra. Bao nhiêu thứ pháp nầy chẳng kể là hữu biểu hay vô biểu vốn nó 

không có tự thể. Thể chỉ là tâm, nên nói chẳng phải sắc, chẳng qua chỉ là chỗ 

hiện của duy tâm mà thôi, thực ra chẳng phải là tâm, nên nói chẳng phải tâm. 

 hữ trí trong câu chẳng phải trí tức là tánh trí, tánh trí bình đẳng không tịch 

há có các pháp, nên nói chẳng phải trí. Thế thì các pháp là thức ƣ ? Phải biết, 

chẳng qua là thức tâm hiện lên mà thôi, chẳng thể nói các pháp là thức, cho 

nên lại nói là chẳng phải thức.  hẳng phải có, chẳng phải không là nhân 

duyên tụ họp giống nhƣ có các pháp phát sanh ra, chẳng phải là không có. 

Ðã là duyên sanh tức là huyễn tƣớng, ấy là chẳng phải có. Ba câu nói chung 

hết thảy các pháp chẳng qua là hình tƣớng cái nầy cái kia đối đãi nhau, tuy 

giống nhƣ có mà thực ra là không, đƣơng thể tức không, để thuyết minh ý 

văn trên : phải biết nhiễm pháp, tịnh pháp hết thảy đều tƣơng đối, không có 

tự tƣớng có thể nói ra, mà thôi. Phải biết, bát nhã cũng là cùng với hình 

tƣớng các pháp kia, có tên gọi là bát nhã mà thôi. Vì hết thảy pháp duyên 

sanh huyễn hữu, vốn không có tự tƣớng, há có tự tƣớng có thể nói, thì sao có 

thể chấp trƣớc tƣớng danh tự, nên mới nói: bát nhã tắc phi bát nhã. Vả lại vì 

phật chứng chân nhƣ thực trí, tuy thuyết pháp rất nhiều mà thực ra không có 

tƣớng ngôn thuyết, nên nói : nhƣ lai vô sở thuyết.  hỉ vì cớ độ chúng sanh, 

giả lấy ngôn thuyết dắt dẫn khiến chúng nó ly niệm chứng tánh.  o đó có 

thể biết trong kinh nói bát nhã phi bát nhã là khiến ly tƣớng danh tự, lại nói 

vô sở thuyết là khiến ly tƣớng ngôn thuyết, tôn chỉ nầy chẳng phải vì muốn 

khiến đại chúng ly niệm, qui về ở chân nhƣ ƣ? Thế thì chỗ gọi là phụng trì, 

ấy là phải phụng trì kim cƣơng, đoạn trừ vọng niệm, cũng có thể biết đƣợc. 

Trƣớc nói hiểu rõ không có định pháp, ấy là làm cho trong sạch nguồn ngã 

kiến, nay nói phá trừ phan duyên vọng tƣởng, ấy là ngăn giòng ngã kiến lại. 

Thử xem ở trên dẫn luận mấy câu sau chót rằng : “Vì niệm hết thảy pháp 

khiến tâm sanh diệt, cho nên chẳng nhập thực trí”. Thực trí tức là tánh thể, 

có thể thấy tánh vốn vô niệm, nay muốn chứng tánh thể nếu chẳng đoạn dứt 

niệm thì chẳng thể đƣợc.  ại có thể thấy nổi dậy niệm tức là tâm sanh diệt, 

vì có tâm sanh diệt bèn chiêu quả sanh tử.  ếu chẳng dứt niệm, thì lại sao có 

thể liễu sanh tử ƣ?  hƣng hết thảy chúng sanh từ xƣa tới nay niệm niệm nối 

nhau, chƣa từng ly niệm, gọi đó là vô thủy vô minh. Vô minh là bất giác, vì 

bất giác nên nổi dậy niệm. Sao gọi là bất giác? Vì chẳng thông đạt nhứt pháp 

giới, có nghĩa là chẳng hiểu thấu lý và sự của 10 pháp giới chỉ là 1 chân nhƣ 



đồng thể bình đẳng, đây gọi là bất giác. Ðã chẳng giác biết bình đẳng đồng 

thể bèn động niệm, niệm động thì năng kiến sở kiến theo đó mà nổi dậy, nên 

mới có tƣớng nhân ngã sai biệt do đó mà phân biệt chẳng dứt, thủ trƣớc, so 

sánh, tạo bao nhiêu nghiệp chiêu bao nhiêu khổ.  ại trôi lăn huân tập, quả 

trở lại làm nhân, nhân lại chịu quả, càng mê càng sâu, trầm luân chẳng quay 

đầu lại.  ay muốn phản bổn hoàn nguyên, nên ắt phải giải quyết từ trên căn 

bản để dứt niệm. Khó thay! Khó thay! Vì nó rất khó, nên thế tôn vì đó thuyết 

bao nhiêu thứ pháp môn phƣơng tiện, khiến chúng sanh tùy thuận đƣợc vào, 

nhƣ chỗ dẫn ở trên : có thể quán vô niệm tức là vào phật trí, cũng là một 

phƣơng tiện. Ðây là sanh tử quan đầu của chúng ta, việc rất cần yếu rất khẩn 

cấp, cũng là cái mà kinh nầy chỗ khiến phụng trì, tôi chẳng dám ngại phiền, 

lại vì đó nói ra phƣơng tiện của nó.  

Phải biết, 3 chữ quán vô niệm đã đành là phƣơng tiện, mà phép quán ra sao 

thì vẫn phải đƣợc có phƣơng tiện, mới có thể bắt đầu quán. Phƣơng tiện làm 

sự quán ra sao? Khởi Tín  uận đã từng nói rồi.  uận nói : “Phải biết hết thảy 

pháp, vì cớ chẳng thể thuyết, chẳng thể niệm, gọi là chân nhƣ.  

 ỏi rằng : nếu nhƣ nghĩa nầy, thì các lũ chúng sanh làm sao tùy thuận mà có 

thể đƣợc vào?  

Ðáp rằng :  ếu biết hết thảy pháp tuy thuyết mà không có năng thuyết, khả 

thuyết, tuy niệm mà không có năng niệm, khả niệm, đó gọi là tùy thuận, nếu 

ly ở niệm gọi là đƣợc vào”.  ết thảy pháp vì chẳng thể thuyết chẳng thể 

niệm, nên gọi là chân nhƣ, đây là đem hết thảy pháp ra để nói rõ chân nhƣ. 

Ý là :  ết thảy pháp không có T Ể, Thể chỉ là tịnh tánh (tịnh tánh tức là tên 

khác của chân nhƣ). Ðã hết thảy pháp, thể chỉ là tịnh tánh, cho nên chƣ pháp 

nhứt nhƣ, cho nên gọi là nhứt chân pháp giới. Vì chƣng tâm tuy không có 

pháp, nhƣng pháp từ tâm sanh, nên pháp của 10 pháp giới chẳng lìa duy nhất 

chân tâm, gọi là nhứt nhƣ, gọi là nhứt chân, cho nên bổn tánh gọi là chân 

nhƣ là vì thế. Ðem các pháp để nói rõ chân nhƣ, thì nghĩa nhứt nhƣ, nhứt 

chân hết sức dễ hiểu rõ, đây là sự khéo hay của thuyết pháp. Vì chƣ pháp 

nhứt nhƣ nên chẳng thể thuyết, vì chân tâm vô niệm nên chẳng thể niệm, cho 

nên nói hết thảy pháp chẳng thể thuyết chẳng thể niệm gọi là chân nhƣ. 

Trong lời hỏi nghĩa nhƣ thế, tức là trỏ chẳng thể thuyết chẳng thể niệm mà 

nói, vì các chúng sanh không ai là chẳng có thuyết có niệm, nên mới hỏi làm 

sao tùy thuận đƣợc vào? Tùy thuận nghĩa là phƣơng tiện. Ý câu hỏi cho là : 

chúng sanh có thuyết có niệm mà muốn nó không có thuyết không có niệm, 

nếu không có phƣơng tiện thì làm sao chứng vào đƣợc? Trong câu đáp, tuy 

thuyết và niệm đem ra nói chung, nhƣng nếu có thể không có niệm thì tự có 



thể không có thuyết, nay theo nghĩa của niệm mà nói, thì nghĩa của thuyết tự 

nó rõ.  ên biết 1 câu : tuy niệm mà không có năng niệm khả niệm, chính là 

chỉ thị phƣơng tiện tu quán, nên dƣới liền nối tiếp rằng : đó gọi là tùy thuận. 

Tại sao câu nầy là phƣơng tiện quán vô niệm? Phải biết, trong nầy có 2 

nghĩa : trƣớc theo tánh thể để nói, phải biết niệm là nghiệp thức, mà trong 

tánh thể không có cái nầy, chỗ gọi là từ xƣa tới nay ly tƣớng của hết thảy 

pháp sai biệt, vì cớ không có tâm niệm hƣ vọng. Ðây là nói rõ tuy nghiệp 

thức dấy động đầy rẫy, mà tánh thì vẫn tịnh nhƣ cũ, cũng nhƣ trong hƣ 

không muôn tƣợng sum la, mà hƣ không vẫn nguyên nhƣ cũ. Ðây là yếu 

nghĩa chẳng thể nào chẳng biết. Biết thế nầy thì biết tánh và niệm vốn xƣa 

nay lìa nhau, liền chẳng đến nỗi nhận lầm giặc làm con mình.   

Thứ nhì, theo bản thân của niệm mà nói. Phải biết, niệm là cái ngay chỗ đó 

nổi dậy, lại ngay chỗ đó diệt mất, sát na chẳng ngừng. Bịnh là ở chỗ niệm 

trƣớc diệt đi, niệm sau lại nổi dậy, niệm niệm nối tiếp nhau, nhƣng kẻ chƣa 

có công phu tĩnh thì chẳng cảm thấy là nó nối tiếp nhau, lầm cho là trƣớc sau 

chỉ là một niệm mà thôi.  ếu trƣớc sau chỉ là một niệm, thì ngƣời tu hành 

liền không có biện pháp.  hính vì nó sanh diệt chẳng ngừng, nên mới nói : 

chẳng sợ niệm nổi dậy, chỉ sợ giác chậm trễ. Ðây là nói rõ niệm tùy khởi tùy 

diệt, không phải là vật có thực, cũng nhƣ không hoa huyễn có, thực ra là 

không. Ðây cũng là yếu nghĩa, chẳng thể nào mà không biết. Biết nhƣ thế, 

thì biết bản thân của niệm đƣơng hạ tức không, bèn chẳng đến nỗi chấp hƣ 

làm thực.  ai nghĩa đã hiểu rõ bèn tùy chỗ tùy lúc, thuận 2 nghĩa nầy mà 

quán chiếu một cách tinh mật. Ðƣơng lúc một niệm nổi dậy, liền đề cao tinh 

thần, tự răn tự trách mình rằng : tánh vốn vô niệm thì niệm vừa nổi lên đó ở 

đâu lại? Quán chiếu nhƣ thế thì niệm tự nó ngừng nghỉ.  gƣời mới phát tâm 

chƣa có định lực, nên một khoảng sát na niệm thứ nhì lại bỗng nhiên nổi 

dậy, liền lại phải răn trách mình nhƣ thế, giác chiếu nhƣ thế.  âu ngày niệm 

có thể thấy càng ngày càng giảm thiểu, nếu có nổi dậy thì sức nó cũng lần 

lần yếu.  

 ỏi : đề cao giác chiếu, đây chẳng phải là khởi niệm ƣ?  

Ðáp : cũng là khởi niệm. Phải biết, từ vô thủy niệm động đến nay tích chứa 

thói quen đã sâu, chắc, nay nếu nghịch lại mà bẻ gãy nó thì rất khó, rất khó. 

 hỉ có tùy theo thói quen của nó chẳng cƣỡng chế nó, nhƣng chuyển đổi 

sang một niệm khác để cắt đứt nguyên niệm, khiến cho nó chẳng nối tiếp 

nhau. Ðây chính là vì nó sanh diệt chẳng ngừng nên mới có thể hạ thủ đƣợc. 

 ại càng phải biết quán chiếu tuy cũng là niệm, mà là niệm thuận theo thể 

mà khởi dụng, bèn có thể thuận cái dụng nầy mà vào thể, cùng với cái niệm 



mê mất bổn tánh mà nổi dậy kia khác xa. Vì chƣng khởi niệm thì giống 

nhau, nhƣng tác dụng của khởi niệm thì khác nhau xa.  hân đó biết đƣợc 

tánh vốn vô niệm, và niệm cũng vốn là không, vì muốn trừ vọng niệm, cho 

nên mới nổi dậy cái dụng của quán chiếu.  ái dụng nầy là thuận theo tánh 

thể mà nổi dậy, cho nên cùng với cái niệm mê muội tánh mà nổi dậy khác 

nhau rất xa. Ðây gọi là tùy thuận, đây gọi là phƣơng tiện.  hƣng phải biết 

nổi dậy cái niệm quán chiếu nầy cũng lại là huyễn, cũng là duyên sanh vô 

tánh, nay chẳng qua mƣợn nó để trừ niệm khác mà thôi!  ếu chấp niệm nầy 

là chân, bèn lại thành bịnh. Bát nhã ba la mật nguyên là dùng để đối trị bịnh 

thủ trƣớc, nên cũng chẳng thể thủ trƣớc bát nhã.  ói bát nhã tắc phi bát nhã, 

là nói rõ nó chẳng nên thủ trƣớc. Bát nhã nguyên gồm 3 nghĩa : văn tự bát 

nhã, quán chiếu bát nhã, thực tƣớng bát nhã.  hân văn tự khởi quán chiếu 

chứng thực tƣớng, mà 3 bát nhã nầy đều chẳng nên trƣớc. Theo văn tự mà 

nói, nếu chỉ chấp văn tự mà chẳng tu quán thì đã đành hoàn toàn là tƣớng 

danh tự. Theo quán chiếu mà nói, nếu trong tâm còn tồn tại cái niệm năng 

quán chiếu, sở quán chiếu, thì cũng chƣa lìa danh tự.  ho đến chứng đắc 

thực tƣớng bát nhã mà thực cũng không có chỗ nào chứng, không có chỗ nào 

đắc, nếu có chứng, có đắc thì vẫn chƣa lìa tƣớng danh tự, tức là chẳng phải 

thực tƣớng, cũng chẳng gọi là bát nhã ba la mật.  ên bát nhã tắc phi bát nhã 

ở đây là suốt đầu suốt cuối.  

Qui nguyên không có 2 đƣờng, mà phƣơng tiện có nhiều cửa, một phƣơng 

pháp niệm phật càng là phƣơng tiện của phƣơng tiện dứt niệm.  hẳng khiến 

niệm cái gì khác mà niệm phật, cũng là xoay đổi một cái niệm, mà niệm phật 

so với làm sự quán chiếu lại càng thân thiết. Vì chƣng làm sự quán chiếu có 

thể nói là trí niệm, còn niệm phật là tịnh niệm. Ðổi 1 niệm ra thành tịnh để 

trị cái niệm nhiễm trƣợc từ xƣa đến nay, lại khiến nhứt tâm niệm nó, lại là 

lấy niệm thuần nhứt để trị niệm tạp loạn từ xƣa đến nay. Vả phật là giác, 

niệm niệm là phật, tức niệm niệm là giác.  iác là giác tánh vốn vô niệm, nên 

nói càng thân thiết.  ho nên nếu có thể cần mẫn khẩn thiết nhứt tâm, liền có 

thể làm đến niệm mà vô niệm. Phải biết, mục đích niệm phật ắt phải qui về ở 

niệm mà vô niệm. Qui về ở vô niệm là qui về ở chân nhƣ, thì chẳng nói dứt 

mà tự nó dứt, chẳng mong chứng mà tự nó chứng, phƣơng tiện còn gì hơn 

nữa chăng?  ên nói là phƣơng tiện của phƣơng tiện.  

Trên nói chẳng mong chứng mà tự nó chứng, ban đầu chỉ chứng đƣợc một 

phần, vì lúc đó mới chỉ không có niệm thô mà thôi, mà niệm vi tế còn nhiều. 

Khởi Tín  uận nói : “ ếu ly ở niệm, gọi là đắc nhập”, đắc nhập tức là chứng 

nhập, mà lời nói nầy sâu không cùng tận. Phải biết, do quán hành mà tƣơng 

tự, rồi sau mới đến phần chứng. Phần chứng là chứng từng phần, từng phần. 



 úc ban sơ chỉ nhập đƣợc một phần, do đây mà trải qua 41 vị thứ mà đến 

diệu giác để thành phật thì niệm mới lìa hết.  ìa hết mới là hoàn toàn chứng 

nhập tánh chân nhƣ.  hƣng thực không lấy gì mà đặt tên, nên gọi tên giả là 

đắc nhập mà thôi. Vì cớ gì? Vì tuy đắc mà cũng không chỗ nào đắc, tuy 

nhập mà thực không có chỗ nào nhập.  hƣ thế mới là thiệt ly niệm, mới là 

thiệt đắc nhập. Ðến nhƣ công phu niệm phật, tuy chƣa có thể làm đến niệm 

mà vô niệm, nhƣng có thể hành nguyện chân thiết, nhờ bi nguyện của  i Ðà 

cũng đƣợc tiếp dẫn vãng sanh, liền giống với bực bất thoái chuyển, tức là địa 

vị sơ trụ.  ếu tu hành pháp môn khác, đến đƣợc địa vị nầy phải trải qua kiếp 

số dài lâu, nay 1 đời liền khiến làm đƣợc, nó là phƣơng tiện của phƣơng tiện, 

còn đợi gì phải nói nữa. Phải biết, liền giống nhƣ bực bất thoái chuyển là rõ 

ràng tƣ cách vốn chƣa đến nổi, nhƣng nhờ phật lực nhiếp thụ mà đƣợc bất 

thoái mà thôi!  húng ta may mắn nghe đƣợc pháp nầy há có thể chần chờ, 

bỏ lỡ mất đi.  hƣng hành nguyện chân thiết, ắt phải ở trên chỗ nhứt tâm 

niệm phật cầu vãng sanh, thì mới có thể gọi là chân thiết.  ếu một mặt niệm 

phật, một mặt lại nổi dậy những vọng tƣởng trần trƣợc, thì hành nguyện 

chẳng chân thiết.  ho nên ngƣời niệm phật ở một tầng dứt niệm dẫu rằng 

chƣa dễ gì làm nổi, mà 2 câu bất ƣng trụ sắc sanh tâm, bất ƣng trụ thanh 

hƣơng vị xúc pháp sanh tâm ắt phải làm đƣợc, nếu không thì nguyện chẳng 

thiết, hành chẳng chân sao có thể đƣợc phật tiếp dẫn ƣ? Vì cớ gì? Vì trần 

trƣợc hơi của nó nặng nề, cùng với 2 chữ thanh tịnh chẳng tƣơng ứng, thì 

phật cũng chẳng biết làm cách nào mà tiếp dẫn nổi.  

Tóm lại vọng tƣởng rối loạn, là căn bịnh từ vô thủy đến nay của chúng sanh, 

chẳng thể nào mà cƣỡng chế, nếu cƣỡng chế thì trái lại làm tổn thƣơng 

nguyên khí, vì vọng tƣởng chẳng phải là cái gì khác, tức là tác dụng của bổn 

tâm, chẳng qua là tác dụng sai lầm mà thôi, cho nên mới thành ra bịnh.  hỉ 

phải y chiếu theo phật pháp, đem vọng niệm xoay đổi lại qui về trí niệm 

hoặc tịnh niệm, thì lâu ngày tự nó qui về vô niệm, tức là bình đẳng tánh trí, 

diệu quán sát trí.  ay nói đoạn trừ, phải biết là trừ bịnh của nó, mà chẳng 

phải là trừ pháp của nó. Một chữ đoạn nầy, phải biết là đoạn cái vọng khiến 

qui về ở chân.  ếu có thể qui về chân, liền bỗng nhiên đại giác, hiểu rõ vạn 

pháp nhứt nhƣ, vốn là nhứt chân pháp giới, vốn không có nhân ngã sai biệt, 

thì vạn niệm tiêu tan, cho nên chỉ có thể dùng phƣơng pháp xoay đổi niệm, 

là vì thế.  o đây có thể biết xoay đổi niệm gọi là phƣơng tiện, cũng nhƣ là 

lời quyền xảo, thực là phƣơng pháp căn bản để cứu vãn, trừ phƣơng pháp 

nầy ra không còn phƣơng nào khác, lý nầy lại chẳng thể nào mà không biết. 

 gay đem dứt vọng trở về chân ra nói, cũng phải tiến bộ lần lần, phàm kẻ sơ 

cơ thì còn chửa có thể nói ngay liền việc nầy. Vì chúng sanh từ vô thủy đã 

mê muội chân, đuổi theo vọng, trôi lăn đi mà quên trở lại, thì dụ nhƣ anh 



chành lãng tử ở thế gian, đã lâu rồi lƣu lạc phóng đãng quên trở về, nay 

muốn kéo nó quay đầu trở lại, ắt phải khéo léo khuyên răn để dẫn dụ nó thì 

mới có hy vọng.  ếu chẳng nhƣ thế thì trong gia đình trái lại sanh thêm 

phiền não, đây cũng giống nhƣ vậy.  ét phải đọc tụng nhiều kinh điển đại 

thừa, gọi tỉnh si mê, và thân cận nhiều bực thiện tri thức để khai mở chỗ che 

lấp của mình ra, trỏ bảo cho mình con đƣờng tu hành. Mà lúc dụng công lại 

phải từ cạn đến sâu mới có thể lần lần vào cảnh tốt.  ếu không nhƣ thế thì 

trong tâm trái lại chẳng an ninh, đây lại là cái chẳng thể nào mà không biết. 

 gay đến kinh nầy, phía trƣớc đã nói hết ngàn muôn lời, thẳng đến chỗ nầy 

nửa bộ trƣớc đã thuyết gần xong, mới hiển nhiên khiến nó ly niệm, chẳng 

thể liệp đẳng.  ói đến đây có thể bổng nhiên tỉnh ngộ, nhƣng lại phải biết từ 

khoa nói rõ đến đây, chỗ nói bao nhiêu thứ quán môn hành môn đều là từ 

cạn vào sâu, làm phƣơng tiện cho ly niệm. Vì công phu tu hành ắt phải tu 

đến ly niệm thì mới có thể chứng tánh, mới là cứu cánh.  ay theo nghĩa nầy 

lại đem văn trƣớc tổng kết một lần nữa, theo từng tầng một mà điểm tỉnh, để 

tiện dung hội quán-thông, để khai viên giải.  hỗ bảo là khai giải ấy là khai 

trí tuệ. Y cứ theo các thứ kinh luận, thì khai giải có 3 bƣớc : bƣớc thứ nhứt là 

phải khiến khai biết  Ả    Ƣ TRÍ.  ết thảy chúng sanh nhân chẳng biết 

hết thảy trần cảnh nguyên đều là hƣ huyễn chẳng thực, bèn đến nỗi chỗ nào 

cũng thủ trƣớc, ngã kiến sanh ra, cho nên trƣớc tiên khiến rõ các cảnh lục 

trần chỉ là hƣ mà chẳng thực, nếu biết nhƣ thế mới có thể không bị nó làm 

mê, không mê tức là trí, nên gọi là khai biết cảnh hƣ trí. Bƣớc thứ nhì phải 

khiến mở VÔ TRẦ  TRÍ. Trần tức là các cảnh lục trần, vô là hết thảy duy 

tâm, ngoài tâm không có pháp, ắt phải thông đạt nhƣ thế, lại đƣợc phƣơng 

tiện khiển đãng trần cảnh, lần lần bèn có thể trong lòng không một chút trần. 

 ếu có thể không có trần thì ánh sánh của tuệ càng rực rỡ, đây gọi là vô trần 

trí. Trí nầy đã sáng thì dẫu còn có niệm cũng hết sức vi tế, đạm bạc, rồi sau 

mới có thể dứt nó. Mà dứt niệm cũng phải có trí phƣơng tiện, gọi đó là K M 

 ƢƠ   TRÍ, đây là bƣớc thứ ba. Kim cƣơng trí có nghĩa là có thể đoạn 

dứt. Thử xem ở văn trên mới mở miệng liền khiến phát tâm quảng đại phổ 

độ chúng sanh, giống nhƣ quên hẳn mình đi, đây là phƣơng tiện thứ nhứt lúc 

ban đầu. Bởi hết thảy chúng sanh vì cớ chẳng đạt một pháp giới, nên bất giác 

niệm nổi dậy mà có vô minh, bèn đến nỗi giới hạn nhân ngã chia ra rất rõ, 

chấp trƣớc rất khít.  ay khiến xả kỷ độ tha, phát tâm quảng đại, là khiến 

thông đạt nhứt chân pháp giới vốn không có sự khác biệt nhân ngã, để hoá 

thói quen tích chứa của phân biệt vững chắc, ấy là từ cái gốc rễ ban đầu sở dĩ 

vì bất giác niệm nổi dậy mà hạ thủ, nên nói là phƣơng tiện thứ nhứt ban sơ. 

Kịp đến sau khi nói ra chẳng nên trụ sắc thanh hƣơng vị xúc pháp bố thí, liền 

đem ngay thân tƣớng ra nói rõ rằng : phàm chỗ có tƣớng đều là hƣ vọng, đây 

tức là khiến quan sát căn, thân, khí, giới đều là trần cảnh, đều là hƣ tƣớng, để 



mở trí biết cảnh hƣ của nó. Phải biết, chúng sanh sở dĩ phân biệt nhân ngã, 

vững chắc chẳng có thể phá nổi, đều là bị cảnh trói buộc, buông xuống 

chẳng đƣợc. Sở dĩ buông chẳng xuống vì đều nhận lầm bao nhiêu cảnh 

tƣợng chân thực.  ay gọi tỉnh nó rằng : đều là hƣ vọng, thiệt là cũng nhƣ 

rƣới nƣớc lạnh lên lƣng khiến cho chân lông đều dựng đứng lên, đây là 

phƣơng tiện thứ nhì. Ðoạn dƣới nối tiếp bằng trì giới tu phƣớc năng sanh tín 

tâm, dĩ thử vi thực, là khiến tín thực nghĩa nầy để khởi tu, vì chƣng lấy trì 

giới tu phƣớc làm phƣơng tiện tối sơ để khởi tu. Quả nhiên có thể một niệm 

sanh tịnh tín, thì tức là đã ở chỗ thuyết ở trên mỗi mỗi có thể giải, hành vậy. 

Vì cớ gì? Vì nếu không có giải hành thì chẳng thể nhứt niệm tƣơng ứng. Ðến 

đây liền đƣợc vô lƣợng phƣớc đức, vì cớ gì? Vì đã có thể nhứt niệm tƣơng 

ứng là đã đƣợc hiểu rõ cảnh hƣ trí, thì tâm trụ tƣớng, kiến nhân ngã bèn có 

thể giảm thiểu. Vì thế tiến lên một bƣớc nữa bảo nó bằng : nhƣợc tâm thủ 

tƣớng tắc vi trƣớc ngã nhân chúng sanh thọ giả, và : pháp và phi pháp đều 

chẳng nên thủ. Thủ tức là khởi niệm.  ói tâm chẳng nên thủ pháp, chẳng 

nên thủ phi pháp, đã gồm có ý chẳng thể khởi tâm động niệm ở trong đó.  ại 

bảo nó bằng : pháp vốn vô định, cho nên chẳng thể thủ, chẳng thể thuyết, 

cho đến nhứt thiết hiền thánh dai dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt v.v...Vô vi 

tức là tâm vô sanh diệt. Tâm sanh diệt tức là niệm, đó lại là khen thƣởng dẫn 

dụ nó rằng : mày đã có thể thực tín, hi hiền hi thánh, lại luôn cả một niệm 

tƣớng ứng, nên nay lại còn phải khiến ngừng nghỉ tâm sanh diệt thì mới 

đƣợc. Xuống dƣới lại nói phƣớc đức lớn dể làm cho nó vui mừng, kịp đến 

khoa ƣớc quả quảng minh mới hiển nhiên nói ra chữ niệm, lúc đắc quả 

chẳng thể tác niệm, thì lúc tu nhân chẳng nên động niệm, có thể biết. Bèn kết 

bằng câu : ƣng sanh thanh tịnh tâm, sao gọi là sanh thanh tịnh tâm?  ghĩa là 

phải ở trần cảnh không trụ ở một cái gì mà sanh tâm, thế thì so với trƣớc lại 

tiến lên một bƣớc nữa, do biết cảnh hƣ trí mà mở vô trần trí. Trƣớc chỉ biết 

nó, nay khiến không có nó, há chẳng phải lại tiến lên ƣ?  hƣng mở vô trần 

trí thực là phƣơng tiện trƣớc để mở kim cƣơng trí. Sau chót nếu bàn về công 

phu tu do biết đƣợc cảnh hƣ trí, tu đến vô trần trí thì phải trải qua mấy kiếp. 

Trƣớc là quán-hành-vị, đây là tƣơng-tự-vị. Trí nầy là then chốt để chuyển 

phàm nhập thánh, nếu chẳng đắc vô trần trí bèn chẳng thể lại tiến lên mà mở 

kim cƣơng trí, lại cũng tức là chẳng thể lên vị sơ trụ.  ếu chẳng lên sơ trụ, 

bèn chẳng thể từ tƣơng tự vị vào phần chứng vị, mà thành bực thánh.  ho 

nên đƣợc phƣớc đức của vô trần trí, so với trƣớc thì hơn gấp vô lƣơng vô 

biên. Tại sao phƣớc đức có lớn nhƣ thế? Vì phải biết, ngƣời nầy thành tựu 

pháp tối thƣợng đệ nhứt hi hữu, thành tựu tức là thành tựu vô trần trí. Trong 

tâm quả nhiên có thể không có trần cảnh, dẫu rằng có khởi niệm thì so với 

trƣớc lại càng ít, sức của niệm lại càng mong manh.  ông phu tu hành đến 

đây mới có thể đủ để đi tới chỗ dứt niệm.  ho nên một khoa thỉnh thị danh 



trì nầy bèn chỉ bảo cho pháp dứt niệm, cạn sâu thứ tự từng bƣớc một rất 

nghiêm chỉnh. Sự giáo hoá của phật là nhƣ thế! Phải biết, từ lúc mở miệng 

nói ra 1 câu : ƣng nhƣ thị hàng phục kỳ tâm, cho đến thuyết : bất ƣng trụ sắc 

sanh tâm v.v...đều là hàng phục cái  OẶ . Ắt phải có thể hàng phục cái 

hoặc, mà sau mới có thể dứt hoặc. Trong nầy rành rành nói dĩ thị danh tự 

phụng trì, mà danh tự chính là kim cƣơng bát nhã, nên nghĩa lý chỗ nói trong 

nầy đều là để MỞ K M  ƢƠ   TRÍ. Kim cƣơng có nghĩa là năng đoạn (có 

thể dứt), ly danh ngôn có nghĩa là ly niệm.  ếu kim cƣơng trí chẳng mở thì 

niệm sao có thể dứt? Phải biết, lên đến vị sơ trụ liền phải có đủ trí nầy, nếu 

không có trí nầy thì chẳng thể dứt vô minh. Vô minh là bất giác, nhân bất 

giác nên niệm nổi dậy, cho nên dứt vô minh là dứt niệm. Ắt phải dứt đƣợc 1 

phần vô minh, mới chứng đƣợc 1 phần pháp thân mà lên Sơ trụ. Từ sơ trụ 

trở lên, đều là trí nầy lần lần thêm lớn, khiến cho vô minh dứt từng phần, 

từng phần, pháp thân chứng từng phần, từng phần, vị thứ cũng tăng lên cao 

từng phần từng phần, trải qua 40 vị thứ mà đến địa thứ 10, thì trí nầy càng 

chắc càng bén, gọi là kim cƣơng đạo, mà lên đẳng giác (vị thứ 41). Sau khi 

lên đẳng giác, lại dùng trí nầy để dứt một phần vô minh hết sức vi tế sau 

chót, mới có thể lên diệu giác mà thành phật. Thông thƣờng chuyên lấy đẳng 

giác trí làm kim cƣơng trí, dƣới bực đẳng giác vẫn gọi là vô trần trí, thực ra 

thì tên của trí nầy là tỏ rõ nó có thể dứt mà thôi.  ếu chẳng đủ trí nầy, bèn 

không thể dứt một phần vô minh, chứng một phần pháp thân mà lên sơ trụ. 

 ên từ sơ trụ trở lên thực đều đầy đủ có trí nầy, chẳng qua tăng lên từng vị, 

từng vị, đến vị đẳng giác thì trí nầy viên mãn, bèn thành ra trí đẳng giác, nên 

chỉ nêu riêng danh nầy ra mà thôi, lý nầy chẳng thể nào mà không biết.  o 

chỗ nói ở trên mà xem, ắt phải đến trình độ tƣơng đƣơng thì mới có thể dứt 

niệm, mà niệm nếu chẳng dứt bèn chẳng thể chứng pháp thân, mà chuyển 

phàm thành thánh.  ho đến trƣớc khi dứt niệm, ắt phải trƣớc tu bao nhiêu 

thứ phƣơng tiện, nghĩa nầy thật rõ ràng. Kinh nầy từ khoa nói rõ đến đây đã 

đem nghĩa của kinh mấy lần tổng kết, mà mỗi lần kết thì lại nói rõ một 

nghĩa. Sở dĩ nhƣ thế là vì muốn cho kẻ nghe dung hội thông suốt, đƣợc thụ 

dụng nhiều một chút. Vả lại để nói rõ trong kinh nghĩa lý vô cùng, phát huy 

khó hết. Bao nhiêu những lời nói trên cũng chẳng qua là một giọt nƣớc trong 

biển lớn mà thôi.  ai khoa tôn chỉ của kinh : ly danh tự, ly ngôn thuyết, nay 

đem chỗ nói trên để tổng quát lại cho dễ nhớ : 1) ắt phải hiểu thấu suốt là 

không có pháp nhứt định, để làm trong sạch nguồn vọng niệm, đây là trí tuệ, 

2) lại phải phá trừ tâm tƣởng phan duyên để ngăn giòng vọng niệm, đây là 

 Ă   ÐOẠ . Ðây là cái sở dĩ nhiên của Kim  ƣơng bát nhã ba la mật 

danh tự phụng trì. Ðến nhƣ làm sự quán tƣởng niệm phật, là phƣơng tiện 

năng đoạn. Phƣơng tiện nầy vẫn là 2 khoa trong tôn chỉ kinh có đầy đủ, mà 

chẳng phải ở ngoài tới.  ó thể quán vô niệm tức là day về phật trí. Phật trí 



tức là bát nhã ba la mật tắc phi bát nhã ba la mật vậy. Phật thuyết bát nhã là 

khiến noi theo văn tự bắt đầu quán chiếu. Phụng trì tức là khiến đại chúng 

làm công phu quán chiếu, mà ly danh ngôn tức là khiến ly niệm, há chẳng 

phải rành rành khiến quán vô niệm ƣ? Phụng trì có nghĩa là kính cẩn vâng 

theo thực hành, tức là phải niệm niệm chẳng quên lời phật dạy, niệm niệm 

chẳng trái ngƣợc với nhƣ lai.  iệm niệm chẳng quên lời phật dạy tức là nhứt 

tâm niệm phật, niệm niệm chẳng trái với nhƣ lai, thì chẳng những là niệm 

ứng hoá thân phật, mà lại khiến niệm pháp thân thực tƣớng phật.  ại vì bất 

giác nên niệm nổi dậy, khiến hiểu thấu không có pháp nhứt định, tức là 

khiến nó giác, nên gọi là làm cho nguồn trong sạch, vì bất giác là nguồn của 

niệm nổi dậy. Thứ nhì khiến phá trừ vọng tƣởng, tức là ly niệm, nên gọi là 

ngăn giòng, vì nổi dậy niệm là từ bất giác mà ra. Mà sau khi bất giác nổi dậy 

niệm, bèn có sự phân chia ra năng kiến sở kiến, thành tƣớng nhân ngã sai 

biệt.  ay thì trọn vẹn ở chỗ đối trị bất giác nổi dậy niệm mà dụng công, tức 

là ở trên gốc rễ của ngã kiến mà hạ thủ.  ốc rễ đã nhổ đi thì ngã kiến tự nó 

không có nữa. Ðây là cái sở dĩ nhiên của phụng trì để dứt ngã kiến.  ại 2 

khoa nầy là tỏ rõ không nhƣ lai tạng. Không có 2 nghĩa : 1) tánh thể vốn 

không, 2) không cái vọng niệm. Trong nầy nói bát nhã tắc phi bát nhã, nói 

nhƣ lai vô sở thuyết, là nói tánh thể vốn không. Mà ly tƣớng danh tự, ly 

tƣớng ngôn thuyết là không cái vọng niệm.  ên 2 khoa nầy chính là tỏ rõ 

nghĩa không nhƣ lai tạng.  ai khoa dƣới là tỏ rõ bất không nhƣ lai tạng. 

Không là tỏ rõ T Ể, bất không là tỏ rõ  Ụ  .  ai khoa dƣới chẳng hoại 

giả danh, là để tỏ rõ dụng. Vì chƣng căn, thân, khí, giới đều là dụng của tánh 

đức hiện ra, cho nên là nghĩa của bất không nhƣ lai tạng.  

---o0o--- 

BẤT HOẠI GIẢ DANH 

Tu Bồ Ðề, ƣ ý vân hà, tam thiên đại thiên thế giới sở hữu vi trần 

thị vi đa phủ? Tu Bồ Ðề ngôn : thậm đa thế tôn.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, ba nghìn đại thiên thế giới chỗ 

có vi trần là nhiều chăng? Tu Bồ Ðề thƣa : thƣa thế tôn, rất nhiều.  

 anh là danh tự. Phàm hết thảy pháp đều có tƣớng sai biệt, đem chỗ sai biệt 

của nó mà lập nên danh tự, cho nên nói danh tự tức là đem tƣớng ra mà nói. 

Tƣớng là huyễn hữu nên gọi là   Ả     .  uyễn hữu là tỏ rõ cái nó chẳng 

phải có mà có, có tức là không có. Bất hoại nghĩa là chẳng đoạn diệt. Tƣớng 

là dụng của thể nổi dậy, thì sao có thể đoạn diệt? Tuy chẳng đoạn diệt, 



nhƣng tƣớng thực chẳng phải thể, nên vẫn chẳng nên thủ trƣớc. Vì thể thì 

chẳng biến, tƣớng thƣờng biến động. Thể là gốc, tƣớng là ngọn, chẳng nên 

bỏ gốc đuổi theo ngọn, mê tƣớng mà quên thể, cho nên chẳng nên trƣớc 

tƣớng.  y và chẳng trƣớc, mới nghe thì hình nhƣ giống nhau, xét kỹ ra thì 

khác nhau.  ai bên chẳng can thiệp gì với nhau là ly (lìa), ở lúc hiển dụng 

mà chẳng bị trói buộc là chẳng trƣớc.  ai khoa trên nói là ly, là để tỏ rõ 

ngƣời tu hành chú trọng ở chứng cái thể, mà thể với tƣớng vốn nó không can 

thiệp gì với nhau.  ai khoa dƣới nầy nói chẳng trƣớc là lại tỏ rõ ngƣời tu 

hành trƣớc phải chứng thể. Thể đã rõ ràng, ắt phải đạt đến dụng, nên chẳng 

thể hoại tƣớng.  hƣng tuy đạt đến dụng, rốt ráo phải hội qui về ở thể, nên lại 

chẳng thể trƣớc tƣớng.  hỗ nói ở đây, chớ nên chỉ cho là làm sự giải thích 

khoa nầy, mà tôn chỉ vi diệu của bát nhã đã ở hết trong nầy rồi.  ồi nãy tỏ rõ 

ly và chẳng trƣớc mệnh ý chẳng giống nhau, lại phải biết : ý tuy chẳng giống 

mà tông chỉ thì giống.  hỗ giống là gì?  à đoạn niệm vậy. Vì cớ gì? Vì 2 

khoa trên nói ly danh tự ngôn thuyết là ly tâm phan duyên, nghĩa nầy trƣớc 

đã nói rộng.  y tâm duyên là để đoạn niệm.  ai khoa nầy tỏ rõ cảnh và thân, 

lại cũng tức là y, chánh hai báo đều chẳng thể trƣớc, là vì hễ trƣớc thì lại nổi 

dậy niệm. Tuy chẳng hoại, nhƣng chẳng trƣớc, cũng là chỗ để đoạn niệm. 

 òn yếu nghĩa khác rất nhiều, sau dây sẽ lần lần nói tới.  

Bát nhã ba la mật ở khoa trên là một trong lục độ đã đành là danh từ của 

phật pháp, nhƣng cũng là tên gọi của tánh đầy đủ lý trí. Thể của tánh không 

tịch, danh tự ngôn thuyết vốn không có chỗ an lập, khoa trên đã đem cái 

tánh đầy đủ lý trí nầy ra để lập thuyết, thì đã đành là phải khiển hết thảy 

tƣớng.  ho nên chỉ nói tắc phi, nói vô khả thuyết, mà chẳng nói thị danh.  ại 

tánh vốn chẳng phải là tƣớng, vốn cùng với tƣớng chẳng can thiệp gì, nên 

nói là ly.  ai khoa dƣới đây, cảnh và thân vốn là y, chánh 2 báo huyễn tƣớng 

nghiễm nhiên. Ðem chỗ nầy mà lập thuyết, thì ở hiển minh cái nghĩa chẳng 

hoại giả danh rất tiện, nên vi trần, thế giới, 32 tƣớng đều nói là danh, nhƣng 

cứu cánh là huyễn tƣớng hƣ vọng chẳng thực, cho nên đều nói chẳng phải, 

mà chẳng nên trƣớc.  âu hỏi nầy cũng nhiếp văn trên mà tới, vì chƣng kẻ 

trƣớc tƣớng nghe vô sở thuyết sẽ nói là nếu vô sở thuyết thì sao lại giáo hoá 

tam thiên đại thiên thế giới? Vả chăng ngôn thuyết vốn vô tƣớng, dẫu có thể 

nói là thuyết mà vô sở thuyết, mà thế giới thì bao la rộng lớn, tƣớng của nó 

rõ ràng là có, há nói đƣợc là thế giới vô thế giới ƣ? Vì già (che) cái nghi ngờ 

nầy, nên mới phát ra lời hỏi nầy.  ời hỏi rất vi diệu, chẳng hỏi thế giới mà 

hỏi vi trần nhiều chăng, ý tỏ rõ là thế giới do rất nhiều vi trần tụ họp lại mà 

hiện huyễn tƣớng tam thiên đại thiên thế giới vậy thôi. Kẻ chấp tƣớng của 

đại thiên thế giới cho là thực có cũng có thể giật mình mà tỉnh ngộ.  âu trả 

lời cũng vi diệu. Trƣởng lão hiểu sâu tôn chỉ của phật nên trả lời : thậm đa, ý 



tỏ rõ là chỗ có thế giới đây đều là số rất nhiều vi trần mà thôi! Thế thì trừ số 

nhiều vi trần ra, há có một thế giới nào riêng biệt ƣ?  iểu đƣợc chỉ là trần rất 

nhiều, liền biết đại thiên thế giới có tức là không có.  

Tu Bồ Ðề, chƣ vi trần, nhƣ lai thuyết phi vi trần, thị danh vi trần.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề, các vi trần, nhƣ lai nói chẳng phải vi trần, gọi 

tên là vi trần.  

Biết đƣợc vi trần chẳng phải là vi trần, chỉ là giả danh, thì thế giới chẳng 

phải là thế giới, cũng chỉ là giả danh, chẳng đợi nói nhiều mà có thể hiểu, 

đây là sự thuyết pháp hay khéo.  ợp hai khoa nhỏ nầy mà xem, là khiến kẻ 

tu trì bát nhã chẳng kể một thứ cảnh giới nào, những sự việc hoặc nhỏ nhƣ vi 

trần, hoặc lớn nhƣ thế giới đều phải chẳng hoại, chẳng trƣớc.  hỏ nhƣ vi 

trần còn chẳng nên hoại, lớn hơn vi trần lại có thể biết, lớn nhƣ thế giới còn 

chẳng nên trƣớc, nhỏ hơn thế giới lại có thể biết.  

Tu Bồ Ðề, ƣ ý vân hà, khả dĩ tam thập nhị tƣớng kiến nhƣ lai phủ? Phất 

dã, thế tôn. Hà dĩ cố? Nhƣ lai thuyết tam thập nhị tƣớng tức thị phi 

tƣớng, thị danh tam thập nhị tƣớng.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, có thể lấy 32 tƣớng thấy nhƣ 

lai chăng? Thƣa thế tôn, chẳng thể. Vì cớ gì? Nhƣ lai nói 32 tƣớng tức là 

chẳng phải tƣớng, nên gọi tên là 32 tƣớng.  

 ời hỏi nầy cũng là do văn trên phát sanh ra. Vì chƣng kẻ chƣa hiểu đƣợc ý, 

nghe thế giới chẳng phải là thế giới mà là giả danh, sẽ bảo là phật theo cảm 

mà ứng hiện bao nhiêu thứ thân, nguyên vì giáo hoá đại thiên thế giới chúng 

sanh.  ếu nhƣ lời nói trên thì thế giới có mà chẳng phải có, chẳng phải có 

mà có, vậy thì phật hiện ứng hoá thân 32 tƣớng để làm gì?  á rằng ứng thân 

cũng là có tức chẳng phải có, chẳng phải có mà có ƣ? Vì già (che) cái nghi 

ngờ nầy nên phát ra câu hỏi nầy. Phải biết, nhƣ lai đã chứng tánh mà lại hiện 

thân 32 tƣớng, nhân vì chúng sanh mỗi ngƣời đều lấy nhƣ lai tạng nầy làm 

thể, tiếc rằng chúng sanh mê ở tƣớng, rốt cuộc chẳng tự biết.  ên từ tánh thể 

hiển hiện ra tƣớng ứng thân, để giáo hoá đại thiên thế giới, vì chúng sanh mở 

cái bảo tàng nầy ra, đều khiến hồi quang phản chiếu, chẳng trƣớc hết thảy 

tƣớng mà tự mình thấy bổn tánh. Tánh nầy của chúng sanh nguyên cùng với 

chƣ phật đồng thể, chỗ gọi là nhứt chân pháp giới là vậy.  ho nên nếu có thể 

tự thấy bổn tánh, tức là đƣợc thấy nhƣ lai.  ếu trƣớc ở tƣớng thì chỗ thấy là 

tƣớng của ứng thân, chẳng phải là thể của pháp thân, sao có thể gọi là thấy 

nhƣ lai?  iểu rõ đƣợc nhƣ lai phải làm sao để thấy, thì biết 32 tƣớng cũng 



do duyên hội mà sanh ra, đƣơng thể tức không. Ðƣơng thể tức không nghĩa 

là có mà chẳng phải có.  uyên hội mà sanh ra nghĩa là chẳng phải có mà có. 

 ó mà chẳng phải có, cho nên nói : tức là phi tƣớng, chẳng phải có mà có 

cho nên nói : thị danh tam thập nhị tƣớng.  

 ời hỏi chỗ nầy cùng với câu : khả dĩ thân tƣớng kiến nhƣ lai phủ, trong 

khoa lớn thứ nhứt ở phía trƣớc, ngữ khí tuy giống mà ngữ ý thì chƣa giống 

hết, vì chƣng trƣớc đem T  Â  TƢỚ   ra để hỏi, là phật với chúng sanh 

đều nhiếp ở trong đó, nay đem 32 tƣớng ra hỏi, thì chuyên theo phật để nói. 

 hữ phất dã trong lời đáp là câu chƣa nhứt định, ý giống với câu đáp trƣớc : 

khả dĩ thân tƣớng kiến nhƣ lai phủ, phất dã, ý giống nhau, nghĩa là chẳng thể 

lấy tƣớng để thấy, mà cũng đƣợc lấy tƣớng để thấy. Trong bản lƣu thông 

dƣới chữ phất dã còn có câu : bất khả dĩ tam thập nhị tƣớng đắc kiến nhƣ lai, 

bản xƣa không có câu nầy là vì vậy. Phải biết, văn dƣới khoa trƣớc chỉ nói 

thân tƣớng tức phi thân tƣớng, cho nên nói bất khả, lại nói dĩ thân tƣớng đắc 

kiến nhƣ lai, để tỏ rõ chữ phất dã ở trên.  âu thân tƣớng tức phi thân tƣớng 

ở dƣới đều là câu nói không nhứt định, ý tứ liên quan cả 2 bên, mà văn dƣới 

chỗ nầy đã nói : tức thị phi tƣớng, lại nói : thị danh tam thập nhị tƣớng, đã 

đủ để tỏ rõ chữ phất dã là ý liên quan đến 2 bên, cần gì lại phải thêm một câu 

thừa ra là : bất khả dĩ tam thập nhị tƣớng đắc kiến nhƣ lai ƣ? Vậy nên phải 

theo bản xƣa. Ðem nhƣ lai ra nói là tỏ rõ theo tánh mà nói, Theo tánh mà nói 

tức là phi tƣớng, đây là tỏ rõ tánh thể vốn chẳng phải tƣớng.  ếu biết cái 

chẳng phải tƣớng của thể, thì 32 tƣớng sao có thể thấy nhƣ lai ƣ?  ay noi 

theo tánh mà nói, tức là : phi tƣớng, thị danh tam thập nhị tƣớng. Ðây là tỏ 

rõ danh là khách của thực. Tam thập nhị tƣớng đã chỉ là danh, thì có thể ngộ 

thể của nó là tánh.  ếu biết lý nầy mà có thể chẳng trƣớc ở tƣớng, thì nhân 

cái tƣớng có thể hiểu cái thể, cần gì phải diệt tƣớng để thấy tánh ƣ? Biết thế, 

thì nghĩa tam thập nhị tƣớng vốn do tánh nổi dậy, cho nên chẳng nên hoại, 

mà tánh vốn chẳng phải tƣớng, cho nên chẳng nên trƣớc cũng đƣợc rõ ràng. 

Sao gọi là đại thiên thế giới? Trƣớc đã nói rộng, còn sao gọi là tam thập nhị 

tƣớng thì cũng chẳng thể nào mà chẳng biết : 1) túc an bình tƣớng, tức là 

phía dƣới bàn chân không lõm xuống, hết thảy đều bằng phẳng đầy đặn, 2) 

thiên bức luân tƣớng, những lằn dƣới chân tròn nhƣ hình cái bánh xe, trong 

bánh xe đủ có ngàn cây căm xe, hình dáng của nhiều tƣớng tròn đủ, 3) thủ 

chỉ tiêm trƣờng tƣớng, nghĩa là ngón tay ngay ngắn, nhỏ nhắn, tròn dài, 4) 

thủ túc nhu nhuyễn tƣớng, tay và chân đều mềm nhƣ bông gòn, 5) thủ túc 

man võng tƣớng, ngón tay ngón chân nầy với ngón tay ngón chân khác nhƣ 

có mảnh lƣới liên lạc lẫn nhau giống nhƣ hình ngón chân vịt, chân ngỗng, 6) 

túc căn mãn túc tƣớng, gót chân tròn đầy không lõm xuống, 7) túc phù cao 

hảo tƣớng, mu bàn chân nổi cao tròn đầy, 8) Thụy nhƣ lộc vƣơng tƣớng, 



thụy là đùi, bụng, lộc vƣơng là vua trong loài hƣơu, là con hƣơu lớn, có 

nghĩa là thịt ở đùi vế đều đặn tròn đầy, chẳng giống đùi của phàm phu bỗng 

nhiên mà thô, 9) thủ quá tất tƣớng, 2 tay rủ xuống dài quá đầu gối, 10) mã 

âm tạng tƣớng, nghĩa là căn của ngƣời trai dấu kín chẳng lộ ra, 11) thân túng 

quảng tƣớng, từ đầu đến chân nó cao bằng 2 tay duỗi ngang ra, 12) Mao 

khổng sanh thanh sắc tƣớng, mỗi mỗi lỗ chân lông chỉ mọc 1 sợi lông màu 

xanh mà chẳng mọc lộn xộn, 13) thân mao thƣợng mỹ tƣớng, trên thân thể 

mỗi 1 sợi lông đều cuộn tròn về phía hữu mà đầu day lên trên, 14) thân kim 

sắc tƣớng, màu sắc của thân thể nhƣ ánh sáng của vàng tụ lại, 15) thƣờng 

quang nhứt trƣợng tƣớng, thân phóng ra quang minh 4 mặt, mỗi mặt 1 

trƣợng, 16) bì phu tế hoạt tƣớng, nghĩa là da thịt mềm mại tƣơi sáng chẳng 

dính bụi, nƣớc, ruồi muỗi chẳng bu, 17) thất xứ bình mãn tƣớng, 2 ống chân, 

2 bàn tay, 2 vai và cổ, 7 chỗ đều bằng đầy, không có chỗ nào khuyết lõm 

xuống, 18) lƣỡng dịch mãn tƣớng, dƣới 2 nách đầy đủ chẳng lõm, 19) thân 

nhƣ sƣ tử tƣớng, nghĩa là oai nghi nghiêm trang, 20) thân đoạn trực tƣớng, 

thân hình ngay ngắn không xiêu vẹo, cong co, 21) kiên viên mãn tƣớng, hình 

của 2 vai chẳng nhô lên, chẳng xệ xuống, tròn trĩnh đầy đủ, chỗ nầy khác với 

thất xứ bình mãn ở trên, 22) tứ thập xỉ tƣớng, đầy đủ 40 cái răng, 23) Xỉ 

bạch tề mật tƣớng, 40 cái răng đều trắng, sạch, tề chỉnh khít chặt, 24) tứ nha 

bạch tịnh tƣớng, 4 cái răng lớn rất trắng mà tƣơi sạch, 25) giáp xa nhƣ sƣ tử 

tƣớng, 2 gò má cao đầy nhƣ gò má nhƣ con sƣ tử, 26) đắc thƣợng vị tƣớng, 

trong cổ họng có nƣớc miếng, chẳng kể ăn món ăn nào đều thành ra mùi vị 

tinh diệu vô thƣợng, 27) quảng trƣờng thiệt tƣớng, lƣỡi rộng mà dài, mềm 

mại đỏ, mỏng, le ra rộng có thể che mặt, dài có thể đến ven tóc, 28) phạm 

âm thâm viễn tƣớng, phạm âm là ý thanh tịnh, âm thanh thanh tịnh, ở gần 

chẳng cảm thấy lớn, mà chỗ xa cũng nghe đƣợc, 29) nhãn sắc hám thanh 

tƣớng, tròng mắt màu xanh, hết sức thanh tịnh mà sáng rực rỡ, nhƣ tinh hoa 

của vàng ròng, 30) tiệp nhƣ ngƣu vƣơng tƣớng, lông nheo mắt phân minh 

thƣa thớt thắng diệu, nhƣ ngƣu vƣơng, 31) My gian bạch hào tƣớng, khoảng 

giữa 2 lông mày có sợi lông màu trắng thanh tịnh, mềm mại uyển chuyển, 

cuộn về phía hữu mà phóng ra ánh sáng rực rỡ, 32) nhục kế tƣớng, trên đỉnh 

đầu có cục thịt lồi lên nhƣ búi tóc. 32 tƣớng nầy lại có tên là đại trƣợng phu 

tƣớng, lại có tên là đại nhân tƣớng, cũng có tên là bách phƣớc trang nghiêm 

tƣớng, nghĩa là lấy trăm thứ phƣớc đức trang nghiêm một tƣớng. Tu thành 

32 tƣớng phải trải qua trăm đại kiếp, nên nói trăm kiếp tu tƣớng hảo. Phƣớc 

đức tức là Phổ  iền hành nguyện, nên hành nguyện phẩm nói : “ngƣời thiện 

nam tử nầy khéo đƣợc thân ngƣời, viên mãn chỗ có công đức của Phổ  iền, 

chẳng bao lâu sẽ nhƣ Phổ  iền bồ tát, mau đƣợc thành tựu sắc thân vi diệu 

đầy đủ 32 đại trƣợng phu tƣớng.” Phải biết, tƣớng hảo đều là chỗ thành tựu 

của đại bi đại nguyện. Vì sao tu tƣớng hảo nầy? Vì hết thảy loài hữu tình 



không ai là chẳng trƣớc tƣớng, nếu thấy tƣớng hảo bèn sanh tâm hoan hỉ, 

sanh tâm cung kính, mới chịu nghe pháp, mới có thể sanh tín.  ại Phạm 

Vƣơng, Ðế Thích,  uân Vƣơng cũng có tƣớng nầy, bồ tát cũng thƣờng 

thƣờng có tƣớng nầy, nhƣng vì hảo chẳng đầy đủ bèn chẳng bằng phật. 

Tƣớng hảo không phải nghĩa là tƣớng rất tốt, vì tƣớng lớn thì gọi là tƣớng, 

tƣớng vi tế thì gọi là hảo. Mà lớn và vi tế cũng chẳng phải là lớn hay nhỏ, 

tƣớng lớn là mắt thấy liền, tƣớng vi tế là phải xem xét kỹ lƣỡng mới biết là 

tƣớng tốt. Tƣớng vi tế là để trang nghiêm tƣớng lớn, nên phật có 32 tƣớng, 

liền có 80 thứ hảo, lại gọi là 80 thứ hảo, lại gọi là 80 tùy hình hảo, tùy hình 

có nghĩa là tùy theo 32 hình tƣớng. Bồ tát tuy cũng có hảo nhƣng chẳng đầy 

đủ nhƣ phật. 80 hảo là : 1) không thấy đỉnh đầu, 2) mũi chẳng hiện lỗ mũi ra, 

3) lông mày nhƣ vành trăng non, 4) vành tai rủ xuống, 5) thân chắc thực nhƣ 

 a  a  iên, 6) xƣơng nhƣ móc khóa, 7) Thân mỗi khi quay trở nhƣ tƣợng 

vƣơng, 8)  úc đi chân cách mặt đất 4 tấc mà có lằn in xuống, 9) móng tay 

màu nhƣ đồng đỏ, mỏng mà láng mƣớt, 10) xƣơng đầu gối chắc tròn, cho 

đến 80) tay chân đều hiện ra tƣớng có đức, sợ rƣờm rà nên chẳng thuật hết, 

xem rõ ở cuốn Ðại Thừa  ghĩa  hƣơng. Tên của 32 tƣớng là y theo Ðại Trí 

Ðộ  uận mà nói, các sách khác hoặc có chỗ giống, có chỗ không giống 32 

tƣớng, 80 thứ hảo ở trên là chỗ hiện ra của ứng hóa thân.  òn báo thân của 

phật thì chẳng phải chỉ có số tƣớng hảo nầy, vì chƣng báo thân có 84.000 

cho đến vô lƣợng tƣớng và hảo.  

 ai khoa đại thiên thế giới, tam thập nhị tƣớng nầy, hợp lại mà xem thì diệu 

nghĩa vô cùng. Vì chƣng thế tôn ngay ở trên 2 việc nầy thuyết P   thuyết 

T Ị      rất là thân thiết, có ý vị, kẻ nghe pháp quả nhiên có thể ở chỗ 

nầy dốc lòng thể hội, thì có thể ở yếu chỉ của bát nhã sáng tỏ, thông suốt. 

Khái quát lại có thể chia ra làm 4 tiết để tỏ rõ nghĩa của nó : 1) theo chúng 

sanh để tỏ rõ, 2) theo nhân quả để tỏ rõ, 3) theo không hữu đồng thời đều 

đầy đủ để tỏ rõ, 4) theo cứu cách liễu nghĩa để tỏ rõ.  

1) Theo chúng sanh để tỏ rõ là nói một cách khác, tức là ý của thế tôn sở dĩ ở 

hai việc đại thiên thế giới và tam thập nhị tƣớng thuyết P  , thuyết T Ị 

     đều là ngay ở trên phận của chúng sanh chỉ điểm một cách thân thiết. 

Tại sao nói nhƣ thế? Thế giới là cảnh của hết thảy chúng sanh nƣơng dựa 

vào, nếu không có thế giới thì làm sao mà an thân lập mạng?  ại nếu nhƣ lai 

chẳng hiện 32 tƣớng ứng thân, thì hết thảy chúng sanh từ chỗ nào mà nghe 

pháp, từ chỗ nào mà khởi tín?  o đó mà nói hai việc nầy đều là ở trên phận 

của chúng sanh, quan hệ rất là khẩn yếu, có thể biết đƣợc.  ên theo tánh mà 

nói, tuy vốn đều là giả danh duyên sanh huyễn hữu, nhƣng gọi là giả danh 

thì có thể đƣợc, gọi là phi thị danh thì chẳng thể đƣợc, nên trƣớc nói là thị 



danh, tỏ rõ là nó tuy giả danh mà rất thị vậy, nên mới nói chẳng thể hoại 

danh.  hƣng phải biết, thế giới rốt cuộc là cảnh của bụi trần, nếu hết thảy 

chúng sanh thủ tƣớng của bụi trần nầy thì tâm chẳng thanh tịnh, tâm chẳng 

thanh tịnh thì độ chẳng tịnh, há có thể liễu sanh tử, ra khỏi vòng luân hồi ƣ? 

 ại phải biết ứng thân của phật là tƣớng của pháp thân nhƣ lai chỗ hiện ra, 

tức là đã chứng đƣợc pháp thân mới có thể hiện ứng thân. Vì cớ gì hiện ứng 

thân?  ếu chẳng hiện tƣớng nầy thì chúng sanh không từ chỗ nào mà nghe 

pháp. Mà nhƣ lai hiện ứng thân để thuyết pháp nguyên muốn khiến chúng 

sanh đều chứng pháp thân vốn đầy đủ.  ếu chúng sanh thủ trƣớc tƣớng của 

ứng thân nầy, liền chẳng thể thấy tánh. Vì cớ gì? Vì nó đã chẳng thể chiếu 

trở về bổn tánh, tuy gặp mặt phật có 32 tƣớng nầy cũng chẳng thể thấy nhƣ 

lai, há chẳng rất trái với bổn chỉ của phật hiện 32 tƣớng ƣ?  ên đều nói là 

P  , tỏ rõ là theo tƣớng tuy là thị mà theo tánh là phi, nên chẳng trƣớc.  hỉ 

điểm nhƣ thế thân thiết biết mấy!  

2) Theo nhân quả để tỏ rõ, nói 1 cách khác là tỏ rõ thế tôn đem 2 việc nầy ra 

lập thuyết là vì cớ muốn cho chúng sanh hiểu rõ nghĩa chân thực của nhân 

quả. Tại sao nói thế? Ðại thiên thế giới phàm trần nầy ở đâu mà tới?  à chỗ 

cảm cùng 1 nghiệp của chúng sanh 32 tƣớng thắng diệu nầy ở đâu mà tới? 

 à chỗ thành của thế tôn huân tu nhiều kiếp. Thế thì 2 cái nầy đều chẳng 

ngoài pháp nhân quả, có thể hiểu rõ.  hân quả có nghĩa là duyên hội mà 

sanh ra, duyên sanh đã đành là huyễn hữu, huyễn hữu đã đành là giả danh. 

 hƣng tuy là giả danh mà có nhân ắt có quả, vĩnh viễn chẳng hoại, nên nói 

là T Ị     .  ói thị danh là vì khiến chúng sanh e sợ nhân quả, tuy tánh 

không mà tƣớng có, tơ hào chẳng sai, chẳng thể trốn tránh đƣợc.  ếu biết 

nhân quả tánh không, tƣớng có, mà chẳng thể trốn, thì liền phải tu thù thắng 

tịnh nhân của vô tƣớng vô bất tƣớng để chứng thù thắng diệu quả của vô 

tƣớng vô bất tƣớng. Sao gọi là vô tƣớng vô bất tƣớng? Tức là thể-hội pháp 

nhân duyên sở sanh, tức không tức giả, tức giả tức không, mà 2 bên chẳng 

trƣớc, để hợp với trung đạo đệ nhứt nghĩa đế. Phải biết, vô tƣớng vô bất 

tƣớng trung đạo đệ nhứt nghĩa đế là thực tƣớng của tánh vốn nó nhƣ thế. 

 ên tu trì nhƣ thế tức là bát nhã ba la mật. Sở dĩ tu thắng nhân nầy ắt đƣợc 

thắng quả, cho nên ở đại thiên thế giới, tam thập nhị tƣớng đều nói là P  . 

Ðều nói là phi, vì khiến chúng sanh đã chẳng hoại tƣớng của nhân quả, mà 

lại hội qui về tánh, tức là không hữu chẳng trƣớc, hợp với trung đạo.  

3) Theo không hữu đồng thời đều đầy đủ để tỏ rõ, là tỏ rõ thế tôn đem cái 

nầy ra lập thuyết, vì kiến nhờ nghe pháp nầy mà đƣợc hiểu thấu cái sở dĩ 

nhiên của không hữu đồng thời đều đầy đủ. Tại sao nói thế?  ói 1 chữ P   

là khiến chẳng trƣớc hữu, nói 1 chữ T Ị là khiến chẳng trƣớc không, mà nói 



P  , nói T Ị, 2 cái đều nói, là khiến 2 bên đều chẳng thể trƣớc. Vì cớ gì đều 

chẳng thể trƣớc? Vì trong thân nầy, ngoài thế giới, y chánh 2 báo đều là 

nhân duyên hòa hợp mà sanh. Ðƣơng lúc duyên hội mà sanh, nghiễm nhiên 

hiện ra danh tƣớng y chánh 2 báo, há có thể trƣớc không. Ðƣơng lúc duyên 

tán mà diệt mất, thì thân nầy ở chỗ nào, thế giới nầy ở chỗ nào?  á có thể 

trƣớc hữu.  hẳng những thế, y chánh 2 báo đƣơng lúc nó duyên sanh đã là 

nhân duyên hòa hợp mà gọi đó là sanh, thì có thể thấy trừ nhân duyên ra 

không có thực pháp nào khác, nên lúc hiện thị danh tức là lúc phi hữu, cho 

nên nói hữu tức phi hữu.  ại cũng đƣơng lúc phi hữu tức là lúc hiện thị 

danh, cho nên nói phi hữu mà hữu.  ợp lại mà xem, há chẳng phải là không 

hữu đồng thời đều đầy đủ ƣ? Ðã là đồng thời đều đầy đủ, nên trƣớc không, 

trƣớc hữu đều chẳng phải, cho nên nay thị phi cùng nói, tức là khiến kẻ nghe 

pháp thể-hội cái ý không hữu đều đầy đủ, đều chẳng thể trƣớc. Mà y chánh 2 

báo là việc của danh tƣớng hiển nhiên mọi ngƣời cùng thấy.  ái nầy đã 

không hữu đồng thời đều đầy đủ, thì cái khác có thể hiểu đƣợc, lại là việc 

quan hệ rất thân mật, rất trọng yếu của chúng sanh. Ðây đã không hữu đều 

chẳng thể trƣớc, thì những chỗ khác có thể hiểu rõ.  ai khoa trên ly danh tự 

ngôn thuyết còn là chuyên khiển bên hữu, 2 khoa nầy không hữu 2 bên đều 

khiển mới là cùng của đoạn trừ vọng niệm.  

4) Theo nghĩa cứu cánh để tỏ rõ, là thuyết minh thế tôn nói 2 khoa nầy tức là 

khiến chúng sanh triệt để lĩnh ngộ tánh thể của đạo ngôn ngữ dứt, chỗ tâm 

hành diệt. Tại sao nói vậy? Vì y chánh 2 báo đã đều là duyên sanh, thì có thể 

biết chỉ là tƣớng nhân duyên tụ hợp, nên trong kinh gọi là T Ị     . Thị 

danh có nghĩa là tỏ rõ nó là giả danh mà sanh ra. Ðã là giả danh mà sanh ra, 

thì có thể thấy thực chƣa từng sanh, nên trong kinh nói là P  , nói phi là tỏ 

rõ nó vốn không sanh. Ðã không có chỗ nào gọi là sanh, thì không có chỗ 

nào gọi là diệt. Thế thì chƣ pháp vốn bất sanh bất diệt, mà phàm phu chẳng 

biết, mê lầm cho là thực có sanh diệt, theo đó mà vọng niệm nổi dậy đầy 

dẫy, nên thế tôn nói là kẻ đáng thƣơng xót.  ại càng phải biết, thân tâm thế 

giới vốn không sanh diệt, mà thấy có tƣớng sanh diệt, an lập cái danh sanh 

diệt không có gì khác, thực là kẻ phàm phu si mê đáng thƣơng, hƣ tƣớng của 

vọng niệm biến hiện ra, danh ngôn của vọng niệm gƣợng lập ra mà thôi. 

Kinh nói thị danh là nhƣ thế, nhƣ thế. Ðây là cứu cánh liễu nghĩa của thị 

danh. Vậy nên nếu lìa ở niệm thì danh tự ngôn thuyết của thân tâm thế giới 

còn không tồn tại, sao còn có danh tự của sanh diệt, lại sao còn có sanh diệt 

thể nói ra?  hƣ thế thì diệt hết thảy tƣớng mà nhập chân nhƣ thực thể. Vì cớ 

gì? Vì chân nhƣ tánh thể từ xƣa đến nay bình đẳng nhƣ nhƣ, chẳng phải hữu, 

chẳng phải vô, cũng chẳng phải diệc hữu diệc vô, chẳng phải phi hữu phi vô, 

cho đến chẳng phải nhứt thiết pháp, chẳng phải phi nhứt thiết pháp. Tóm lại 



mà nói, thì khởi niệm tức là chẳng phải, ngay đến không phải khởi niệm 

cũng chẳng phải, chỗ gọi là ly tứ cú tuyệt bách phi là vậy. Kinh nói tắc phi là 

nhƣ thế, nhƣ thế. Ðây là nghĩa cứu cánh của tắc phi.  ứu cánh liễu nghĩa 

nầy, phía trƣớc phàm chỗ nói tắc phi, thị danh đều đầy đủ nghĩa nầy, mà 

trƣớc đều chƣa nói ra, đến đây mới nói ra là có ý sâu. Văn dƣới nói thâm 

giải nghĩa thú, có thể biết văn của kinh đến đây phải tỏ rõ nghĩa sâu, nên 

phía trên mới tạm hoãn nói ra, đến chỗ nầy, chỗ gọi là từ cạn vào sâu dẫn 

ngƣời ta vào chỗ thắng.  ại nghĩa nầy đem trên thân thế giới ra nói thì rất 

tiện.  ại nghĩa của kinh trong đoạn thỉnh thị danh trì nầy chính là tỏ rõ dứt 

niệm để chứng tánh. Muốn dứt niệm để chứng tánh, nếu không phụng trì cứu 

cánh liễu nghĩa thì chẳng thể đƣợc, nên nói văn của kinh đến đây phải tỏ rõ 

nghĩa sâu. Biết nhƣ thế, bèn biết nghĩa nầy chỉ nên ở chỗ nầy phát huy nó ra, 

dời lên trƣớc thì e sớm, dời về sau lại e trễ.  iảng kinh thuyết pháp, phải 

khiến nghĩa và văn không sai lầm, vì chƣng nghĩa có cạn sâu, văn có thứ tự. 

 ếu lúc đáng nói mà chẳng nói, lúc chẳng đáng nói mà nói, đó gọi là ở văn 

có chỗ sai lầm, dẫu rằng nghĩa của văn không sai lầm cũng là nói một cách 

tầm bậy, cũng có tội lỗi.  ghĩa nầy phàm ngƣời nào có nguyện hoằng pháp, 

chẳng thể nào mà không biết.  ại ở trên nói tắc phi chỉ là nói tắc phi, nói thị 

danh chỉ là nói thị danh, nhƣng nghĩa của tầng thứ bốn thì chẳng thế.  úc nói 

thị danh là thu nhiếp ý tắc phi ở trong đó, mà lúc nói tắc phi cũng thu nhiếp 

ý thị danh ở trong đó. Ðây cũng là cứu cánh liễu nghĩa, há chỉ khiển tƣớng 

nói tánh là cứu cánh liễu nghĩa. Phải biết, chỉ   À mà không    ẾU, chỉ 

 Ẫ  (mất) mà không TỒ  (còn) thì chỗ nói bèn chẳng phải là cứu cánh 

liễu nghĩa. Trong cái già liền có cái chiếu, trong cái dẫn ngụ có cái tồn mới 

là cứu cánh liễu nghĩa. Vì chƣng nếu chẳng già, chẳng dẫn thì không thể 

thấy tánh, mà già một cách cứng ngắc, dẫn một cách cứng ngắc lại há có thể 

thấy tánh?  ghe cứu cánh liễu nghĩa nầy, phải nên dốc lòng thể hội, sai một 

hào ly lầm đi đến ngàn dậm, rất là cần yếu.  ại đem 2 khoa chẳng hoại giả 

danh nầy cùng với 2 khoa hội qui tánh thể ở trên hợp lại mà xem, lại càng có 

yếu nghĩa, phải tỏ rõ gấp rút nghĩa nầy ra. Phải biết, trƣớc đem danh tự ngôn 

thuyết của bát nhã khiến cho lìa, lại đem đại thiên thế giới tam thập nhị 

tƣớng khiến cho chẳng trƣớc, không có gì khác, vì tánh thể tuyệt đối, một 

khi rơi vào văn tự ngôn ngữ liền có năng danh sở danh, năng ngôn sở ngôn, 

đã có năng sở thì nghiễm nhiên thành ra đối đãi.  ếu còn có một chút tƣớng 

đối đãi, bèn chẳng phải là thể tuyệt đối. Phật thuyết bát nhã là khiến thấy 

tánh, vì bát nhã ba la mật nguyên từ lý-thể chánh-trí của chân nhƣ mà sanh 

ra.  ên theo đây mà khiến lìa danh ngôn để tỏ rõ ý chứng tánh ắt phải khiển 

tƣớng.  ại vì thể của nó tuyệt đối, nên có thể dung nhiếp hết thảy thế gian 

pháp, xuất thế gian pháp, nhƣ Khởi Tín  uận chỗ bảo : “ hƣ  ai tạng đầy 

đủ tánh công đức (câu nầy là tỏ rõ tƣớng lớn) có thể sanh nhân quả thế gian 



xuất thế gian (câu nầy là tỏ rõ dụng lớn)”, thì có thể thấy tƣớng và dụng 

chẳng thể lìa thể. Tức là vì thể của nó lớn, nên tƣớng, dụng chỗ nó nhiếp 

cũng lớn, mà 2 khoa chẳng hoại giả danh nầy chỗ nói đại thiên thế giới, tam 

thập nhị tƣớng, chính là tỏ rõ tƣớng lớn, vì nó đều do tánh thể hiển hiện, chỗ 

gọi là vô lƣợng tánh công đức.  ại đại thiên thế giới là chỗ của chúng sanh 

cùng chung nghiệp, đây là nhân quả của thế pháp, tam thập nhị tƣớng là phật 

nhiều kiếp huân tu thành ra, là nhân quả của xuất thế pháp.  ó thể thấy 2 cái 

nầy lại tức là gồm tỏ rõ cả dụng lớn. Mà vả lại đem đại thiên thế giới ra nói, 

thì thu nhiếp hết thảy nhân quả của thế gian pháp, đem tam thập tam nhị 

tƣớng của phật để nói, lại thu nhiếp hết thảy nhân quả của xuất thế gian 

pháp.  ại nói thế giới là nhiếp hết thảy tƣớng rộng lớn, nói vi trần là nhiếp 

hết thảy tƣớng vi tế. Thế thì ở đây mà tỏ rõ chẳng trƣớc, thì hết thảy đều 

chẳng nên trƣớc có thể biết đƣợc. Ở đây mà tỏ rõ chẳng hoại, thì hết thảy 

đều chẳng nên hoại cũng có thể tƣởng đƣợc. Vì sao đều chẳng nên trƣớc? Vì 

tƣớng và dụng phải dung hội vào tánh thể. Vì sao đều chẳng nên hoại? Vì 

thể ắt đầy đủ tƣớng và dụng. Vả do lần lƣợt trƣớc nói hội về tánh thể, sau 

nói chẳng hoại giả danh mà xem, là rành rành khai thị ngƣời học lúc mới ban 

đầu nên dùng công phu khiển đãng để trừ sự nhiễm ô từ xƣa, khiến cho tâm 

nầy lần lần đƣợc thanh tịnh, mới có hy vọng thấy tánh.  gay cả tƣớng của 

danh tự ngôn thuyết còn phải khiển đãng, thì trong tâm chẳng thể có chút tơ 

hào tƣớng nào, có thể biết. Vì cớ gì? Vì tánh vốn chẳng phải tƣớng.  hƣng 

mà chỉ dùng công phu nầy, lại phải đề phòng rơi vào cái không nghiêng 

lệch, nên lại càng phải viên dung. Viên dung là tánh tƣớng viên dung, vô 

ngại tự tại.  ên nối tiếp nói chẳng hoại giả danh, là để tỏ rõ nghĩa viên dung 

vô ngại. Vì chƣng muốn nói thị danh mà trƣớc nói phi, là tỏ rõ huyễn hữu 

chẳng lìa chân không, tƣớng nếu chẳng có tánh thì chẳng dung hội.  ên tuy 

chẳng hoại tƣớng, cũng chẳng có thể trƣớc tƣớng mà sau bèn có thể viên 

dung mà vô ngại, vô ngại có nghĩa là tƣớng chẳng che lấp tánh.  ại đã nói 

phi, lại nói thị danh là tỏ rõ chân không chẳng trở ngại huyễn hữu, tánh nếu 

chẳng có tƣớng thì chẳng hiển rõ.  ên tuy chẳng trƣớc tƣớng mà cũng chẳng 

nên hoại tƣớng, thì sau mới là vô ngại mà viên dung, viên dung có nghĩa là 

tánh chẳng cự với tƣớng.  ghĩa nhƣ thế nầy là nghĩa rất tinh rất yếu của 4 

khoa nầy. Tôn chỉ của bát nhã ba la mật tuyên lộ ra một cách triệt để vậy. 

 hính là cái sở dĩ nhiên của kim cƣơng bát nhã ba la mật vân hà phụng trì. 

 ếu chẳng hiểu rõ chỗ nầy thì đối với nghĩa của kinh, dẫu rằng nói ra đƣợc 

một vài nghĩa, rốt cuộc chẳng ăn nhập gì với nghĩa của kinh, thì chỗ bảo là 

giải bèn chẳng phải là thiệt giải. Ðã chẳng thiệt giải thì làm sao mà phụng trì 

ƣ? Thế thì chỗ gọi là hành, thực ra chỉ thực hành một cách mù quáng mà 

thôi.  hƣ thế thì tuy siêng năng cực khổ học phật, ắt chẳng thể đƣợc thụ 

dụng lớn, rất đỗi đi vào đƣờng tẽ mà chẳng tự biết, trái lại thì một ngày ngàn 



dặm, thụ dụng vô tận. Bát nhã là nghĩa căn bản trong phật pháp, lại cũng là 

cứu cánh liễu nghĩa.  ếu kẻ học phật mà ở nghĩa căn bản cứu cánh nầy chƣa 

hiểu rõ thì rốt cuộc chỉ tìm cầu ở trên cành ngọn. Ðã chƣa thấy đạo, lại sao 

đủ nói tu đạo, nên chẳng thể đƣợc thụ dụng. Từ xƣa đến nay, thuyết chỗ gọi 

là tam giáo đồng nguyên đều là ở trên cành ngọn của phật pháp kéo chẳng 

dẫn ra để phụ hội, còn đến nghĩa căn bản cứu cánh liền chẳng từ đâu mà so 

sánh đƣợc. Phải biết, phật pháp sở dĩ cao siêu hơn hết thảy là ở chỗ nầy.  ếu 

học phật mà chẳng hiểu nghĩa nầy thì rốt cuộc còn ở ngoài cửa ngõ.  ên trên 

nói :  ết thảy chƣ phật và chƣ phật a nậu đa la tam miệu tam bồ đề pháp đều 

từ kinh nầy ra, là rành rành khai thị phật pháp phải từ cửa nầy mà vào.  hà 

nho thƣờng thƣờng ăn cắp xén cắt nghĩa của phật pháp để đàm luận đạo nho, 

mà hủy báng phật pháp, thật là tội lỗi.  hƣng chỗ cắt xén ăn cắp chỉ là một 

thứ hiểu biết nửa chừng, không những chẳng phải là liễu nghĩa, lại cũng 

chẳng phải là nghĩa trọn vẹn, vì thế sanh ra hủy báng, có thể đƣợc ƣ?  on 

đƣờng của nhà nho cắt xén ăn cắp đều là ngữ- ục của nhà thiền mà thôi. Sự 

tu trì của nhà thiền tuy tông bát nhã, nhƣng vì cớ không lập văn tự, bèn 

chẳng căn cứ giáo nghĩa để phát huy, mà chỗ nói ra của nhà thiền lại một 

mùi vị cao sâu, dễ dàng bị ngƣời ta cắt xén ăn cắp phụ hội là ở chỗ nầy. Mà 

liễu nghĩa căn bản cứu cánh, chẳng đến nỗi bị ngƣời ta kéo chằng nhiễu 

loạn, cũng may mà có bát nhã nầy! Vì cớ gì?  hà nho khắc kỷ tu thân đúng 

theo qui củ, há chẳng phải là ngƣời quân tử ƣ?  hƣng tầm mắt ngắn cạn, 

tâm lƣợng nhỏ hẹp, phần nhiều mới đƣợc một chút liền hớn hở lấy làm 

mừng, chỉ biết một mà chẳng biết hai.  ên từ đời nhà  án đến nay, tự xƣng 

là tôn sùng Khổng Tử, trừ cái học huấn-hỗ của nhà nho đời  án ở trong sách 

nho còn có chỗ bổ ích, ngoài ra những sách khác kéo chằng những lời nói 

trong sách chiêm nghiệm thuật số, hoặc lƣợm lặt lấy những thuyết của 

 uỳnh Ðế,  ão Tử, hoặc cắt xén ăn cắp những lời nói dƣ của nhà thiền cùng 

với sách nho có chỗ gần giống nhau, phụ hội vào và trang hoàng nó, thực ra 

thì ở chân nghĩa của nhà nho còn chƣa nằm mơ mà thấy đƣợc. Mà sự tranh 

dành về môn hộ lại rất ồn ào. Vì hạng ngƣời ngã kiến rất sâu nầy, tuy nghe 

liễu nghĩa căn bản cứu cánh của phật pháp, mà họ chẳng thể lĩnh hội đƣợc, 

cũng có thể quyết nhiên nhƣ thế. Thử xem 2 ông Trình,  hu đều thân cận vị 

đại đức thiền tông nhiều năm mà chỗ đắc của 2 ông nầy chẳng qua là nhƣ 

thế. Trái lại 2 nhà nho học danh tiếng nầy còn chống báng lẫn nhau, thì cũng 

đủ chứng minh lời nói của tôi là chẳng sai lầm. Thế thì nếu lũ họ nghe đƣợc 

cứu cánh liễu nghĩa giáo, dẫu rằng chẳng đến nỗi chống đối nhau, thì họ ắt 

cũng giống nhƣ nói lý luận của nhà nho, dắt cành dẫn lá, giống hình nhƣ 

phải mà chẳng phải, phản lại khiến cho chánh nghĩa vì đó chẳng tỏ rõ mà 

thôi! Ðây là cái may lớn trong cái chẳng may!  



Bốn khoa nầy lại có một yếu nghĩa, cũng không thể nào mà chẳng tỏ rõ. 

 ghĩa nầy ra sao?  à lấy một khoa đầu làm chủ còn dƣ 3 khoa để giải thích 

cái sở dĩ nhiên của khoa đầu. Khoa đầu lấy cái gì làm chủ? Ðó là bát nhã ba 

la mật tắc phi bát nhã ba la mật. Phải biết, bát nhã là trí mà ngƣời nào cũng 

vốn đầy đủ, tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nầy chỗ trụ không có 

phƣơng sở, lúc dụng không có ngấn-tích, vốn là cái nắm chẳng vững, lấy 

chẳng đƣợc, chỗ gọi là vầng trăng tâm một mình tròn vành vạnh ánh sáng 

toả ra muôn trƣợng (tâm nguyệt có viên, quang thôn vạn tƣợng). Vì cớ gì? 

Vì nó tuyệt đối thanh tịnh. Kinh Viên  iác chẳng đã nói ƣ : “có chiếu có 

giác đều gọi là chƣớng ngại”. Phật thuyết bát nhã vốn khiến ngƣời ta y theo 

văn tự, bắt đầu quán chiếu, để chứng thực tƣớng.  hƣng sợ ngƣời ta còn tồn 

tại cái trí chiếu giác, kẻ trình độ bực dƣới rất đỗi day về trong danh tự ngôn 

ngữ tìm bát nhã, nên riêng ở lúc thuyết minh cái sở dĩ phụng trì, chẳng ngại 

tự nói ra, lại tự lật đổ nó, mà nói bát nhã tắc phi bát nhã. Một khi nói nhƣ 

thế, thì khiến ngay kẻ phụng trì trong tâm không còn lƣu một chữ, chẳng thể 

dính một mảy may tích tƣớng, thiệt chỗ gọi là : thủ đoạn đạo bén chặt phăng 

dây nhợ rối loạn, đây tức là kim cƣơng bát nhã, khác xa với tƣơng tự bát nhã 

(lý của bát nhã thấy chẳng triệt để trong kinh luận gọi là tƣơng tự bát nhã, 

nghĩa là nó nhƣ giống mà lại chẳng phải).  ết thảy ngƣời tu hành, phải nên 

phụng trì nhƣ thế. Trên nói dĩ thị danh tự là phải lấy danh tự kim cƣơng nầy 

vậy.  ên kim cƣơng bát nhã nầy, trì để phá hoặc thì hoặc đều tiêu hết, trì để 

chiếu lý thì lý đều hiển rõ, nên có thể tức hết thảy pháp, ly hết thảy tƣớng, 

tức là lại ly hết thảy tƣớng, hành hết thảy pháp. Quả nhiên có thể phụng trì 

nhƣ thế, thì mới ở thế pháp, xuất thế pháp cứu cánh đạt đến gốc ngọn biên tế 

của nó.  ọi là ba la mật là vì thế. Ðây là chân thực nghĩa của phật thuyết bát 

nhã tắc phi bát nhã.  ại sợ ngƣời học chẳng thể thông đạt nên lại thuyết 3 

khoa dƣới để tỏ rõ nghĩa nầy khiến cho hiểu thấu rõ ràng. Một khoa hữu sở 

thuyết pháp phủ là tỏ rõ bát nhã không có ngôn, không có thuyết. Trên nói 

bát nhã phi bát nhã, chính hiển rõ bát nhã chẳng phải ngôn thuyết chỗ có thể 

tới, cho nên lấy hữu sở thuyết pháp phủ, để thử chỗ thấy của Tu Bồ Ðề. Trả 

lời rằng : vô sở thuyết, chính cùng với ý của câu hỏi đối nhau.  ếu biết đƣợc 

tuy trọn ngày thuyết, thuyết rất nhiều, mà thực không có ngôn, không có 

thuyết, ấy là chẳng ở trong ngôn thuyết mà cầu. Phụng trì nhƣ thế ấy là bát 

nhã ba la mật. Một khoa tam thiên đại thiên thế giới là tỏ rõ bát nhã cảnh trí 

nhứt nhƣ. Bát nhã phi bát nhã chính là ý hiển bát nhã chẳng phải thực có 1 

pháp, mà pháp pháp đều là bát nhã, để tỏ rõ chƣ pháp nhứt nhƣ. Sợ chƣa có 

thể hiểu nổi, nên mƣợn vi trần thế giới phát ra đầu mối để hỏi. Trả lời là rất 

nhiều, ấy là đem tƣớng ra mà nói tƣớng. Mà nhƣ lai thuyết phi, thuyết thị giả 

danh, tức là tƣớng mà vô tƣớng.  ếu ngộ đƣợc nhỏ đến vi trần, lớn đến thế 

giới duyên sanh vô tánh, đƣơng thể tắc phi, đều là giả danh, thì trần trần, sát 



sát đều là bát nhã.  hỗ gọi là : “ngồi trong vi trần chuyển đại pháp luân, ở 

một đầu sợi lông nhỏ hiện bảo vƣơng sát”, chỗ gọi là : “hết thảy 10 phƣơng 

thế giới là quang minh của mình”, lại nói : “sơn hà và đại địa hiển lộ trọn 

vẹn thân pháp vƣơng”, đều là nghĩa cảnh trí nhứt nhƣ.  ảnh trí nhứt nhƣ thì 

không có năng, không có sở, mà là thanh tịnh tuyệt đối. Phụng trì nhƣ thế 

mới là bát nhã ba la mật. Một khoa tam thập nhị tƣớng, là tỏ rõ bát nhã 

không trí, cũng không đắc, bát nhã phi bát nhã chính là hiển bát nhã chánh 

trí, giác tánh hiển ra viên minh, không có năng giác, không có sở giác, mà 

phàm phu thì nói nếu không có trí năng chứng, quả sở chứng, tại sao lại hiện 

ra tam thập nhị tƣớng?  ên lấy câu đắc kiến nhƣ lai phủ để hỏi. Trả lời là : 

phất dã là chỉ thị xác pháp thân vô vi, nguyên chẳng phải sắc tƣớng, chỉ vì 

nhƣ lai lấy không trí không đắc cho nên đại bi tùy duyên hiện ra vô biên 

tƣớng hảo, hoặc 32 tƣớng, cho đến tùy hình lục đạo thì có thể biết bao nhiêu 

thứ tƣớng hảo chẳng qua là tùy duyên hiện ra mà thôi. Ðã là pháp môn 

duyên khởi, cho nên tƣớng tức phi tƣớng mà là giả danh, nên nói phi, nói thị 

danh.  ếu hiểu thấu đƣợc phi tƣớng, thị danh, thì chỗ nào cũng có thể thấy 

nhƣ lai, ngay đến đem 32 tƣớng mà thấy nhƣ lai cũng có thể đƣợc.  ếu hoặc 

chẳng nhƣ thế, chấp trƣớc ở 32 tƣớng thì rốt cuộc chẳng thấy đƣợc nhƣ lai. 

Phụng trì bát nhã nhƣ thế, nhƣ thế!  

 ói tóm lại, pháp môn bát nhã vốn là nhƣ lai thuyết, nay tỏ ra bằng còn 

không có chỗ thuyết, huống chi là pháp của bát nhã, chẳng nên chấp trƣớc, 

không cần đợi nói nữa. Khiến cái pháp chấp, bởi trong tâm thanh tịnh chẳng 

thể có tƣớng cảnh giới, cho nên lại bày tỏ trần phi trần, giới phi giới, khiến 

cho biết pháp pháp đầu đầu đều là bát nhã, há có cảnh giới nào khác.  hƣng 

ngƣời ta không quên cảnh giới bát nhã, là vì phật lấy cảnh nầy mà chứng, 

cho nên lại bày tỏ ra rằng chẳng lấy tƣớng để thấy nhƣ lai.  ếu biết tam thập 

nhị tƣớng là phi tƣớng mà là giả danh, ấy là có thể thấy chƣ tƣớng phi tƣớng, 

nếu thấy chƣ tƣớng phi tƣớng thì thấy nhƣ lai. Biết nhƣ thế thì tôn chỉ bát 

nhã phi bát nhã có thể hiểu rõ, ngay đến làm sao phụng trì cũng có thể hiểu 

rõ, vì chƣng tóm lại là để khai thị phải TỨ  TƢỚ    Y TƢỚ   để phụng 

trì mà thôi.  ếu chiếu theo nghĩa lý nầy mà chia khoa, thì ba khoa thứ 2, thứ 

3, thứ 4 phải nhiếp ở dƣới khoa thứ nhứt.  ay chẳng nhƣ thế, mà xếp ngang 

hàng với nhau, vì xếp ngang hàng chia khoa, thì các nghĩa không và hữu hai 

bên chẳng trƣớc, và khiển đãng, viên dung hiện ra rõ ràng minh bạch dễ lĩnh 

hội.  hƣng lấy nghĩa bát nhã phi bát nhã một khoa làm chủ trong kinh, để tỏ 

rõ cái hữu cũng chẳng thể sơ sót, nên nay nói thêm ở đây.  goài ra lại có 

nghĩa riêng biệt cũng rất khẩn yếu, chẳng thể nào mà không biết, một khoa 

thỉnh thị trì danh nầy đã từ hàng phục hoặc mà nói đến đoạn hoặc.  hƣng 

phải biết hoặc có thô tế, chỗ nầy là đoạn phân biệt thô hoặc, nên nửa bộ 



trƣớc gồm phán rằng : T EO  Ả   ÐỂ TỎ RÕ VÔ TRỤ. Ðến chỗ đoạn 

của nửa bộ sau là câu sanh tế-hoặc, nên gồm phán rằng : T EO T ÂM ÐỂ 

TỎ RÕ VÔ TRỤ.  

 ỏi : Trong nầy đã tỏ rõ ly niệm, há chẳng phải là đã theo tâm để tỏ rõ vô trụ 

ƣ?  

Ðáp : Ðây có 2 nghĩa, trƣớc sau chẳng giống nhau : 1) Trong nầy tuy đã theo 

tâm để tỏ rõ, nhƣng còn thuộc về thuyên lý (tức là còn thuộc ở khai giải), sau 

nầy mới là thuyên tu.  ại ở trong sự tu mà tỏ rõ nghĩa để bổ túc chỗ trong 

nầy chƣa kịp nói, đây là chỗ trƣớc sau chẳng giống nhau. 2) Trong nầy trƣớc 

ly thô niệm, tức là niệm khởi tâm phân biệt, sau đây là ly tế niệm, tức là 

niệm chẳng đợi phân biệt cùng với tâm đều sanh, đây lại là chỗ trƣớc sau, 

không giống nhau. Trên đây là nói rõ cái sở dĩ đã xong.  

Tu Bồ Ðề, nhƣợc hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân dĩ Hằng Hà sa đẳng 

thân mạng bố thí.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, nếu có trai lành gái lành lấy nhiều thân mạng 

nhƣ cát sông Hằng để bố thí.  

Thí thất bảo còn là ngoại tài, nay thì bèn lấy thân mạng để thí, trong kinh 

phật gọi là nội tài, trọng hơn ngoại tài rất nhiều.  ái mà chúng sanh rất yêu 

qúi là thân mình, rất coi trọng là mạng mình, thân là trỏ tứ chi v.v...mà nói, 

còn chƣa tổn hại đến mạng cũng đã thuộc về khó có thể làm, huống vì chúng 

sanh mà xả mạng ƣ? Vả lại chẳng chỉ một cái thân mạng, mà đến hằng hà sa 

số thân mạng. Một đời sống của con ngƣời chỉ có 1 cái thân mạng, nay nói 

lấy hằng hà sa số thân mạng bố thí, ấy là đời đời kiếp kiếp thƣờng lấy thân 

mạng mình bố thí, có thể biết đƣợc. Việc khó có thể làm biết bao! Phƣớc 

đức nhiều biết bao!  hƣng nếu chƣa quên tƣớng bố thí, thì vẫn thuộc hữu 

lậu, nhƣ bực sát thân thành nhân ở thế gian, chƣa từng có việc nào nghe họ 

đƣợc thành phật.  

Nhƣợc phục hữu nhân ƣ thử kinh trung nãi chí thụ trì tứ cú kệ đẳng, vị 

tha nhân thuyết, kỳ phƣớc thậm đa.  

Dịch nghĩa : Nếu lại có ngƣời ở trong kinh nầy cho đến thụ trì những 4 

câu kệ, vì ngƣời khác thuyết, phƣớc của nó rất nhiều.  

Thụ trì 1 tứ cú kệ vƣợt hơn bố thí hằng sa thân mạng, đây là lý do gì? Vả hai 

lần trƣớc đều lấy thất bảo bố thí để so sánh sự hơn, đây lại lấy thân mạng bố 



thí để so sánh sự hơn lại là làm sao? Phải biết, lần thứ nhứt hiển thị cái hơn 

vì mới sanh tịnh tín, nên chỉ lấy 1 đại thiên thế giới thất bảo thí phƣớc đức 

so sánh, để hiển thị cái thù thắng.  ần thứ hai hiển thị cái thù thắng, vì giải 

tuệ tăng lớn lên, chẳng những biết cảnh là hƣ không, mà biết luôn cả trong 

tâm vốn không có trần cảnh, nên lấy vô lƣợng vô biên đại thiên thế giới thất 

bảo thí phƣớc đức so sánh, để hiện thị cái thù thắng. Ðến đây thì giải nghĩa 

lại càng sâu, đã mở kinh cƣơng trí rồi. Trí nầy đã mở liền biết dứt vọng 

niệm, mà xả cỗi rễ của sanh tử, công hành so với trƣớc lại càng đi sâu vào 

trong, nên chẳng lấy ngoại tài để so sánh hiển thị, mà lấy nội tài để so sánh, 

hiển thị. Vì ngƣời nầy trì thuyết 1 tứ cú kệ, nếu có thể mở kim cƣơng trí 

phụng kim cƣơng bát nhã để tu trì, liền có thể dứt niệm.  ứt niệm liền xả 

gốc rễ của sanh tử, mà siêu phàm nhập thánh, so với chỉ có thể nhiều đời 

nhiều kiếp xả thân mạng, mà chƣa có thể xả gốc rễ của sanh tử khác nhau 

hết sức xa.  ên phƣớc đức trì thuyết một tứ kệ của kinh nầy, nhiều hơn 

phƣớc đức lấy hằng hà sa thân mạng bố thí. Vì lấy cái nầy mở kim cƣơng trí 

thì có thể hy vọng siêu phàm nhập thánh.  ếu chẳng biết trì thuyết kinh nầy 

thì kim cƣơng trí bèn không từ đâu mở ra, mà vẫn là phàm phu chƣa thể 

thoát cái khổ não của sanh tử luân hồi.  

Nhĩ thời Tu Bồ Ðề văn thuyết thị kinh thâm giải nghĩa thú, thế lệ bi 

khấp nhi bạch phật ngôn.  

Dịch nghĩa : Lúc bấy giờ Tu Bồ Ðề nghe nói kinh nầy hiểu sâu nghĩa 

thú, nhỏ nƣớc mũi nƣớc mắt, buồn khóc mà thƣa phật rằng.  

Từ mở đầu kinh đến đây, chỗ có những lý và sự của hàng phục, dứt phân 

biệt ngã pháp hai chấp, từ cạn tới sâu, theo tầng lớp mà mở phát ra rất tƣờng 

tận rành rẽ, nên 1 khoa nầy nối tiếp tỏ rõ sự thâm giải. Kẻ đƣơng cơ bày tỏ 

ra nhƣ thế nầy, đều là hy vọng đại chúng đƣợc nhƣ thế, nên đã tán thán, lại 

khuyến khích. Vì cớ gì? Phật và trƣởng lão chẳng từ chối sự mở miệng day 

qua trở lại mở rõ tôn chỉ vô trụ, nguyên là muốn cho kẻ nghe đại khai viên 

giải. Vì chƣng tôn chỉ của kinh nầy là trung đạo đệ nhứt nghĩa thậm thâm vi 

diệu, nếu chẳng thông đạt nghĩa thâm diệu của kinh thì chỗ thấy chƣa viên, 

sao có thể 2 bên chẳng trƣớc để hợp với trung đạo. Kinh nói : “thâm giải 

nghĩa thú”, chính là tỏ rõ chỗ thấy đã viên, chẳng giống cái không nghiêng 

lệch. Thế nên tự bày tỏ rằng nếu chẳng có tuệ nhãn thì sao đƣợc nghe, đến 

chỗ nhỏ nƣớc mắt bi khấp. Trong nầy tuy nói nghĩa giải, thực ra đã nhiếp có 

hành, vì chƣng giải và hành xƣa nay chẳng thể chia rời ra, nên nói giải hành 

đều tiến. Ðều tiến có nghĩa là phải hành thì mới có thể giải, ắt giải viên mà 

sau mới hành viên, là vậy. Phải biết, tu hành chẳng ngoài ba tuệ : văn, tƣ, tu. 



 hƣ câu : văn thuyết thị kinh trong nầy ấy là văn tuệ, mà thâm giải ấy là tƣ 

tuệ, tu tuệ. Vì cớ gì? Vì nếu chẳng tƣ duy tu quán liền chẳng thể thâm giải, 

cho nên nói rằng : nói giải liền nhiếp có hành.  hẳng những nhƣ thế, chỗ gọi 

là thâm giải nghĩa thú, là nghĩa thú gì? Ấy là lĩnh hội sâu chỗ thuyết ở văn 

trên là cái sở dĩ nhiên của phải làm sao sanh tín, phải làm sao phụng trì. Thế 

thì thuyết 1 chữ giải, chẳng những nhiếp hành, cũng nhiếp tín. Vả văn dƣới 

nói : tín tâm thanh tịch tắc sanh thực tƣớng, sanh thực tƣớng tức là chứng 

tánh. Văn dƣới lại nói : đắc văn thị kinh, tín giải thụ trì tắc vi đệ nhứt hi hữu, 

cho đến : hà dĩ cố, ly nhứt thiết chƣ tƣớng tắc danh chƣ phật.  ọi danh hiệu 

là phật là tỏ tỏ rõ sự chứng tánh. Thế thì nói chữ thâm giải chẳng chỉ nhiếp 

tín nhiếp tu, ngay đến chứng cũng nhiếp ở trong. Vả lại ý của câu tín tâm 

thanh tịnh tắc sanh thực tƣớng, lại là nói thực tƣớng sanh ra tức là tín tâm 

thanh tịnh. Xem đây thì lần trƣớc chỗ nói tín giải hành chứng, tuy gọi là 4 

việc, kỳ thực là một mà chia ra làm 4, 4 mà là 1, lý của nó càng có thể chứng 

minh.  

Thành tựu giải tuệ kinh văn nầy là chỗ qui kết từ khai kinh đến đây. Vì cớ 

gì? Ở phía trên thầy trò nhiều lần vấn đáp để phát minh thậm thâm nghĩa lý, 

mục đích ở chỗ nào?  hỉ là hy vọng kẻ nghe pháp có thể mở sự hiểu sâu mà 

thôi!  á chẳng phải ngàn muôn lời nói ở trên đƣợc một khoa nầy mới có chỗ 

qui kết ƣ?  ên mới nói là chỗ qui kết vậy.  hẳng những nhƣ thế, từ khoa 

thứ nhì xuống dƣới, phàm chỗ thuyết của thế tôn đều là đem chỗ khẩn yếu 

đã thuyết ở trên phát huy thêm lên, chứng minh thêm lên, khiến ngƣời ta đối 

với yếu chỉ chỗ thuyết ở trên lại thêm một tầng tín giải, thì thụ trì lại càng 

đắc lực mà thôi.  ên khoa thứ 4 thành tựu giải tuệ nầy, và khoa thứ 5 cực 

hiển kinh công ở dƣới là văn tổng kết của nửa bộ kinh nầy. Ðây đều là mạch 

lạc, nhãn mục trong kinh, nên dự bị đem ra nói, để tiện thấy văn dễ lĩnh hội. 

Thông lệ của kinh nầy, kẻ kết tập kinh phàm nêu lên chữ nhĩ thời v.v...đều là 

biểu thị cái ý thay đổi đầu mối. Bốn chữ : thâm giải nghĩa thú trong nầy, 

theo nghĩa thú mà nói thì đều là chỗ có của văn trên, mà theo thâm giải mà 

nói thì văn trên không có, đến đây mới bắt đầu tự trình bày ra, nên nói là 

thay đầu mối.  ai chữ nhĩ thời cùng với chữ thời trong khoa thỉnh thị danh 

trì ở trên chính hô ứng với nhau. Vì chƣng trƣớc khoa thỉnh thị danh trì, chỗ 

nghĩa tỏ rõ chỉ là mở tri cảnh hƣ trí, mở vô trần trí. Ðến lúc thỉnh thị danh trì 

mới mở kim cƣơng trí, trí nầy rất sâu chẳng dễ gì lĩnh ngộ. Trí nầy nếu mở 

liền đoạn hoặc chứng nhân, là chỗ qui kết của công phu tu hành, nay nói 

thâm giải nghĩa thú, ấy là tự trình bày đã mở đƣợc kim cƣơng trí vậy.  ếu 

chỉ mở đƣợc tri cảnh hƣ trí, vô trần trí thì chẳng qua là quán hành vị, tƣơng 

tự vị, chẳng thể nói đƣợc là thâm giải.  hẳng những thế, chữ nhĩ thời ở trong 

nầy là ngay cùng với chữ nhĩ thời trong câu : nhĩ thời Tu Bồ Ðề tại đại 



chúng trung tức tùng tọa khởi, hô ứng nhau. Vì cớ gì?  ếu không có sự 

thỉnh pháp ở lúc đó, thì sao có sự thâm giải ở lúc nầy?  ếu xem một cách 

sâu, thì sự thâm giải lúc nầy đã núp ở trong sự thỉnh pháp lúc trƣớc. Vì cớ 

gì? Vì Trƣởng lão có thể ở lúc đại chúng còn mê muội, mà một mình có thể 

khám phá thấy phật chẳng trụ tƣớng, vì đó mà thỉnh pháp, cho nên nghe 

pháp liền hiểu rõ.  ếu ở ngƣời khác, quyết chẳng có thể nghe thuyết kinh 

nầy liền đƣợc thâm giải nghĩa thú, nên văn dƣới sở dĩ nói : chẳng đủ là khó. 

Văn trong kinh nầy đã rành rành trỏ rõ ra sự quan hệ đoạn trƣớc với đoạn 

sau.  hẳng những thế, Tu Bồ Ðề một thời đó mở miệng ra liền tán thán hi 

hữu, một thời nầy cũng mở miệng ra liền tán thán hi hữu, đều là chỉ điểm rõ 

ràng chỗ nhãn mục trƣớc sau ứng với nhau.  ại xem lúc trƣớc trƣởng lão tức 

tùng tọa khởi, nguyện nhạo dục văn, thì thấy vui mừng dũng dƣợc biết bao 

nhiêu, mà trƣởng lão lúc nầy lại thế lệ bi khấp, trƣớc sau phản ảnh với nhau 

là có lý lớn. Vì chƣng sự vui mừng lúc trƣớc chính là gốc của của sự bi khấp 

lúc nầy.  ai chữ nhĩ thời nếu theo ngay phía dƣới nói, ấy là nói lúc khai thị 

cái lý sở dĩ phụng trì đã xong, lại cũng là lúc nghe mà hiểu sâu, sự bi khấp từ 

trong phát ra.  hữ : văn trong câu văn thuyết thị kinh cùng với chữ văn trong 

câu nguyện nhạo dục văn ở đầu cuốn kinh hô ứng nhau, nghe chỗ muốn 

đƣợc nghe, vả lại hiểu sâu thiệt là muôn ngàn may mắn, nên sở dĩ hết sức 

mừng mà bi vậy. Thâm giải cùng với ban đầu đế-thính ứng với nhau, nếu 

chẳng đế-thính thì nhứt định khó mà thâm giải, nên chữ văn trong câu thuyết 

thị kinh nầy, chẳng phải là nghe một cách phù phiếm, chỗ gọi là văn tuệ là 

vậy.  hƣng đây cũng là đem trƣởng lão ra để nói, vì trƣởng lão vốn là đệ 

nhứt ly dục a la hán, sớm đã có thể vô niệm, đã đầy đủ tuệ nhãn, lại giải 

không đệ nhứt, nên ở lúc trƣớc khi chƣa nghe kinh nầy, bèn đã hiểu rõ tôn 

chỉ vô trụ mà thấy nhƣ lai.  ho nên hiệu quả của đế thính rất lớn, nghe xong 

liền hiểu sâu.  ếu ở phàm phu dẫu rằng có thể đế thính, quyết nhiên chẳng 

thể giác ngộ triệt để ngay, nhƣ có thể mở tri cảnh hƣ trí đã là khó, mà là 

đáng qúi rồi.  ếu nghe kinh nầy liền mở ngay vô trần trí, muôn thuở có 

đƣợc mấy ngƣời? Ðến nhƣ mở kim cƣơng trí lại khỏi bàn nữa.  gay đến đại 

sƣ tổ thứ sáu của thiền tông nghe câu : ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà 

đƣợc đốn ngộ, cổ kim không có ngƣời thứ hai. Thế mà sau khi đƣợc truyền 

thụ y bát, còn bị ràng buộc ở trong bọn ngƣời đi săn hơn 10 năm, đây chính 

là phật và tổ gia hộ, mài luyện kim cƣơng tuệ kiếm của  ục Tổ.  òn ở mạt 

thế thì lại càng là cái khó trong cái khó.  ên văn dƣới nói sau 500 năm, 

đƣợc nghe kinh nầy, tín giải thụ trì, ngƣời nầy hi hữu!  ý nầy chẳng thể nào 

không biết, mà cũng chẳng thể vì khó mà tự ngăn trở mình. Phật nói sau 500 

năm kẻ trì giới tu phƣớc có thể sanh tín tâm, liền có thể một niệm tƣơng ứng. 

Tín là mẹ của công đức nguồn đạo, quả nhiên có thể nghe kinh thực tín, liền 

vào cửa bát nhã. Quả nhiên có thể nhập môn, thì sao lại chẳng có thể đốn 



ngộ, đốn đoạn? Vì cớ gì? Vì chƣ phật gia hộ, vì túc tuệ rất sâu. Thế thì sao 

gọi là nhập môn?  à thực tín trần cảnh đều hƣ, chẳng bị nó trói buộc, ấy là 

bát nhã sơ môn.  ý nầy càng chẳng thể nào mà chẳng biết.  

 ghĩa : là nghĩa lý, ấy là nghĩa chân thực chỗ phía trên nói về quán môn 

hành môn, nhƣ hàng phục, đoạn dứt là vậy. Thú : là qui thú, thú hƣớng, tức 

là tín tâm thanh tịnh, tắc sanh thực tƣớng ở văn dƣới. Vì chƣng nghĩa lý thì 

muôn đầu ngàn mối mà qui thú thì là một. Phật thuyết văn tự bát nhã là 

khiến noi theo đó khởi quán chiếu, chứng thực tƣớng mà thôi!  ếu chẳng 

hiểu rõ chỗ qui thú của nghĩa, thì nhƣ đếm cát trong biển không có chút nào 

qui kết, cũng nhƣ đi thuyền không có bánh lái, làm sao có phƣơng hƣớng để 

tới nơi, thì cũng không có lợi ích công hiệu gì có thể nói.  ên nếu chỉ hiểu 

nghĩa mà không hiểu thú thì chẳng phải là thâm giải. Vả lại lấy qui thú mà 

nói, nếu chỉ hiểu chỗ qui kết, mà chẳng hiểu thú hƣớng ra sao, thì vẫn nhƣ 

đếm châu báu của ngƣời khác, tự mình không có nửa đồng xu, thì cũng 

chẳng phải là thâm giải. Ắt phải đã hiểu rõ chỗ sở tại qui kết của nghĩa, lại 

phải hiểu rõ chỗ sở tại nầy phải thú hƣớng ra sao thì mới thiệt là thâm giải. 

Bốn chữ thâm giải nghĩa thú nầy là ngƣời tập kết kinh thêm vào, vì chƣng từ 

trong văn dƣới tự bày tỏ mà đƣợc biết nó có thể thâm giải, nên đặc biệt nêu 

ra. Sự nêu ra nầy có hai ý : 1) Khiến cho kẻ đọc kinh biết chỗ nói tự bày tỏ 

trong văn dƣới là qui thú của bao nhiêu thứ diệu nghĩa từ bắt đầu thuyết kinh 

tới đây, phải hết lòng thể hội nó. 2)  ếu chẳng nêu ra thì thế lệ bi khấp từ 

đâu mà tới? Vả lại khiến cho trƣởng lão giải không đệ nhứt vì thâm giải kinh 

nầy mà bi khấp, thì có thể thấy cái Không nói ở trong kinh chẳng phải là cái 

không của không hữu đối đãi nhau tầm thƣờng.  ại khiến cho biết trƣởng 

lão là đại đệ tử thân nƣơng dƣới pháp tòa, vì nghe và giải kinh nầy đến nỗi 

bi khấp, thì có thể thấy kinh nầy thiệt là khó gặp, há có thể coi rẻ, lại há có 

thể chẳng hết lòng thể hội.  ại khiến cho biết sự bi khấp của trƣởng lão là do 

ở thâm giải, thì có thể thấy đọc kinh nầy lâu ngày mà vẫn im lìm không chút 

động ở trong tâm, rất đỗi sợ nói bát nhã là không có gì khác, bởi chửa thể 

lĩnh giải nghĩa thú trong kinh mà thôi!  o đó mà nói, ngƣời kết tập kinh nầy 

nêu riêng ra câu nầy, là làm sự cảnh sách rất thiết yếu.  

Thế lệ mà khấp chính tỏ rõ cái bi, thế lệ là dung mạo của bi khấp, khấp và 

khốc khác nhau, có nƣớc mắt có tiếng khóc là khốc, có nƣớc mắt mà không 

có tiếng là khấp.  gƣời ta sở dĩ khốc là vì bỗng gặp sự tổn hại ngoài ý muốn 

nhƣ dao cắt ruột rất là áo não đau xót, bất giác buông ra tiếng khóc, đây gọi 

là khốc.  gƣời ta sở dĩ khấp là rất lấy làm may mắn trƣớc chƣa đƣợc mà nay 

đƣợc, vừa mừng vừa thẹn xen lẫn nhau, hết sức cảm xúc, bất giác nhỏ lệ mà 

bi, đây gọi là khấp. Trƣởng lão nổi dậy sự bi chẳng ngoài lý nầy. Ấy là do 



ông ta xét hiện tại mà mừng, nhớ lại hồi trƣớc mà thẹn, đã thẹn lại mừng, vì 

đó càng cảm ân phật.  ợp 3 thứ tâm lý nầy bèn hiện ra tƣớng bi khấp. Tại 

sao thấy nhƣ thế?  hữ văn thuyết nói ở đây, hợp với câu : phật thuyết nhƣ 

thị thậm thâm kinh điển, tích nhật vị tằng đắc văn, thế thì ngày nay cảm tạ 

phật, vì mình thuyết, rất mừng là may mắn làm sao đƣợc văn (nghe), có thể 

biết đƣợc. Vả ngày trƣớc tuy đƣợc tuệ nhãn, mà chẳng nghe kinh nầy, Tu Bồ 

Ðề ôm sâu ý hổ thẹn thật rõ ràng. Phải biết, trong lúc chỗ ông ta cảm khái 

than thở hồi xƣa, chính là chỗ ông ta mừng may mắn ngày nay, nên nói 

trƣởng lão nổi dậy sự bi là do 3 thứ tâm lý vừa mừng vừa thẹn vừa cảm, phát 

hiện ra. Ðến nhƣ chỗ nói trong văn ba lần khuyên tín giải ở dƣới là truởng 

lão chẳng những tự mừng, lại vì hết thảy chúng sanh mừng đƣợc vô thƣợng 

pháp bảo, thế cho nên ông khuyên rộng tín giải thụ trì. Thế thì đã vừa mừng 

vừa thẹn nhƣ vậy, mà chẳng cảm khích chảy nƣớc mắt ƣ? Phàm con ngƣời 

trong giấc mơ mới tỉnh, nhớ trở lại hồi trƣớc, không cái nào là chẳng nhƣ 

tằm nhả tơ tự ràng buộc, tự trói mình, nhƣ con thiêu thân lăn vào lửa, tự đốt 

tự cháy mình, nghĩ nay nhớ xƣa, thƣờng thƣờng chẳng ngăn nổi giọt lệ chảy 

ra.  ổ đức nói : “việc lớn chƣa hiểu rõ nhƣ cha mẹ chết, việc lớn đã hiểu rõ 

lại nhƣ cha mẹ chết” đều là lý nầy.  hi bạch phật ngôn : là vì nghe thuyết 

kinh nầy mà đƣợc thâm giải nghĩa thú đến nỗi nhỏ nƣớc mắt bi khấp, vì đó 

tự bày tỏ chỗ thấy, cầu phật ấn chứng. Ðây là lý tất nhiên. Ðem 8 chữ : thế lệ 

bi khấp nhi bạch phật ngôn đọc liền nhau, ấy là nhỏ nƣớc mắt bi khấp mà 

nói. Xem đầu cuốn kinh trƣởng lão vì đại chúng thỉnh pháp, và dƣới khuyên 

rộng tín giải, thì có thể thấy trƣởng lão day về thế tôn nhỏ nƣớc mắt khóc mà 

nói, ấy là day về khắp pháp giới, tận vị lai hết thảy chúng sanh nhỏ nƣớc mắt 

khóc mà nói.  gay đến chỗ nói khóa thứ nhì : Từ xƣa đến nay tuệ nhãn chƣa 

từng đƣợc nghe, cũng là ý bảo khắp cho hết thảy chúng sanh. Trƣởng lão đại 

từ đại bi, ý ở chỗ cảnh sách hết thảy chúng sanh phải gấp rút phát vô thƣợng 

bồ đề tâm phụng trì bát nhã mới là thiệu long phật chủng, mới là chẳng phụ 

linh tánh của mình.  ếu học tiểu pháp, tuy mở tuệ nhãn đắc vô tránh tam 

muội thành đệ nhứt ly dục a la hán nhƣ ta, còn chẳng tránh khỏi sự cảm 

khích hồi nay và hồi trƣớc, nên cẩn thận, chớ nhƣ ta nghe đạo hận rằng 

muộn. Mà phật thuyết kinh nầy muôn kiếp khó gặp, vả nghĩa thú rất sâu, nếu 

đƣợc nghe kinh nầy liền phải nhƣ pháp phụng trì để cầu thâm giải, mới biết 

ơn của phật khó báo mà trọn đời vui mừng. Tóm lại sự mừng của trƣởng lão 

là vì chúng sanh mà mừng, sự cảm động của trƣởng lão là vì chúng sanh mà 

cảm, sự hổ thẹn hồi trƣớc, bi khấp giãi bày lời nói đều là vì khích phát chúng 

sanh. Phải biết, lũ chúng ta đƣợc nghe kinh điển rất sâu nầy, chẳng những ơn 

của phật khó báo, mà ơn của trƣởng lão lại cũng khó báo. Vì cớ gì? Vì phật 

thuyết kinh nầy là do trƣởng lão thay mặt chúng sanh mà thỉnh thuyết.  



Hi hữu thế tôn! Phật thuyết nhƣ thị thậm thâm kinh điển, ngã tùng tích 

lai sở đắc tuệ nhãn vị tằng đắc văn nhƣ thị chi kinh.  

Dịch nghĩa : Thƣa thế tôn hi hữu, phật nói kinh điển rất sâu nhƣ thế 

nầy, tôi từ xƣa đến nay chỗ đƣợc tuệ nhãn chƣa từng đƣợc nghe kinh 

nhƣ thế nầy.  

 ai chữ hi hữu thấy 2 lần, nhƣng đọc tuy giống nhau, mà ý tán thán thì 

không giống nhau. Trƣớc vì vừa vụt ngộ nhƣ ngƣời bỗng thấy vật báu khó 

đƣợc nên tán hi hữu.  ay thì thâm giải chân thực nghĩa thú nhƣ ngƣời đã 

đƣợc tài bảo ngoài ý muốn, (trƣớc chƣa đƣợc nghe mà nay đƣợc nghe, nên là 

ngoài ý muốn) mừng vui muôn phần, nên tán hi hữu. Vì chƣng trƣớc là ngó 

thấy qui mô lớn ở ngoài, nay thì đã dòm thấy nhà cửa sâu ở trong.  ai chữ hi 

hữu nầy chẳng chỉ là tán phật, lại gồm tán pháp, lại có ý tự mừng cho mình. 

Văn dƣới nói : phật thuyết nhƣ thị chi kinh, thì có thể biết là tán sự hi hữu 

của phật thuyết. Trong nầy lại gồm có 4 ý : 1) khó thuyết mà có thể thuyết. 

Bát nhã rất sâu vì chỉ có phật và phật cứu cánh chứng đắc, cũng chỉ có phật 

có thể cứu cánh thuyết. Mà một vị phật xuất thế ắt phải trải qua nhiều kiếp, 

nên nói hi hữu. 2) Thời đến mới thuyết, kinh Kim  ƣơng nầy thuyết ở hội 

thứ 9 trong hội bát nhã.  ếu không có trƣởng lão đƣơng cơ, phật sẽ day về 

ngƣời nào mà thuyết? Vì thuyết ắt phải đƣơng cơ, cơ duyên chƣa chín mùi, 

thuyết cũng vô ích, nên nói hi hữu. 3) Không thuyết mà thuyết, nhƣ lai vô sở 

thuyết. Sự thuyết kinh nầy của phật nguyên khiến chúng sanh thấy nhƣ lai. 

Vả bát nhã vốn chẳng phải chỗ ngôn thuyết có thể tới, nên nay tuy thuyết rất 

nhiều, phải biết thực là thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết, nên 

nói hi hữu. 4) Ðại bi nên thuyết. Phật xem chúng sanh vốn là phật, vì chúng 

sanh mê muội bổn lai mới thành ra chúng sanh, nên mới nói là kẻ đáng 

thƣơng xót.  ho nên pháp vô vi nầy tuy chẳng thể thuyết, mà giả bày đặt ra 

bao nhiêu thứ phƣơng tiện để thuyết, đều là khiến chúng sanh vào vô dƣ niết 

bàn mà diệt độ nó, há chẳng hi hữu ƣ?  

 ồm tán cả pháp là văn dƣới nói : phật thuyết nhƣ thị thậm thâm kinh điển, 

hai chữ thậm thâm là lời tán thán. Kinh điển mà nói thậm thâm là rõ ràng nó 

cao hơn các kinh điển khác, vô thƣợng thậm thâm vi diệu pháp, trăm ngàn 

vạn kiếp khó gặp đƣợc.  hƣ văn trên kinh nầy nói các câu : “ ết thảy chƣ 

phật và chƣ phật a nậu đa la tam miệu tam bồ đề pháp đều từ kinh nầy ra”, 

và “trì thuyết một tứ cú kệ hơn bố thí hằng hà sa thân mạng”, cho đến “chỗ 

kinh điển sở tại tức là có phật và tôn trọng đệ tử”, thì pháp nầy hi hữu có thể 

biết.  ho đến chỗ sau nầy nói các câu : “ ghĩa kinh nầy chẳng thể nghĩ bàn, 



và vì kẻ phát tối thƣợng thừa mà thuyết”, đều là tỏ rõ nó là pháp hi hữu. Vì 

những câu nầy đều ở văn sau, nên nay chƣa giải thích.  

 àm sao gồm có ý tự mừng?  hƣ văn dƣới nói : Tuệ nhãn lúc trƣớc chẳng 

nghe lời thuyết kinh nầy, chính là tự mừng nay đƣợc nghe và hiểu sâu. Thế 

thì xƣa sao đạo nhãn chƣa mở, nay sao chỗ thấy vào sâu, há chẳng phải là 

việc hi hữu ƣ? Sao gọi là thậm thâm kinh điển? Vì chỗ thuyết của kinh nầy 

là nghĩa căn bản của phật pháp, là cứu cánh liễu nghĩa, là trung đạo đệ nhứt 

nghĩa của đại trí đại bi đại nguyện đại hành, là nghĩa của đệ nhứt nghĩa 

không, là nghĩa khiến kẻ tín giải thụ trì thành phật. Vả một lời nói, một chữ 

ở trong kinh bao gồm nghĩa vô cùng, nó sâu không đáy, nên nói thậm thâm. 

Vì tuệ nhãn của đệ nhứt ly dục a la hán mà chƣa từng đƣợc nghe, chính là tỏ 

rõ nó thậm thâm.  ại bát nhã ba la mật đã là thâm, mà kinh nầy là Kim 

 ƣơng bát nhã ba la mật nên thậm thâm.  hững cái khác nhƣ các câu chỗ 

dẫn ở trên : “phật và phật pháp đều từ kinh nầy ra”, thì nó thậm thâm có thể 

biết đƣợc.  

Tích lai : có nghĩa là từ chứng quả a la hán đắc tuệ nhãn đến nay. Sao gọi là 

tuệ nhãn?  hãn là ý : chỗ thấy. Kinh phật nói có 5 nhãn : 1) nhục nhãn, chỗ 

thấy của phàm phu, 2) thiên nhãn, chỗ thấy của ngƣời cõi trời, ngƣời cõi trời 

cũng là phàm phu, nhƣng chỗ thấy của họ vƣợt lên từ nhân đạo trở xuống, 

nên gọi là thiên nhãn, 3) tuệ nhãn, thấy lý nhân không gọi là tuệ nhãn, là chỗ 

thấy của a la hán, 4) pháp nhãn, đã thấy nhân không lại thấy pháp không, 

nên gọi là pháp nhãn, là chỗ thấy của bồ tát, 5) Phật nhãn là tri kiến của phật 

thì thắng hơn hết thảy.  ay nói sơ đại khái, đợi đến văn dƣới sẽ nói rõ. Từ 

trƣớc đến đây chỉ không nhân ngã, mà kinh nầy là không pháp ngã, nên từ 

trƣớc đến nay ở lý nầy chƣa từng khế nhập, cho nên nói : tích lai tuệ nhãn vị 

tằng đắc văn. Trong nầy bao gồm nghĩa rất nhiều, rất cần yếu, nay phải phân 

tích ra nói : 1) Trên nói nhãn dƣới nói văn, nhãn và văn không có giao thiệp 

gì với nhau, liền có thể chứng minh chỗ gọi là nhãn ấy là chỗ thấy, chẳng thể 

hiểu cho là con mắt hay lỗ tai, lại cũng chẳng thể cho là sự thấy của con mắt 

ngó thấy. 2)  hãn và văn đã không giao thiệp, thì chỗ gọi là nghe cũng 

chẳng thể ngu ngốc cho là tai nghe để mà hiểu, ấy là cái nghe phản văn văn 

tự tánh, đây gọi là văn-tuệ là vậy. 3) Ðã là văn-tuệ thì nói văn tức là nói giải, 

thế thì trƣớc chƣa từng văn, chẳng phải là không nghe, ấy là tuy nghe mà 

chƣa đƣợc giải, giống nhƣ là chƣa từng nghe. 4) Thẹn mình trƣớc chƣa đƣợc 

nghe, chính là may cho mình nay đã đƣợc nghe.  ay sao đƣợc nghe? Bởi 

mình đã hiểu sâu, nên trên nói : Phật thuyết nhƣ thị thậm thâm kinh điển. Vì 

cớ gì? Vì nếu chẳng hiểu sâu, thì chẳng biết kinh nầy có thậm thâm nhƣ thế. 

 ên kẻ kết tập kinh sở dĩ nêu lên là: thâm giải nghĩa thú. 5) Trƣởng lão than 



trƣớc kia chƣa nghe là có cảm khái lớn nghe đạo giận rằng muộn, đây là sở 

dĩ hồi nãy bi khấp vậy. Thế thì nay vì sao nghe mà hiểu sâu? Vì trƣởng lão 

xem thấy nhƣ lai ở pháp không trụ, ông ta chẳng thủ trƣớc cái pháp vừa mới 

học, có thể biết.  ại vì đại chúng thỉnh pháp lớn nầy, thì ông ta phát tâm đại 

trí, đại hành, đại bi, đại nguyện, cũng có thể biết đƣợc. Ấy là chỗ thấy của 

ông ta khác với lúc trƣớc, cho nên ở kinh thậm thâm nầy bèn có thể khế 

nhập. 6) Kinh nầy thuyết ở hội thứ 9 trong hội Ðại Bát  hã, thế thì sao nói 

hồi trƣớc chƣa từng nghe?  ại trong 8 hội trƣớc, trƣởng lão còn chuyển dạy 

bồ tát, lại sao cũng nói rằng hồi trƣớc chƣa từng khai giải? Phải biết, trƣởng 

lão nay nói nhƣ thế, ấy là khuyên dắt chúng sanh kíp phải bắt đầu đọc tụng, 

tín giải thụ trì kinh nầy mà thôi. 7) Tám hội hồi trƣớc tuy đã đƣợc nghe, 

chuyển dạy bồ tát, và tuy đã khai giải, mà kim cƣơng bát nhã đến đây mới 

thuyết, nên nói là thậm thâm, nên nói hồi trƣớc chƣa từng nghe. 8)  o đây 

mà nói, văn trên chỗ nói thâm giải ấy là sự giải rất sâu, vì bát nhã đã là kinh 

sâu, mà hội trƣớc đã dạy bồ tát ấy là đã sớm khai thâm giải. Mà kinh của hội 

nầy là kinh thậm thâm nên sự giải ngày nay mới là sự giải thậm thâm.  ho 

nên chẳng ngăn nổi lấy đây mà nghĩ lại hồi trƣớc, biết ắt có thể liễu giải nhƣ 

thế mới là triệt để. Vậy nên sở dĩ ông ta giận rằng nghe đạo muộn màng, vậy 

nên sở dĩ ông ta nhỏ nƣớc mắt bi khấp, vậy nên sở dĩ ông ta khuyên rộng tín 

giải. 9) Trƣởng lão tự bày tỏ nhƣ thế là có ý sâu, ý nầy ra sao?  à khai thị 

đại chúng kinh điển thậm thâm nhƣ thế, thiết yếu chẳng thể chấp trƣớc văn 

tự, thiết yếu chẳng thể hƣớng ngoại tìm cầu, phải thu nhiếp lỗ tai lại, hội trở 

về tâm, phản chiếu tự tánh, thì mới đƣợc khai cái chỗ thấy của mình, hiểu rõ 

nghĩa thú thậm thâm trong kinh. 10)  hẳng những thế, lại còn có thâm ý 

nữa, đã là con mắt nhân không chẳng thể thấy lý pháp không, thì có thể thấy 

ngƣời học đạo thứ tự cạn sâu, dù muốn gắng gƣợng một ly một chút cũng 

không đƣợc, nên đạo nhãn của trƣởng lão ắt đến hội thứ 9 mới khai, lại có 

thể thấy thời tiết nhân duyên cũng gắng gƣợng một ly một chút đều không 

đƣợc.  hẳng những thế, thế tôn xuất thế nguyên vì khiến chúng sanh chứng 

bát nhã trí, đến bờ niết bàn, mà chậm trễ rất lâu mới thuyết bát nhã, lại chậm 

trễ rất lâu mới thuyết kim cƣơng bát nhã, thì có thể thấy kẻ phát tâm đại bi 

lại cũng không thể nóng nảy gấp rút, vì cơ và giáo ắt phải khế hợp nhau, mà 

còn có một cái thấy của tuệ nhãn bèn chẳng đƣợc nghe, thì lại có thể thấy 

xem kinh nghe pháp ắt phải đem thành kiến hồi xƣa quét sạch làm cho 

không đi thì mới hy vọng khế nhập, vì một khi có thành kiến liền che lấp 

mất đạo nhãn.  

Thế Tôn, nhƣợc phục hữu nhân đắc văn thị kinh tín tâm thanh tịnh tắc 

sanh thực tƣớng, đƣơng tri thị nhân thành tựu đệ nhứt hi hữu công đức.  



Dịch nghĩa : Thƣa thế tôn, nếu lại có ngƣời nào đƣợc nghe kinh nầy tín 

tâm thanh tịnh thì sanh thực tƣớng, phải biết ngƣời nầy thành tựu công 

đức hi hữu thứ nhứt.  

Trƣởng lão đại từ, tự mình đƣợc pháp lạc lại phổ nguyện hết thảy chúng 

sanh hiện tại và tƣơng lai cùng đƣợc pháp lạc, nên bày tỏ một cách đầy đủ sự 

hi hữu của thành tựu, khiến đại chúng nghe đó phát tâm tín giải. Tuy trong 

văn chƣa nói rõ là khuyên, mà ý của khuyên rất ân cần vậy. Ðây chính là đại 

bi đại nguyện a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm.  hƣợc phục hữu nhân : 

vì chƣng hi vọng sâu có ngƣời nhƣ thế. Ðắc văn thị kinh : bao gồmcó chẳng 

dễ gì đƣợc nghe, may mắn làm sao mà đƣợc nghe, chẳng thể lầm lỗi bỏ qua 

cái ý đắc văn nầy. Thanh tịnh tức là vô tƣớng, nhƣ câu văn trƣớc : chẳng trụ 

lục trần sanh tâm là sanh thanh tịnh tâm, chính để tỏ rõ trụ trần tức là trƣớc 

tƣớng, còn trƣớc một chút ấy là chẳng phải thanh tịnh. Mà đã nói bất trụ, lại 

nói sanh tâm, thì rõ ràng chỗ gọi là vô tƣớng chẳng phải đối với hữu mà vô, 

mà là cái vô tuyệt đối, tức là hữu, vô v.v ...tứ cú đều vô, mới là vô tƣớng 

chân thuyên.  ếu nói một cách triệt để, thì luôn cả cái vô tuyệt đối nầy cũng 

không có nữa, mới là cứu cánh thanh tịnh.  ho nên vị lên sơ trụ chỉ mới 

chứng đƣợc một phần thanh tịnh tâm, từ đó mà công hành tiến thêm lên, 

càng tiến càng tinh tế, trải qua 40 thứ bực đến vị đẳng giác, còn có một phần 

vô minh hết sức vi tế.  ói một cách khác ấy là thanh tịnh tâm còn khiếm 

khuyết một chút, nên nói là bực đẳng giác kiến tánh còn nhƣ cách miếng lụa 

mỏng mà dòm mặt trăng.  ại còn phải lấy kim cƣơng trí trừ nó, mới thành 

cứu cánh giác, thì thanh tịnh tâm hiển hiện ra hoàn toàn. Sao gọi là tín tâm 

thanh tịnh? Bởi do tín văn tự bát nhã nầy, khởi quán chiếu bát nhã mà đƣợc 

nhứt tâm thanh tịnh,  ên một câu tín tâm thanh tịnh nầy, tuy chỉ nói một chữ 

tín, mà giải, hành, chứng đều thu nhiếp luôn trong đó.  ếu không có quán 

tuệ thì chấp tình sao khiển đãng đƣợc?  ếu chẳng khiển đãng chấp tình đến 

chỗ vô tuyệt đối, thì tín tâm sao có thể thanh tịnh?  

 hỗ gọi là quán tuệ, ấy là phụng trì kim cƣơng bát nhã ly danh tự ngôn 

thuyết, chẳng trƣớc hết thảy cảnh giới vi tế, quảng đại, ngay đến hy vọng 

thắng quả lại cũng chẳng trƣớc, chỉ thẳng tới nhƣ pháp thực hành, không nổi 

dậy một niệm. Quả nhiên có thể dứt đƣợc 1 phần hƣ vọng tƣớng tƣởng (tức 

là tâm sanh diệt, cũng tức tức là niệm), thì tâm thanh tịnh liền hiện ra một 

phần, hiện đƣợc một phần ấy là chứng đƣợc một phần pháp thân mà lên vị 

sơ trụ, chuyển phàm thành thánh. Từ đó tăng gia công phu đến cứu cánh 

giác, mà sau diệt hết sanh diệt, tịch diệt hiện ra, thì tự tánh thanh tịnh tâm 

hiển hiện ra viên mãn, gọi là diệu giác, cũng gọi là thành phật, cũng gọi là 

nhập vô dƣ niết bàn.  ại có thể thấy một lời nói : tín là cửa vào đạo, chữ cửa 



nầy có nghĩa rộng, chẳng phải chuyên trỏ cái cửa lớn mà nói, nó cai quát 

luôn cửa nhà, cửa ngõ không sót.  ại có thể thấy ba cái : giải, hành, chứng là 

tên khác của chữ tín.  ói một cách khác tức là chỗ gọi là giải, hành, chứng, 

không là cái gì khác, chẳng qua là tín tâm lần lần tăng lớn mà sáng chói, đến 

chỗ cứu cánh kiên cố viên mãn. Vì cớ gì? Vì nói là giải, là hành, là chứng thì 

ắt phải tín tâm đầy đủ rồi sau mới có thể giải đủ, hành đủ, chứng đủ.  ếu tín 

tâm còn khiếm khuyết, thì sao có thể giải, có thể hành, có thể chứng để nói? 

 ên mới nói : tín là mẹ của công đức nguồn đạo.  ho nên trƣớc kia nói tín 

giải hành chứng phải xem một cách viên dung, chẳng thể ngu ngốc xem ra 

làm 4 cái.  ên 3 khoa : khai giải, tiến tu, thành chứng trong kinh nầy đều 

gồm nói luôn cả tín, lý nầy chẳng thể nào mà không biết. Thực tƣớng là tên 

khác của tánh thể. Văn dƣới câu : Thị thực tƣớng giả tức thị phi tƣớng, cố 

nhƣ lai thuyết danh thực tƣớng, tức là tự giải thích nghĩa nầy. Tại sao tánh 

thể gọi là thực tƣớng? Ðến phía dƣới sẽ nói rõ, nay hãy tạm nói sơ lƣợc. 

Tánh là cái vốn có đầy đủ, sanh mà chẳng sanh, nay nói sanh là nghĩa hiện 

ra, đây giống với ý văn trƣớc : sanh thanh tịnh tâm. Trƣớc vì ở chỗ trói buộc 

mà chẳng hiển hiện, nay phụng trì kim cƣơng bát nhã, đám mây mê muội lần 

lần tan, ánh sáng lần lần ló ra, cũng nhƣ trăng sáng mới sanh, vì chƣng 

không biết lấy gì mà đặt tên, nên đặt tên giả là sanh. Ðại Trí Ðộ  uận chỗ 

gọi là : Sanh mà vô sanh là vậy. Sanh mà vô sanh có nghĩa là không sanh mà 

sanh, nghĩa nầy rất sâu, còn sợ chƣa thể hiểu rõ, nay lại giải thích ra rằng : 

vô sanh quán trí tức là bát nhã. Bát nhã, thực tƣớng đều là tên của pháp. Ðã 

là các pháp không sanh mà bát nhã sanh, mà bát nhã cũng là 1 pháp của các 

pháp, thì sao đƣợc gọi là sanh?  hẳng qua là tỏ rõ vô sanh quán trí hiện ra 

mà thôi! Vì chƣng pháp vô sanh đặt tên giả nó là sanh, cho nên nói là vô 

sanh mà sanh. Tỏ rõ nghĩa của bát nhã sanh, thì nghĩa của thực tƣớng sanh 

có thể hiểu rõ.  ại phải biết bát nhã thực tƣớng đã đành là tên của pháp, mà 

pháp nầy không là cái gì khác, ấy là trỏ BỔ  TÁ  .  ên kinh nầy một câu 

nói thực tƣớng sanh ấy là tánh quang hiển hiện, mà một câu nói bát nhã sanh 

trong Ðại Trí Ðộ  uận ấy là vô sanh quán trí hiện ra. Tánh vốn vô sanh, nên 

một câu vô sanh quán trí cũng nhƣ nói tánh trí. Tánh trí là tánh quang.  ói 

quán trí là nghĩa gì? Tỏ rõ là trí nầy do quán mà hiện ra, cũng nhƣ lời nói tín 

tâm thanh tịnh tức là thực tƣớng hiện ra ở trong kinh nầy, vì nó tín thành tựu 

thì tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh, thực tƣớng đều là bổn tánh, nên tín 

tâm thanh tịnh tức là thực tƣớng hiện ra. Ðây chính hiển nghĩa sanh tức 

không sanh. Phải biết, nói là thanh tịnh chính là vì các pháp chẳng sanh, thế 

thì có chỗ sanh chút ít liền chẳng phải tâm thanh tịnh, có thể biết đƣợc. Mà 

lại gọi là sanh, vì nó không sanh mà sanh, sanh tức là không sanh. Ðã là tín 

tâm thanh tịnh tức là thực tƣớng hiện ra, thì có thể biết thực tƣớng hiện ra 

cũng lại là tín tâm thanh tịnh mà thôi. Vậy thì chỗ gọi là chứng đắc, có thể 



biết cũng là giả danh, thực không chỗ chứng, không chỗ đắc.  hẳng những 

thế, chỗ gọi là tín tâm thanh tịnh cũng là ngƣời khác nói nhƣ thế, còn ngƣời 

đó trong tâm ban đầu chẳng tự cho là tín thành tựu, ban đầu chẳng tự cho là 

tâm thanh tịnh. Vì cớ gì? Vì còn có một chút bóng dáng tồn tại ấy là pháp 

tƣớng, ấy là thủ trƣớc, ấy là chẳng phải các pháp chẳng sanh, còn đƣợc gọi 

là tín thành tựu, tâm thanh tịnh ƣ? Vậy thì văn của kinh cần gì nhứt định 

phải nói 1 chữ S   . Sao chẳng nói ngay là tín tâm thanh tịnh thì thực 

tƣớng hiện ra, há chẳng mau thẳng? Phải biết, nói 1 chữ sanh lại bao gồm có 

yếu nghĩa : 1) nói là sanh, là tỏ rõ tín tâm thanh tịnh bèn thoát xa căn trần, 

tánh quang sáng rực rỡ, chẳng phải giống nhƣ nƣớc đọng chết ở 1 chỗ. Ðây 

cùng với câu sanh thanh tịnh tâm ở văn trƣớc cùng 1 ý vị. Vì chƣng tỏ ra chỗ 

gọi là thanh tịnh ấy là tịch chiếu đồng thời, chẳng phải chỉ có tịch mà không 

có chiếu. Mà nói 1 chữ tín lại là bày tỏ công hành của ngƣời nầy, phía trƣớc 

chỗ gọi là ba việc giải hành chứng gồm nhiếp ở trong tín là vậy. 2)  ói là 

sanh là tỏ rõ ý ngƣời nầy vừa mới đƣợc hiện ra, vì thực tƣớng phải hiện từng 

phần, từng phần, chẳng phải vụt chốc có thể viên mãn liền.  ếu nói ngay là 

thực tƣớng hiện ra thì rất hàm hồ, nên nói một chữ sanh là khiến cho ngƣời 

ta lĩnh hội đƣợc nhƣ mặt trăng mới từ phƣơng đông hiện lên. 3)  ói là sanh, 

lại tỏ rõ ngƣời nầy mới đƣợc chuyển phàm nhập thánh, vì rằng thực tƣớng 

vừa mới hiện ra, ấy là hiện đƣợc 1 phần. Mà hiện 1 phần thực tƣớng tức là 

chứng 1 phần pháp thân, mà vị lên sơ trụ là bƣớc thứ nhứt của vị phần 

chứng, đây là vị mới thành bồ tát, nên nói 1 chữ sanh là tỏ rõ ngƣời nầy mới 

vào thánh vị.  ho nên văn dƣới nối tiếp khít khao rằng : đƣơng tri thị nhân 

thành tựu đệ nhứt hi hữu công đức.  

Trƣớc giải thích câu tối thƣợng đệ nhứt hi hữu, đã nói tối thƣợng tức là vô 

thƣợng, đệ nhứt tức là chánh đẳng. Bồ tát tự độ độ tha, tự và tha bình đẳng. 

 ại bi trí hai cái vận dụng cả hai, phƣớc tuệ hai cái tu cả hai, định và tuệ 

đẳng trì, đây là công phu tu của bồ tát, đều là nghĩa bình đẳng.  hánh đẳng 

là nói đã chánh giác lại bình đẳng.  ƣới phật tọa, vị của bồ tát là thứ nhứt, vị 

của tiểu thừa là thứ nhì nên thứ nhứt là trỏ bồ tát chánh đẳng.  i hữu là 

chánh giác, phàm phu mê mà chẳng giác, ngoại đạo giác mà chẳng chánh, 

nên chánh giác là trỏ tiểu thừa la hán, tỏ rõ là ngƣời nầy có thể lấy chánh 

pháp để tự giác, có thể lấy chánh pháp để tự giác nên nói là hi hữu.  i hữu là 

đối với phàm phu ngoại đạo mà nói.  òn bồ tát chẳng những tự giác mà lại 

có thể giác tha, nên gọi là chánh đẳng, gọi đầy đủ là chánh đẳng chánh giác, 

lại cũng là đệ nhứt hi hữu. Phật thì tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, nên 

gọi là vô thƣợng chánh đẳng chánh giác, lại cũng là tối thƣợng đệ nhứt hi 

hữu.  ay trong nầy nói thành tựu đệ nhứt hi hữu công đức, mà không nói tối 

thƣợng là tỏ rõ ngƣời nầy đã thành bồ tát, tức là vị sơ trụ bồ tát. Vì ngƣời 



nầy vừa mới sanh thực tƣớng, nên do văn nghĩa trong nầy mà xem càng đủ 

chứng minh câu tối thƣợng đệ nhứt hi hữu ở văn trƣớc phải giải nghĩa là vô 

thƣợng chánh đẳng giác, chẳng thể giải nghĩa khác.  ại chữ đệ nhứt trong 

nầy tuy cũng có thể giải nghĩa thành sơ trụ, vị thứ nhứt của bồ tát, nhƣng 

chẳng đƣợc ổn thỏa, là vì chẳng thông suốt làm một với câu tối thƣợng đệ 

nhứt hi hữu ở trên, chẳng bằng vẫn giải nghĩa là chánh đẳng.  ông đức : 

công là tu công, đức là tánh đức. Vì chƣng tỏ rõ ngƣời nầy đã thành bực 

thánh thì chiếu giác thêm sáng. Theo phá tự tha hoặc mà nói, thì công dụng 

bình đẳng là vì thành tựu công đệ nhứt hi hữu. Theo tự giác giác tha mà nói, 

thì tánh đức vừa mới tỏ sáng ấy là thành tựu đức đệ nhứt hi hữu. Phƣớc đức 

và công đức giống nhau hay khác nhau? Trả lời : chẳng thể nhứt định nói 

giống nhau, cũng chẳng thể nhứt định nói khác nhau. Vì cớ gì? Vì phƣớc 

đức chuyên theo phƣớc mà nói, công đức gồm cả phƣớc tuệ mà nói. Phƣớc 

đức theo quả báo cảm tới mà nói, công đức theo thể dụng hiển ra mà nói. 

Phƣớc đức phần nhiều đem hữu vi ra mà nói, công đức mỗi hay đem vô vi ra 

mà nói, thế nên chẳng thể nhứt định nói là giống nhau.  hƣng nếu tu công 

đức mà trƣớc tƣớng, thì công đức thành ra phƣớc đức, nếu tu phƣớc đức mà 

chẳng trƣớc tƣớng, thì phƣớc đức tức là công đức, thế nên chẳng thể nhứt 

định nói là khác nhau.  hỗ so sánh ở trên đều nói là phƣớc đức, mà chỗ nầy 

lại nói công đức là tại sao? Phàm chỗ so sánh đều nói phƣớc đức, chẳng nói 

công đức là có 3 nghĩa : 1) trì thuyết kinh nầy vốn là công đức mà chẳng 

phải phƣớc đức, nhƣng vì đem phƣớc đức của trƣớc tƣớng bố thí ra để so 

sánh, nên thuận tiện lời văn cũng hãy gọi nó là phƣớc đức. 2)  ồm để hiển 

rõ kẻ tu vô trụ hành, tuy chẳng nên trƣớc tƣớng, cũng chẳng nên hoại tƣớng, 

cho nên đều nói phƣớc đức để bày tỏ nghĩa tu tuệ phải gồm tu cả phƣớc. 3) 

Trì thuyết kinh nầy sở dĩ hơn kẻ trƣớc tƣớng bố thí, không có gì khác, là vì 

thông đạt lý chẳng trƣớc tƣớng, sở dĩ đều nói phƣớc đức, để tỏ rõ nếu chẳng 

trƣớc tƣớng thì phƣớc đức tức là nghĩa của công đức.  ại phải biết, ngƣời thí 

thất bảo, thí thân mạng vốn là kẻ phát đại tâm, nếu chẳng phải là kẻ tu công 

đức thì quyết chẳng thể bố thí nhƣ vậy.  hƣng chỉ nói là phƣớc đức, không 

có gì khác, chính vì họ chẳng trì thuyết kinh nầy, không thể thông đạt lý 

chẳng nên trƣớc tƣớng mà thôi. Ðó là ở trong nầy lại bao gồm có ý nếu trƣớc 

tƣớng thì công đức thành ra phƣớc đức. Ðến nhƣ ở đây nguyên chẳng phải 

dẫn trƣớc tƣớng phƣớc đức ra để so sánh, mà là phát minh tín tâm thanh tịnh 

liền thành tựu đệ nhất hi hữu. Phải biết, vì ngƣời nầy có thể chẳng trƣớc 

tƣớng thì mới có thể thanh tịnh, mà đƣợc thành tựu nhƣ thế, nên chẳng thể 

nói là phƣớc đức, chỉ có thể nói là công đức.  

Khoa trên là tự bày tỏ ngƣời nầy đã có thể thâm giải, nếu chẳng thâm giải thì 

sao biết đƣợc sự thậm thâm của kinh điển nầy.  ghĩa nầy trƣớc đã nói rõ, 



nhƣng chỉ tỏ rõ thâm giải còn là nói tổng quát. Khoa nầy trở xuống đến câu : 

tắc danh chƣ phật, mới bày tỏ rõ ràng nghĩa thú chỗ thâm giải của ngƣời nầy. 

 ếu chuyên đem khoa nầy ra nói, thì câu tín tâm thanh tịnh là thâm giải 

nghĩa, lại gồm cả ý thâm giải thú.  âu tắc sanh thực tƣớng, đƣơng tri thị 

nhân thành tựu đệ nhứt hi hữu công đức, chính là tỏ rõ thâm giải thú vậy. 

Ðƣơng tri có nghĩa là : phải biết thực tƣớng sanh tức là thành tựu, lại phải 

biết tín tâm thanh tịnh liền sanh thực tƣớng.  ai chữ đƣơng tri tuy nói ở 

khoảng giữa mà ý thông suốt cả hai đầu.  ói đƣơng tri là chính vì ngƣời nầy 

tự mình đƣợc thâm giải, nên khuyên ngƣời ta cũng phải thâm giải nhƣ thế. 

Sao gọi tín tâm thanh tịnh là nghĩa thâm giải? Vì trong văn sanh tín ở phía 

trƣớc, thế tôn nói trì giới tu phƣớc có thể sanh tín tâm, lấy đây làm thực.  ối 

tiếp lại nói :  ghe chƣơng cú nầy cho đến một niệm sanh tịnh tín, rồi trong 

văn khai giải lại nói : ƣng sanh thanh tịnh tâm, vì thế trƣởng lão nay nói tín 

tâm thanh tịnh chính cùng với văn phía trƣớc đối nhau. Trƣởng lão cho là 

thế tôn mở miệng liền khiến phát tâm độ sanh. Ðộ vô biên chúng sanh mà 

thực không có chúng sanh đƣợc diệt độ, cho đến có ngã tƣớng nhân tƣớng 

liền chẳng phải bồ tát, nghĩa nầy là khiến chẳng thủ tƣớng. Ở văn dƣới lại 

khiến chẳng trụ lục trần bố thí, chẳng trụ lục trần sanh tâm, đều là khiến 

chẳng thủ tƣớng mà thôi. Tại sao chẳng thể thủ tƣớng là sanh thanh tịnh 

tâm?  hỗ gọi là nhứt niệm sanh tịnh tín, tín sao gọi là tịnh? Ấy là vì tâm 

thanh tịnh.  ó thể thấy sanh thanh tịnh tín tức là sanh thanh tịnh tâm, lại có 

thể thấy tâm thanh tịnh toàn do ở tín. Thử xem một câu nói :  hứt niệm sanh 

tịnh tín, ý ở tỏ rõ là ngƣời nầy đã đƣợc 1 niệm tƣơng ứng. Sao gọi là tƣơng 

ứng? Ấy là 1 niệm cùng với tự tánh thanh tịnh tâm tƣơng ứng.  ghĩa của 

tƣơng ứng tức là   Ứ  , mà chẳng tu thì làm sao chứng?  hẳng giải thì lại 

làm sao tu? Mà giải, hành, chứng hết thảy chẳng nêu lên, chỉ nói nhứt niệm 

sanh tịnh tín, thì có thể thấy một chữ tín đã quán triệt đến suốt đáy, tức là 

khiến ngƣời ta thể-hội quả nhiên có thể lấy thực tín làm nhân, ắt đƣợc quả 

tịnh tín.  ói một cách đơn giản, tín tâm tăng trƣởng đến chỗ viên mãn thì 

tâm liền thanh tịnh.  o đây mà xem, một câu trƣởng lão tín tâm thanh tịnh 

không khác gì kết tinh của các nghĩa mà thế tôn đã thuyết ở trên.  ếu chẳng 

thâm giải những nghĩa nầy liền nói chẳng ra.Văn trƣớc lại nói : nhứt niệm 

sanh tịnh tín giả, nhƣ lai tất tri tất kiến thị chƣ chúng sanh đắc vô lƣợng 

phƣớc đức, mà ở dƣới câu ƣng sanh thanh tịnh tâm lại nói : đƣơng tri thị 

nhân thành tựu đệ nhứt hi hữu chi pháp.  ên trƣởng lão nay nói : tắc sanh 

thực tƣớng, đƣơng tri thị nhân thành tựu đệ nhứt hi hữu công đức, lại cùng 

với văn trƣớc đối nhau. Trƣởng lão cho là thế tôn sở dĩ nói ƣng bất thủ 

tƣớng, ƣng sanh thanh tịnh tâm, là ắt phải lìa xa hƣ tƣớng của căn trần thức, 

thì mới có thể sanh khởi thực tƣớng của thanh tịnh tâm.  hỗ gọi là đắc vô 

lƣợng phƣớc đức, vì ngƣời nầy thành tựu pháp tối thƣợng đệ nhứt hi hữu. 



Tối thƣợng đệ nhứt hi hữu thì chỉ có phật mới có thể gọi, ở dƣới thêm một 

chữ pháp, mà phía trên lại nói đƣơng tri, đều là đề phòng ngƣời ta hiểu lầm, 

nên bảo họ rằng : phải biết ngƣời sanh thanh tịnh tâm nầy tuy chƣa thành 

phật, mà đã thành tựu pháp thành phật. Pháp nầy là gì? Tức là ly hƣ tƣớng 

của căn trần thức, sanh thực tƣớng thanh tịnh tâm vậy. Phải biết, ngƣời nầy 

vì thực tín mà có thể ly hƣ hiển thực, một niệm tƣơng ứng, công đức của 

ngƣời nầy đã thành tựu bồ tát đệ nhứt hi hữu. Ðến địa vị nầy là đã siêu phàm 

nhập thánh mới có khả năng thành phật, vì chƣng ắt trƣớc thành bồ tát mà 

sau mới có thể thành phật.  ên ắt phải thành tựu đệ nhứt hi hữu công đức, 

mới là thành tựu pháp đệ nhứt hi hữu. Ðây chẳng phải là qui thú mà trƣởng 

lão thâm giải nghĩa ƣ? Vả biết tín tâm thanh tịnh liền sanh thực tƣớng mà 

đƣợc thành tựu, lại chẳng phải thú hƣớng mà trƣởng lão thâm giải nghĩa ƣ?  

 o nghĩa thú chỗ giải của trƣởng lão ở trên mà xem, thì chúng ta cũng có thể 

ngộ đƣợc là đã chứng tánh tức là tín tâm thanh tịnh, thì chúng ta ắt phải khai 

giải, không có gì khác, chỉ là chỗ khiến tín tâm thêm sáng mà thôi. Mà ắt 

phải tiến tu, cũng không có gì khác, chỉ là chỗ khiến tín tâm thêm lớn mà 

thôi. Vì chƣng tín là chủ cán, giải hành chứng là trợ lực của tín.  ại do đây 

có thể ngộ tín là chủ cán, nên nói tín là cửa để vào đạo, nên tín là mẹ của 

công đức nguồn đạo, vậy nên học phật ắt phải trƣớc hết đầy đủ tín tâm. Mà 

trọn bộ kinh nầy là lấy sanh tín, khai giải, tiến tu, thành chứng để tỏ nghĩa 

thú của nó.  ên chúng ta nghe đƣợc kinh nầy đối với chỗ tỏ rõ trong kinh 

làm sao là sanh tín, làm sao là đƣợc giải, làm sao là tu vô thƣợng bồ đề, làm 

sao là thành nhẫn, trƣớc hết phải mỗi mỗi tin mà vào, rồi sau mới là thực tín, 

rồi mới có thể khai giải, tinh cần tu hành mà đắc chứng. Trong kinh chỗ nào 

cũng gồm nói chữ tín tức là điểm thiết yếu, chúng ta phải nên lĩnh hội nhƣ 

thế.  

 ại có 1 nghĩa chẳng thể nào mà không biết, tín là chủ cán là ý khiến sơ phát 

tâm bồ tát đƣợc để nhập môn.  hƣng phải biết : một tức là hết thảy, hết thảy 

tức là một, kinh  oa  ghiêm đã nói rõ nghĩa nầy.  ho nên theo tín giải hành 

chứng mà nói, nếu lấy tín làm chủ thì hết thảy đều xu hƣớng về tín, nếu lấy 

giải làm chủ thì hết thảy lại xu hƣớng về giải, những cái khác theo đó mà 

suy.  ên nghe pháp phải hiểu sâu dụng ý ở chỗ nào, nếu chấp ở danh tự 

ngôn ngữ, chết ở dƣới câu là cái cấm kỵ lớn của học phật, lại cũng chẳng 

phải là phật pháp viên dung vô ngại.  gay nhƣ chữ tín đã đành khẩn yếu, mà 

chữ giải cũng khẩn yếu.  ói một cách đơn giản rõ ràng tức là tín giải hành 

chứng 4 việc, không việc nào là chẳng khẩn yếu, mà trong 4 chữ nầy càng 

lấy tín giải là rất khẩn yếu, vì 2 việc nầy rất mật thiết. Sao gọi là rất khẩn 

yếu?  gƣời học nếu có thể thực tín, thâm giải, thì tự mình có thể tinh cần tu 



hành mà đắc, nếu không thì làm gì có tu chứng có thể nói, cho nên mới nói 

là rất khẩn yếu. Sao gọi là rất mật thiết? Vì giải nhân tín mà có, tín từ giải 

sanh ra.  hữ tín đứng đầu, kinh nầy cũng trƣớc nói sanh tín, thứ nói khai 

giải, vả chữ tín quán triệt suốt đáy nhƣ chỗ nói ở trên, thì giải nhân tín mà có 

chẳng còn đợi nói nữa, mà nói tín từ giải sanh tức là nhƣ trƣớc đã nói : năng 

sanh tín tâm dĩ thử vi thực, trong nầy đã gồm có ý tín từ giải mà ra. Tại sao 

sanh tín? Vì lấy đây làm thực, nếu chẳng hiểu rõ đƣợc nghĩa chân thực trong 

kinh, thì làm sao có thể lấy đây làm thực.  ại trong nầy trƣởng lão tự bày tỏ 

lúc ông thâm giải nghĩa thú liền mở miệng nói : tín tâm thanh tịnh tắc sanh 

thực tƣớng, cũng là hiển rõ nếu chẳng thâm giải liền chẳng biết tín tâm quan 

hệ nó lớn lao nhƣ thế, thì tín từ giải sanh ra càng đƣợc rõ ràng.  hững lời 

nói khác trong kinh nầy có thể dẫn ra để chứng minh còn nhiều.  

Trƣớc nói : thành tựu đệ nhứt hi hữu công đức là vị sơ trụ. Sao có thể biết là 

sơ trụ? Ðáp : có 2 điểm : 1) là từ chữ sanh ở văn trên mà xem ra, 2) có Ðại 

Trí Ðộ  uận làm chứng. Phải biết, thực tƣớng hiện ra tức là chứng vô sanh 

nhẫn. Ðại Trí Ðộ  uận cuốn 50 nói : “Ở trong các pháp thực tƣớng vô sanh 

diệt, tín thụ thông đạt, vô ngại chẳng thoái, gọi là vô sanh nhẫn”. Xét một 

câu thông đạt vô ngại tự tại trong luận, tức là nghĩa của chứng. Thế thì 

chứng vô sanh nhẫn là vì thông đạt thực tƣớng, thì thực tƣớng hiện ra tức là 

chứng vô sanh nhẫn cũng có thể biết đƣợc. Mà vị thứ của thực tƣớng hiện ra 

là vị thứ của chứng vô sanh nhẫn cũng có thể biết đƣợc.  hứng vị thứ vô 

sanh nhẫn kinh luận có nhiều thứ thuyết, trƣớc đã nói, nay không ngại gì lại 

nói trở lại.  hƣ cuốn 73 trong Ðại Trí Ðộ  uận nói : “Ðắc vô sanh pháp 

nhẫn bồ tát tên gọi là a bệ bạt trí” a bệ bạt trí có nghĩa là chẳng thoái chuyển, 

tức là sơ trụ, đây là nói sơ trụ đắc vô sanh pháp nhẫn. Mà kinh  oa  ghiêm 

thì bảo bát địa chứng vô sanh pháp nhẫn, các kinh  hân Vƣơng  ộ Quốc thì 

nói ở thất, bát, cửu địa.  hững thuyết ở trên tuy khác nhau mà nghĩa nó đều 

thông, vì sơ trụ liền đắc chứng từng phần, đến bát địa trở lên đắc vô công 

dụng đạo (tức là vô học), mà sau mới viên mãn.  ên nói sơ trụ ấy là bảo 

chứng từng phần, nói bát cửu địa chứng, ấy là tỏ rõ chứng tròn vẹn. Phải 

biết, ngay theo viên chứng mà nói, nếu chia cho kỹ cũng có thứ tự.  hỗ 

chứng của bát địa, cửu địa, thập địa thí dụ nhƣ trăng đêm 13 tuy tròn nhƣng 

còn chƣa tròn hết, chỗ chứng của đẳng giác mới tròn nhƣng cũng còn thiếu 

một chút, cho đến phật địa mới nhƣ mặt trăng đêm rằm rốt ráo tròn đầy. Mà 

sự chứng từng phần của sơ trụ chẳng qua đƣợc một phần, thì nhƣ trăng non 

mới lú lên, mới vừa sanh ra ánh sáng trong trẻo mà thôi.  ên kinh nầy nói 

sanh thực tƣớng là tỏ rõ ánh sáng trong trẻo mới vừa sanh ra, vị lên sơ trụ 

vậy.  ại phải biết Ðại Trí Ðộ  uận của  ong Thụ bồ tát nói sơ trụ liền đƣợc 

vô sanh nhẫn là nói viên-sơ-trụ, mà chẳng phải là biệt-sơ-trụ. Viên có nghĩa 



là chỗ thấy của ngƣời nầy viên dung, biệt có nghĩa là chỗ thấy của ngƣời nầy 

chẳng kể ở lý hay ở sự tuy hết sức tinh thâm, mà thành ra cách biệt.  ách 

biệt tức là chẳng viên dung.  ại phải biết, chỗ thấy viên dung là vị tuy vừa 

mới lên sơ trụ mà chỗ thấy của ngƣời nầy lại bằng với biệt sơ địa.  ên Ðại 

Thừa  ghĩa  hƣơng cuốn 12 nói : “ ong Thụ nói sơ địa trở lên đắc vô sanh 

nhẫn”.  ong Thụ vốn nói sơ trụ, mà nói là  ong Thụ nói sơ địa, nghĩa nầy 

chính tỏ rõ chỗ nói sơ trụ của  ong Thụ là viên-sơ-trụ ngang hàng với biệt-

sơ-địa. Quán Kinh Sở của Thiên Thai tổ sƣ cũng nói : “vô sanh nhẫn là sơ 

địa, sơ trụ”. Ðịa, trụ đều nói thì chỗ gọi là sơ địa ấy là trỏ biệt giáo, chỗ gọi 

là sơ trụ ấy là trỏ viên giáo.  gay một lời nói nầy thì có thể thấy biệt-sơ-địa 

và viên-sơ-trụ chỗ thấy ngang nhau, lại có thể thấy chỗ thấy chẳng viên ắt 

phải đến lên địa thì mới viên.  ại có thể thấy chứng một phần pháp thân 

cũng có chỗ khác nhau xa. Vì cớ gì? Vì ngƣời ở biệt sơ trụ cũng ắt chứng 

đƣợc một phần pháp thân mới có thể vị lên sơ trụ, nhƣng tuy cùng với viên 

sơ trụ đều nói là chứng đƣợc 1 phần pháp thân, mà sự lớn nhỏ của 1 phần 

nầy thì khác nhau xa. Vì cớ gì? Vì chỗ thấy của viên sơ trụ ngang với biệt sơ 

địa. Phải biết, từ sơ trụ đến sơ địa có 30 giai cấp há chẳng phải 1 phần chứng 

đƣợc của viên sơ trụ so với 1 phần chứng đƣợc của biệt sơ trụ lớn hơn 30 lần 

ƣ?  ho nên ngƣời viên sơ trụ tu đến sơ địa, ở trong đó 30 giai cấp tuy đều 

phải mỗi mỗi trải qua, mà trải qua rất mau, chẳng so với sự khó khăn của 

ngƣời biệt giáo. Thế thì ngƣời biệt giáo tức là kẻ chỗ thấy chƣa tròn vẹn, 

đƣơng lúc ngƣời nầy từ thập tín tu đến sơ trụ, ắt khó hơn ngƣời viên cũng có 

thể tƣởng đƣợc vậy. Bao nhiêu thứ nghĩa lý nói trên đều chẳng thể nào mà 

không biết, biết thế thì càng biết sự cần yếu của đại khai viên giải. Xét Ðại 

Thừa  ghĩa  hƣơng, Quán Kinh Sớ cùng lấy biệt sơ địa, viên sơn trụ chứng 

vô sanh nhẫn, chứng vô sanh là chứng pháp thân. Viên sơ trụ chỉ chứng 1 

phần, thì biệt sơ địa cũng chỉ là chứng 1 phần có thể biết đƣợc.  ói nhƣ thế, 

há chẳng phải bảo là biệt sơ trụ không có chỗ nào chứng ƣ?  hƣng nếu 

chẳng chứng 1 phần thì không thể gọi đƣợc là sơ trụ, nghĩa nầy làm sao mà 

thông? Phải biết, một phần của biệt sơ địa, và viên sơ trụ thì rất là quang 

minh, còn biệt sơ trụ tuy cũng chứng đƣợc 1 phần, nhƣng hãy còn hoảng hốt 

mờ mờ, thí dụ nhƣ trăng mời mọc ở đầu tháng, tuy hiện ra mà bị mây che. 

Vì cớ gì? Vì ngƣời nầy vốn từ xƣa đến nay thấy lý thấy sự đều cách biệt mà 

chẳng dung thông, bèn khiến cho tánh tuy thấy mà vẫn ngăn cách, chứng 

nhƣ chƣa chứng.  ên đến sơ địa chỗ thấy tròn vẹn, thì mới tỏ rõ cái tên 

chứng đƣợc 1 phần. Phải biết nhƣ thế thì nghĩa nó mới viên, vì lấy nghĩa nầy 

thì biệt sơ trụ tuy nói rằng chứng từng phần, chẳng qua là hơn vị tƣơng tự 

mà thôi. Phải biết, gọi là tƣơng tự, vì chỗ thấy của ngƣời nầy không phải là 

mặt trăng thiệt mà là bóng của mặt trăng.  ọi là chứng từng phần, vì chỗ 

thấy của ngƣời nầy không phải là bóng trăng mà là mặt trăng thiệt, cho nên 



hơn.  hƣng mặt trăng thiệt còn ẩn ở trong đám mây dầy đặc, nên hãy còn 

sai biệt. Vì chỗ thấy của ngƣời nầy tuy chân thực mà vẫn còn mơ hồ, không 

khác gì nhƣ bóng trăng vậy thôi, sở dĩ hơn mà còn nói là sai.  hƣng tuy 

cách xa nhau không bao nhiêu, một đằng thì chỗ thấy dẫu hết sức sáng sủa 

mà là mặt trăng trong đáy nƣớc, là day về đối diện gián tiếp mà xem nó, nên 

gọi là tƣơng tự.  òn một đằng thì chỗ thấy tuy hết sức mơ hồ mà là mặt 

trăng thiệt, là từ trong tánh trực tiếp xem nó, nên tuy sai mà vẫn hơn. Phải 

biết nhƣ thế thì nghĩa mới thông suốt.  

Thế Tôn, thị thực tƣớng giả tắc thị phi tƣớng, thị cố nhƣ lai thuyết danh 

thực tƣớng.  

Dịch nghĩa : Thƣa thế tôn, thực tƣớng nầy tức là phi tƣớng, thế cho nên 

nhƣ lai nói tên là thực tƣớng.  

Khoa nầy là giải rõ nghĩa thực tƣớng là gì, và sao gọi là thực tƣớng. Thị thực 

tƣớng : cũng nhƣ nói chỗ gọi là thực tƣớng nầy tức là phi tƣớng, ấy là nói 

chẳng thể hiểu lầm đây là nói về tƣớng. Ðã gọi là thực tƣớng, lại nói phi 

tƣớng, chính là tỏ rõ chỗ nói nầy là tánh.  hƣ lai là tên gọi của tánh đức, 

nhƣ lai thuyết có nghĩa là theo tánh mà thuyết.  anh là giả danh, đã là phi 

tƣớng sao gọi là thực tƣớng, nên lại giải nghĩa rõ là chính vì cớ nó phi tƣớng 

bèn theo tánh mà thuyết giả danh là thực tƣớng mà thôi. Ý nói tánh chẳng 

giống tƣớng hƣ vọng cho nên gọi nó là thực tƣớng.   

Kinh văn bao gồm nghĩa vô cùng, chỉ theo từng tầng mà nói, nay trƣớc hãy 

nói 1 nghĩa của nó : chữ thực có 2 nghĩa : 1) là nghĩa chất thực, 2) là nghĩa 

chân thực.  hất thực là nó có chất kết thực làm ngăn ngại, nhƣ trong chén 

đựng đầy một vật gì rất là cứng chắc thì có chất, có ngăn ngại. Vì cớ gì? Vì 

lại chẳng thể chứa đựng vật khác, đây gọi là chất thực.  hƣng tánh thể hƣ 

linh, chính tƣơng phản lại chất thực, vì hƣ thì chẳng phải thực, linh thì chẳng 

phải ngại, nên biết chữ thực của thực tƣớng không phải là nghĩa chất thực 

mà là nghĩa chân thực.  hân thực là rõ ràng nó chẳng phải hƣ vọng.  ƣ 

vọng cũng có 2 nghĩa : 1)  ƣ là nghĩa trống không, vọng là nghĩa tà quấy. 2) 

 ƣ là nghĩa giả, vọng là nghĩa hƣ huyễn.  ghĩa đầu là không có, là chẳng 

tốt, nghĩa thứ nhì thì chẳng những chẳng phải là không tốt, cũng chẳng phải 

là không có, mà là nghĩa huyễn tƣớng giả hữu. Trƣớc nói : phàm chỗ có 

tƣớng đều là hƣ vọng, chỗ gọi là hƣ vọng nầy là nghĩa thứ nhì mà chẳng 

phải là nghĩa đầu.  ghĩa nầy chính cùng với nghĩa chân thực đối đãi, thế thì 

tƣớng là hƣ vọng tánh là chân thực rành rành là vật đối đãi nhau, vả lại tánh 

lại rõ ràng là chẳng phải tƣớng, sao lại gọi là thực tƣớng ƣ? Phải biết, một 



lời nói, một danh từ trong kinh phật đều là hay khéo, sao gọi là hay khéo? Vì 

có thể khiến ngƣời ta nhờ danh từ ngôn ngữ nầy mà có thể từ phƣơng diện 

nầy đạt đến phƣơng diện kia, chẳng đến nỗi thủ trƣớc một phƣơng diện. Phải 

biết, chính vì tánh vốn chẳng phải là tƣớng, mà lại có thể hiện lên hết thảy 

tƣớng, không mà chẳng không, sở dĩ tánh nầy là chân thực vậy.  âu thị cố 

nhƣ lai thuyết danh thực tƣớng trong kinh văn chính là hiển nghĩa nầy.  hữ 

thị cố thừa tiếp chữ phi tƣớng ở trên mà nói, nhƣ lai là trỏ tánh mà nói. Phi 

tƣớng là tánh, gọi là thực tƣớng vì chƣng theo tánh mà nói gọi là thực, để tỏ 

rõ nghĩa tánh chẳng phải hƣ vọng mà là chân thực.  ại theo tánh mà nói gọi 

là tƣớng, là để tỏ rõ nghĩa tánh tuy chẳng phải tƣớng mà có thể hiện ra 

tƣớng. Vả do kinh văn nầy mà xem, ngay cái tên của thực tƣớng nầy, gồm 

khiến cho ngƣời ta lĩnh hội đƣợc nghĩa tánh-thể tuyệt đối. Vì thuyết tánh và 

tƣớng đối đãi nhau, từ trên bề mặt mà xem thì nói nhƣ thế, còn xét thực tế 

mà xem sâu vào, nếu lìa tánh-thể của nhƣ lai thì không có tƣớng nào có thể 

nói.  ó thể biết tánh-thể là tuyệt đối.  hƣ lai thuyết danh thực tƣớng trong 

kinh văn, cũng nhƣ nói do nhƣ lai mà nói tên là thực tƣớng, chính là hiển 

nghĩa nếu không phải tánh thì chẳng thể nói là thực, nếu không phải tánh thì 

chẳng thể hiện tƣớng. Ðây là cái sở dĩ nhiên của giả danh tánh là thực tƣớng 

là một.  

2)  ghĩa của khoa nầy chính cùng với nghĩa của khoa trƣớc nói : nhƣợc kiến 

chƣ tƣớng phi tƣớng tắc kiến nhƣ lai, phát minh lẫn nhau. Vì ý của văn trƣớc 

tỏ rõ nếu chỉ thấy đƣợc 1 phƣơng diện tƣớng thì nghiêng về cái hữu, nếu chỉ 

thấy đƣợc 1 phƣơng diện phi tƣớng thì lại nghiêng về cái không, đều chẳng 

thể thấy nhƣ lai tánh. Vì cớ gì? Vì tánh là không và hữu đồng thời đều đầy 

đủ. Khởi Tín  uận nói rõ nhƣ lai tạng đầy đủ nghĩa không bất không, há 

chẳng phải là không hữu đồng thời ƣ?  ên ắt phải có thể thấy tƣớng tức phi 

tƣớng, thì mới thấy nhƣ lai. Phải biết, phải thấy tƣớng mà phi tƣớng, cũng 

phải thấy phi tƣớng mà tƣớng. Tƣớng mà phi tƣớng là sắc tức thị không, phi 

tƣớng mà tƣớng là không tức thị sắc. Văn trƣớc đã tỏ rõ nghĩa sắc tức thị 

không, trong nầy lại tỏ rõ nghĩa không tức thị sắc, khiến ngƣời ta gồm cả 

trƣớc sau hợp lại mà xem, thì ở nghĩa không hữu đồng thời đều đầy đủ, lại 

càng rõ ràng. Kinh văn ban đầu nói thị thực tƣớng giả tắc thị phi tƣớng, là tỏ 

rõ tƣớng tức là phi tƣớng. Sau nói : thị cố nhƣ lai thuyết danh thực tƣớng, 

chữ thị cố thừa tiếp chữ phi tƣớng ở trên mà nối tiếp rằng : thuyết danh thực 

tƣớng, là tỏ rõ phi tƣớng mà tƣớng. Tƣớng tức là phi tƣớng, phi tƣớng mà 

tƣớng, chính là chân thực nghĩa của nhƣ lai tạng, nên nói nhƣ lai thuyết.  ho 

nên trƣớc nói : thị thực tƣớng giả tắc thị phi tƣớng, sau nói : thuyết danh 

thực tƣớng (nên chú trọng ở chữ thực trong 2 câu nầy). Ðây là cái sở dĩ 

nhiên giả danh của tánh là thực tƣớng, là hai. Văn trƣớc : thấy tƣớng tức phi 



tƣớng là gồm có nghĩa phi tƣớng mà tƣớng ở đó, nhƣng chƣa nói rõ, nên chỗ 

nầy nhờ đó để tỏ rõ cái gì là nghĩa của thực tƣớng, mà hiển rõ nói toạc ra để 

bổ túc nó. Trƣớc nói : tƣớng tức phi tƣớng, sau nói : phi tƣớng mà tƣớng, 

chính tỏ rõ nghĩa thừa tiếp câu tƣớng tức phi tƣớng mà vì đó bổ túc.  ại phải 

biết 2 nghĩa tƣớng tức phi tƣớng, phi tƣớng mà tƣớng vốn thu nhiếp lẫn 

nhau, mà đều đầy đủ, nên ở dƣới câu nói tƣớng tức phi tƣớng, dùng 2 chữ thị 

cố thừa tiếp mà nói, đã tỏ rõ nghĩa bổ túc văn trƣớc, lại gồm luôn ý 2 nghĩa 

vốn liên lạc thông suốt với nhau.  

3) Trong kinh phật thƣờng nói : tánh thể không tịch, vì đề phòng ngƣời ta 

hiểu lầm chữ không của tánh thể là trống rỗng không có gì, chữ tịch của tánh 

thể là khô tịch, nên mới lại gọi tánh thể là thực tƣớng. Thực là chân thực có 

nó, chẳng phải là trống rỗng không có, tƣớng là hiển hiện ra đầy rẫy, chẳng 

phải là khô tịch. Trong nầy chính nói rõ nghĩa nầy.  ai chữ phi tƣớng là nói 

nó không tịch. Vì cớ gì? Vì tƣớng nầy đều phi há chẳng phải là không tịch 

ƣ? Biết đâu rằng vì cớ tƣớng nầy đều phi, bèn theo nhƣ lai tánh thể nói tên là 

thực tƣớng.  ói tên là thực tƣớng ấy là tỏ rõ nó diệu trạm tổng trì, thƣờng 

hằng bất biến, tuy không mà chẳng phải là không.  ói gọi tên là tƣớng, là tỏ 

rõ nó khi   tới thì   hiện ra, B tới thì B hiện ra, tuy tịch mà thƣờng chiếu. 

Ðây lại là cái sở dĩ nhiên của tánh có tên là thực tƣớng, là thứ ba.  

4)  ổ đức nói nghĩa của thực tƣớng là vô tƣớng vô bất tƣớng, thuyết nầy rất 

diệu, hết sức là đơn giản rõ ràng. Vô tƣớng vô bất tƣớng phải lấy 2 nghĩa mà 

nói mới là viên mãn : 1) tánh thể vốn chẳng phải tƣớng nên nói vô tƣớng, thế 

nhƣng tuy chẳng phải tƣớng, mà hết thảy tƣớng đều duyên tánh mà nổi dậy, 

nên nói vô bất tƣớng. 2) Tuy có thể hiện khởi hết thảy tƣớng, mà cùng với 

hết thảy tƣớng vẫn chẳng liên quan gì, cho nên nói vô tƣớng. Ðây là tỏ rõ nó 

tức tƣớng ly tƣớng. Tánh đã đành là chẳng phải tƣớng, nhƣng tự nó chẳng 

khởi một niệm rằng chẳng phải tƣớng, nên nói vô bất tƣớng, đây là tỏ rõ nó 

tức bất tƣớng mà ly bất tƣớng.  ghĩa thứ nhì sâu hơn nghĩa trƣớc, tóm lại là 

để tỏ rõ tánh thể ly niệm mà thôi. Không có niệm thì không có chỗ nào gọi là 

tƣớng, bất tƣớng, nên niệm ly thì tƣớng, bất tƣớng hết thảy đều ly. Thế thì vì 

tánh thể vô tƣớng, tuy gọi nó là tƣớng, mà cùng với tánh vẫn không có liên 

quan gì. Vì cớ tánh thể vô bất tƣớng nên gọi nó là tƣớng, thì ở tánh lại có trở 

ngại gì đâu?  uống chi tƣớng có 2 nghĩa : một là ngoại tƣớng tức là nghĩa 

cảnh tƣớng, một là tƣớng trạng, tức là lời mô tả.  ọi tánh là tƣớng đã đành 

là chẳng thể hiểu theo nghĩa cảnh tƣớng một cách ngu ngốc, nên một câu 

thực tƣớng cũng nhƣ nói chân thực tƣớng trạng. Vô tƣớng vô bất tƣớng 

chính là chân thực tƣớng trạng của tánh thể, nên gọi là thực tƣớng.  iải 

nghĩa vô tƣớng vô bất tƣớng nhƣ thế, thì nghĩa đã đành là viên mãn, mà giải 



nghĩa thực tƣớng nhƣ thế cũng rất hay khéo. Mà một câu vô tƣớng vô bất 

tƣớng nầy, cổ đức nguyên từ trong kinh văn khoa nầy mà lĩnh ngộ đƣợc, nên 

vô tƣớng vô bất tƣớng đã đầy đủ 2 nghĩa nhƣ chỗ nói trên, mà kinh văn khoa 

nầy lại cũng đầy đủ 2 nghĩa nầy. Theo nghĩa đầu mà nói, vì tánh thể vốn 

chẳng phải tƣớng nên kinh văn nói : “thị thực tƣớng giả tắc thị phi tƣớng”, 

nhƣng tuy chẳng phải tƣớng mà hết thảy tƣớng đều duyên tánh mà nổi dậy, 

nên kinh văn nói : “thị cố nhƣ lai thuyết danh thực tƣớng”, theo nghĩa thứ 

nhì nói, vì tƣớng bất tƣớng hết thảy đều ly, nên kinh văn nói : “thị thực 

tƣớng giả tắc thị phi tƣớng”, phi là có nghĩa ly. Thực tƣớng ấy là phi tƣớng, 

thì há chẳng phải tƣớng bất tƣớng đều ly ƣ? Tƣớng bất tƣớng đều ly, chân 

thực tƣớng trạng của nhƣ lai tạng là nhƣ thế, nhƣ thế.  ên kinh văn nói rằng 

: Vì tƣớng bất tƣớng đều ly, theo nhƣ lai tánh thể mà nói thì đƣợc gọi là chân 

thực tƣớng trạng, đây là nghĩa thứ 4 của tánh tên thực tƣớng.  

Phật thuyết bổn tánh, lại thêm vào các thứ tên gọi khác, cho đến hết thảy 

pháp cũng đều dùng bao nhiêu thứ kiểu nói, lập nên bao nhiêu thứ danh từ. 

 ghĩa nầy rất cần yếu mà từ xƣa đến nay không ngƣời nào nói tới, nay tôi vì 

các ông nói ra sơ lƣợc. Phải biết, sự thuyết pháp của phật nguyên vì phá 

chấp cho chúng sanh, bởi nghiêng lệch riêng tƣ nên chấp, bởi chấp nên càng 

nghiêng lệch riêng tƣ, chúng sanh sở dĩ tạo nghiệp chịu khổ luân hồi chẳng 

thôi, sống chết chẳng ngừng nghỉ là trọn vẹn do ở chỗ nầy. Mà thế gian sở dĩ 

nhiều phiền não nhiều đấu tranh, cho đến giết ngƣời đầy thành, giết ngƣời 

đầy cánh đồng cũng đều do cái nầy hết thảy. Thế tôn xuất hiện cứu thế độ 

khổ, nên trƣớc hết phải phá chấp. Phải biết, chúng sanh sở dĩ nghiêng lệch 

riêng tƣ, thành chấp, không có gì khác, là bởi trí tuệ nó ngắn cạn, phàm việc 

gì chỉ thấy một mặt, bèn cho là pháp đều cố định.  hỗ thấy nầy của lũ nó ắt 

chẳng thể thay đổi, thế mà nó chẳng biết đó là nghiêng lệch đó là chấp.  ên 

phật vì chúng nó châm một mũi kim vào đỉnh đầu rằng : không có pháp nhứt 

định, để phá cái căn bệnh thiên chấp của chúng nó. Mà phàm thuyết một 

pháp ắt dùng bao nhiêu thứ kiểu nói, lập nên bao nhiêu thứ danh từ, chính là 

để bày tỏ pháp không có nhứt định.  hữ pháp nầy là nghĩa rộng, gồm nhiếp 

thế pháp mà nói, nếu chỉ cho là xuất thế pháp, nhƣ vậy thì trái với tôn chỉ 

của phật.  

 ại phải biết, con ngƣời cần phải học phật, học phật cần phải tu quán, không 

có gì khác, dùng phật lý quán chiếu viên dung bèn có thể chuyển những 

quan niệm từ xƣa đến nay của nó, để hóa cái bịnh thiên chấp của nó.  ên 

học phật mà chẳng tu quán thì đƣợc lợi ích rất nhỏ. Vì cớ gì? Ắt phải tu quán 

mới hiểu rõ lý. Vì quán thâm mà sau thấy lý thâm, vì quán viên mà sau thấy 

lý viên.  ại cũng thấy lý thâm thì quán càng thâm, thấy lý viên thì quán càng 



viên.  hƣ thế xoay vần mà tu tập, thì trí tuệ cũng xoay vần thêm sáng, đã ở 

trong chỗ bất tri bất giác tình chấp lần lần hóa đi, mà vọng niệm tiêu đi mất. 

 ên chỗ gọi là khiển chấp, diệu dụng của nó là ở chỗ nầy, chẳng phải là 

khiển một cách cứng ngắc.  hỗ gọi là dứt niệm, diệu dụng của nó cũng là ở 

chỗ nầy, chẳng phải là gƣợng ép dứt. Thế thì chỗ gọi là : ở chỗ nầy, quả 

nhiên là chỗ nào? Phải biết, sự thuyết pháp của phật từ chỗ chẳng nói một 

câu, từ chỗ chẳng nói một chữ. Vả mỗi lần thuyết một pháp ắt dùng bao 

nhiêu thứ kiểu nói, ắt lập nên bao nhiêu thứ danh từ, không có gì khác, là vì 

khiến kẻ nghe pháp ắt phải xem đủ mọi mặt mới hiểu rõ nghĩa thú ở trong 

đó, đây tức là chỗ diệu dụng của phật. Vì cớ gì? Vì mƣợn cái nầy liền đã trừ 

thói quen xấu thiên chấp từ xƣa đến nay chỉ xem một mặt. Mà chỗ thuyết 

của kinh nầy càng viên càng diệu, thiệt là kim cƣơng tuệ kiếm. Vì cớ vì? Vì 

quả nhiên có thể xem đủ mọi mặt mà đạt đến thâm quán viên quán thì không 

hoặc nào là chẳng phá. Vả đã phải xem đủ mọi mặt mới hiểu rõ nghĩa thú, 

thì tự mình chẳng thể nào không đọc nhiều kinh điển đại thừa để cho rộng 

kiến văn, lại chẳng thể nào không tĩnh tâm giác chiếu để lĩnh hội tinh vi của 

nó, mà định tuệ đã ở trong đó rồi. Quả nhiên có thể nhƣ thế thì chẳng những 

tu các thứ công hành đều đƣợc tự tại thụ dụng, đối với hết thảy thế pháp đều 

đƣợc tiến thoái một cách thong thả, mà sự chuyển phàm thành thánh đã xây 

nền móng ở đây rồi. Vì sao? Vì định tuệ ngày càng tăng thì vọng niệm ngày 

càng giảm, đây là then chốt khẩn yếu của nghe pháp, đƣờng lối vào phật rất 

hay khéo, phải gấp rút để ý. Kẻ bất tuệ nầy kính cẩn lấy tôn chỉ nầy làm gốc, 

nên mỗi khi nói 1 nghĩa cũng ắt làm bao nhiêu thứ thuyết day qua trở lại, 

khít khao khắp hết, chẳng nhàm chán chỗ tƣờng tận của nó, là hy vọng kẻ 

nghe mở rộng tâm mình làm phƣơng tiện cho sự quán chiếu đƣợc nhiều mà 

thôi. Vì bổn lai diện mục đã đành chẳng phải lời nói có thể tới, vả chúng 

sanh lâu rồi đã quên đi mất, nếu chẳng ở trong chỗ không có thể nói, bày đặt 

nhiều phƣơng tiện để nói nó ra, thì làm sao có thể tu quán đƣợc? Ở trên là 

nói rõ lợi ích lớn của tu quán đủ mọi mặt, thâm quán, viên quán, nếu trái với 

những cái đó thì mắc phải bịnh cũng hết sức lớn.  gay nhƣ hai chữ tín giải, 

thƣờng thấy có ngƣời chủ trƣơng một đƣờng lối độc nhứt chỉ thực hành tín 

tâm, thành thực niệm phật cho là đủ rồi, hết thảy kinh điển chẳng hứa cho 

đọc tụng, pháp bảo đại thừa, lại gác ở một xó.  ếu có kẻ nào nghiên cứu tìm 

tòi giáo nghĩa, ƣa tới dự nghe pháp hội, họ bèn mắng rằng : chẳng thành 

thực. Phải biết, thành thực niệm phật phải có trình độ, nghĩa thú của niệm 

phật chƣa hiểu rõ một mảy may nào thì sao có thể thành thực?  hủ trƣơng 

thái quá nhƣ thế, há chỉ làm cho ngƣời học ngu độn, vả lại trái với tôn chỉ 

của phật. Vì Thập  ục Quán Kinh nói rõ : “ ầu sanh tịnh độ phải đọc tụng 

đại thừa, hiểu rõ đệ nhứt nghĩa. Thứ nữa cũng phải nghe đệ nhứt nghĩa mà 

tâm chẳng kinh động”.  ho nên phàm kẻ nào noi theo phƣơng pháp trên mà 



học, nếu không thể tiến bộ, nửa đƣờng mà bỏ phế, thì cũng đi vào đƣờng tẽ 

mà không tự biết. Ðây là lỗi chẳng biết tín từ giải sanh ra.  ại thấy có ngƣời 

tay chẳng rời cuốn kinh, học rộng nghe nhiều, trọn bộ Ðại-Tạng xem qua 

chẳng phải một lần, thế mà không biết đốt một nén hƣơng, lạy phật một lạy, 

đối với tam bảo chẳng biết cung kính, còn sự tu hành thì đã đành là chẳng 

nói tới.  gay đến miệng họ nói ra cuồn cuộn, bút họ viết ra thao thao bất 

tuyệt thì cũng giống nhƣ phải mà hóa ra chẳng phải, làm sai lầm pháp, sai 

lầm ngƣời, đây là chẳng biết lỗi của giải nhân tín mà ra.  

Ở trên chỗ nói : Thế tôn thuyết pháp là chƣa từng nói một chữ v.v..., phải 

biết, phật không phải có ý nhƣ thế, đó là trí tuệ viên mãn dung thông nên 

phật nói ra lời nói tự nhiên nhƣ thế.  hẳng những phật nhƣ thế, mà bồ tát 

cũng nhƣ thế, các vị đại đức tổ sƣ cũng đều nhƣ thế.  ho nên chúng ta đối 

với hết thảy kinh luận, những câu nói của các vị cổ đức, ngay đến chỗ chẳng 

khẩn yếu gì cho lắm, ta cũng không thể nào xem qua một cách sơ lƣợc, 

nghĩa là phải mỗi mỗi xem đủ mọi mặt, lĩnh hội một cách sâu xa.  ại phải 

biết, chỗ thấy của phật bồ tát há lũ phàm phu chúng ta có thể dòm thấy, tuy 

rằng có thể hiểu sâu cũng chẳng qua thấy đƣợc một phần trong ngàn muôn 

phần, tuy khiến nói giỏi cũng chẳng qua nói ra đƣợc một phần trong ngàn 

muôn phần, dẫu rằng cùng kiếp nói ra cũng nói không hết.  gay đến khoa 

trên những nghĩa phải biết, lần trƣớc tôi đã nói xong ba bốn tầng, nhƣng 

trong đó còn bao gồm nhiều nghĩa, nay không ngại gì lại nói ra mấy thứ, để 

tỏ ra nói chẳng thể hết : 1) Phải biết, kinh nầy chẳng thể nào mà không nghe. 

Vì cớ gì? Vì ngƣời nầy sanh thực tín, thành công đức là do ở nghe đƣợc kinh 

nầy. Vả kinh nầy chẳng thể nào mà không nghe, nói 1 cách khác tức là bát 

nhã chẳng thể nào mà không học. 2) Phải biết, tín tâm rất khẩn yếu. Vì cớ 

gì? Vì thực tƣớng sanh ra do ở tín tâm thanh tịnh.  o đây có thể biết phía 

trƣớc chỗ nói : trì giới tu phƣớc ở chƣơng cú nầy có thể sanh tín tâm, lấy đây 

làm thực, 1 câu nầy phải để ý cho lắm.  ói một cách thiết thực, muốn học 

bát nhã thì phải sanh thực tín, muốn sanh thực tín thì phải trƣớc trì giới tu 

phƣớc. 3) Phải biết, chuyển phàm thành thánh bất thoái bồ đề, nếu chẳng ly 

tƣớng, kiến tánh thì không thể đƣợc.  âu : thành tựu, là nói rõ vị nó lên sơ 

trụ, siêu phàm nhập thánh.  ọi là trụ ấy là nói rõ nó đến địa vị nầy thì bồ đề 

tâm mới có thể chẳng thoái chuyển, tức là tín thành tựu. Mà tâm thanh tịnh 

ấy là nói rõ ly tƣớng, sanh thực tƣớng ấy là nói rõ thấy tánh. Ðây sở dĩ phía 

trƣớc nói : phải biết bát nhã chẳng thể nào mà không học. Vì cớ gì? Vì nếu 

không học bát nhã thì chẳng thể ly tƣớng thấy tánh. Vậy nên thứ nhì lại nói : 

phải biết trƣớc phải trì giới tu phƣớc. Vì cớ gì? Vì không trì giới tu phƣớc thì 

chẳng phải là thực tín, mà nếu chẳng phải thực tín thì không thể tín tâm 

thanh tịnh. Ðây là chỗ ngƣời học phải gấp rút tuân theo mà thực hành, nếu 



không thực hành nhƣ thế thì chẳng thể thành tựu, cho nên nói là phải biết. 

Phải biết : có nghĩa là chẳng thể nào mà không biết.  ại suy ra mà nói, do 

nghĩa một khoa bày tỏ sự tán thán vui mừng mà xem, nếu đại tâm chẳng 

phát, kinh nầy chẳng nghe, thì cao hơn hết chỉ có thể mở tuệ nhãn thành tứ 

quả a la hán.  o hiểu rõ nghĩa một khoa thành tựu để xem, nếu đƣợc nghe 

kinh nầy tín tâm thanh tịnh, thì thấp hơn hết cũng có thể sanh thực tƣớng, 

thành sơ trụ bồ tát. Ðây cũng là chỗ ngƣời học phải biết.  o đây mà nói, có 

thể thấy nghĩa của kinh nầy thực là vô cùng, thực là nói chẳng hết.  ó thể 

thấy nghe pháp ắt phải xem đủ mọi mặt, ngay đến nhƣ tôi lấy bao nhiêu thứ 

nghĩa để thuyết minh thực tƣớng, nếu kẻ nghe chỉ cho đây là thuyết minh 

bổn tánh sao gọi là thực tƣớng để mà hiểu, thì chẳng phải là ý của kẻ bất tuệ 

nầy day qua trở lại nói tƣờng tận. Vả nếu chỉ hiểu đƣợc cái cớ tánh gọi là 

thực tƣớng, thì kẻ nghe cũng không có ích lợi lớn. Tại sao nói thế? Vì thực 

tƣớng là bổn lai diện mục của chủ nhân mọi ngƣời, chân diện mục nầy vốn 

nó chỉ có chứng mới biết. Thế thì làm sao đƣợc chứng? Không có gì khác, 

chỉ là ở chỗ phản chiếu dụng công mà thôi.  hẳng những lúc nghe liền phải 

phản chiếu, lại còn phải ở lúc đêm thanh, sáng sớm, lúc đối cảnh tùy duyên, 

y theo các nghĩa chỗ nói lần nầy quán chiếu một cách sâu xa, hoặc đem riêng 

một nghĩa, hoặc dung hội các nghĩa đều có thể đƣợc. Ðêm thanh, sáng sớm 

ấy là day về tự trong tâm mình quán chiếu. Ðối cảnh tùy duyên ấy là day về 

trên hết thảy pháp quán chiếu, quả nhiên có thể nhƣ thế, thì thụ dụng vô 

cùng. Phải biết, phật ở bổn tánh lập nên các thứ tên gọi, là để tiện cho ngƣời 

ta nhân cái danh hội về cái thể. Mà trong các thứ tên gọi, một tên thực-tƣớng 

ở hai bên chẳng trƣớc, không hữu đồng thời thì so sánh dễ lĩnh hội. Ðây là ý 

trƣởng lão đem riêng một tên nầy để nói. Tôi lại đem tên nầy mở ra bao 

nhiêu thứ nghĩa để nói, ý ở tiện cho ngƣời nghe lúc phản chiếu dụng công 

đƣợc nhiều phƣơng tiện để lĩnh hội, mà chẳng phải chỉ để giải thích nghĩa 

của tên nầy.  o đây có thể biết quan hệ của sự mở bao nhiêu nghĩa ra mà 

nói. Khoa nầy lại có yếu nghĩa, vì trƣởng lão nói nhƣ thế đã đành là chẳng 

những giải thích rõ những nghĩa lý thực tƣớng là gì, và tại sao lại gọi là thực 

tƣớng, mà thực ra là gồm để chỉ thị phƣơng pháp dụng công. Tại sao biết 

nhƣ thế? Trong nầy đã nói rõ tƣớng và bất tƣớng đều ly, thì cùng với câu : ly 

nhứt thiết chƣ tƣớng tắc danh chƣ phật ở dƣới chính hô ứng nhau, chữ ly có 

công phu lớn.  ếu không có công phu thì làm sao có thể ly, làm sao có thể 

gọi là chƣ phật?  ên biết, trong nầy nói có công phu tu, là ở trong đó. Phải 

biết, nói một chữ phi tức là tuyệt bách phi, lại cũng là tứ cú đều ly, chỗ gọi là 

: hữu cũng ly, vô cũng ly, diệc hữu diệc vô cũng ly, phi hữu phi vô cũng ly, 

là vậy.  o đây có thể biết bực cổ đức giải thích thực tƣớng là vô tƣớng vô 

bất tƣớng, một chữ vô nầy là cái vô tuyết đối, không phải là cái vô đối với 

cái hữu. Vì chƣng tƣớng và bất tƣớng vốn là danh từ đối đãi, có đối đãi thì 



có biến động, có biến động thì có sanh diệt, có sanh diệt thì chẳng kiên cố. 

Mà tánh thể đích xác là vạn cổ thƣờng hằng, cứu cánh kiên cố. Kiên cố thì 

không sanh diệt, không sanh diệt thì không biến động, không biến động thì 

không đối đãi, không đối đãi là tuyệt đối. Tuyệt đối là tƣớng bất tƣớng tuy 

đều chẳng lìa ở tâm tánh, mà tâm tánh thì vƣợt lên ngoài tƣớng bất tƣớng, là 

vậy.  ói tóm lại thì tƣớng là hữu, bất tƣớng là vô, vƣợt ra ngoài tƣớng bất 

tƣớng há chẳng phải là vƣợt ra ngoài hữu vô ƣ? Thế thì một câu vô tƣớng vô 

bất tƣớng là lý tuyệt đối vô, mà chẳng phải là cái vô đối với cái hữu mà nói, 

có thể hiểu rõ đƣợc. Thế thì làm sao có thể tuyệt đối vô? Ấy là hữu vô tứ cú 

đều ly, nên kinh văn nói thị thực tƣớng giả tắc thị phi tƣớng, nói một chữ phi 

là chỉ-thị công phu tu vậy. Ấy là khiến ngƣời học muốn thấy thực tƣớng phải 

tĩnh tâm ở trên hết thảy đều phi mà lĩnh hội.  ếu lĩnh hội đƣợc thực tƣớng 

tức thị phi tƣớng, ấy là lĩnh hội đƣợc.  ếu khiến cho trong tâm còn có chút ít 

bóng dáng tƣớng bất tƣớng, tức là chẳng phải thực tƣớng.  ho nên một câu : 

thị thực tƣớng giả tắc thị phi tƣớng, bén nhọn khác thƣờng, chẳng thể đụng 

vào, nếu đụng vào liền giết mất tuệ mạng, nói rút lại là khiến ngƣời học phải 

ở trên đầu một sợi lông mà khế nhập.  ay muốn cho các ông có chỗ hạ thủ, 

tôi lại theo lý nầy nói ra một phƣơng tiện. Phƣơng tiện là gì? Tức là phải ở 

lúc chƣa khởi tâm động niệm mà quán chiếu một cách tinh mật.  ếu một 

niệm nổi dậy mà nghiêng về cái hữu, thì liền mắng nó rằng chẳng phải.  oặc 

nghiêng về cái vô, cũng mắng nó rằng : chẳng phải.  ho đến niệm diệc hữu 

diệc vô, niệm phi hữu phi vô, đều lấy chữ : chẳng phải, mắng nó mà bài 

khiển nó, đây là quán môn rất diệu. Phải biết, niệm chẳng nổi dậy thì thôi, hễ 

nổi dậy thì ở trong tứ cú ắt có chỗ trƣớc, nay hết thảy đều   Ẳ   P Ả  ấy 

là dao bén rìu sắc để ly niệm há không phải là quán môn rất diệu ƣ? Ðến nhƣ 

lục độ vạn hạnh của xuất thế pháp, phải mỗi mỗi theo đúng nhƣ pháp mà 

tinh tiến tu hành, không chút vƣớng mắc ở trong tâm. Mỗi mỗi tinh tiến là 

bất hoại tƣớng, là vô bất tƣớng, mà trong tâm nhƣ không có việc đó là chẳng 

trƣớc tƣớng, là vô tƣớng.  ết thảy thế gian pháp hễ việc tới ứng phó, việc 

qua đi liền ngừng nghỉ. Tuy ứng phó mà có thể ngừng nghỉ, tuy ngừng nghỉ 

mà có thể ứng phó, tức là chỗ gọi : Xách lên đƣợc, buông xuống đƣợc. 

Không kể thế pháp hay xuất thế pháp nếu còn chút ít nghiêng lệch, đều lấy 

chữ   Ẳ   P Ả  mà bài khiển nó.  hƣ thế lâu ngày chầy tháng, thể hội 

nghĩa thú tứ cú đều ly mà thực hành, thì có thể làm đƣợc lúc ứng phó tức là 

lúc ngừng nghỉ, lúc ngừng nghỉ tức là lúc có thể ứng phó, tự nhiên hai bên 

chẳng trƣớc, hợp với trung đạo, mà tƣớng bất tƣớng, hữu vô tứ cú đều ly. 

Ðây lại là hành môn rất diệu.   

Trong kinh rành rành nói : thị cố nhƣ lai thuyết danh thực tƣớng, ấy là khai 

thị ngƣời học đã phi tƣớng, mà lại nói tƣớng, ấy là chỉ tỏ rõ chẳng cần hoại 



tƣớng mà thôi. Phải biết, tuy nói ra mà là giả danh, nhƣ lai tánh thể vẫn phải 

ly danh tự ngôn thuyết để tự chứng. Mà ly danh tự ngôn thuyết tức là ly 

niệm. Phƣơng tiện ly niệm không gì hơn ở lúc chƣa khởi tâm động niệm mà 

quán chiếu. Một niệm nếu nổi dậy liền P   (chẳng phải) hết thảy mà khu trừ 

nó, há không phải là chỉ thị đích xác công phu tu ƣ? Phải biết, từ tín tâm 

thanh tịnh tắc sinh thực tƣớng ở khoa trên trở xuống, chính là thâm giải 

nghĩa thú của trƣởng lão, nên kẻ nghe kinh phải nên thâm giải nhƣ thế. Thế 

tôn ở bổn tánh lập nên bao nhiêu thứ danh từ, trƣởng lão, lại đem riêng một 

danh từ thực tƣớng mà nói, đều vì khiến ngƣời học tiện ở thể-nhận bổn tánh, 

cho nên nghĩa của thực tƣớng phải phát huy cho nhiều. Ðại Trí Ðộ  uận nói 

thực tƣớng có 4 câu kệ rất là tinh tƣờng, rất cần phải biết để tiện cho thƣờng 

thƣờng giác chiếu. Thực tƣớng tức là bổn lai diện mục của tánh.  hính vì mê 

muội bổn tánh nên mới thành chúng sanh, nay muốn chuyển phàm thành 

thánh, mà chẳng thể-nhận một cách chân thiết đƣợc ƣ? Kệ rằng : “ ết thảy 

thực, hết thảy chẳng phải thực, và hết thảy thực cũng chẳng phải thực, hết 

thảy chẳng phải thực chẳng phải chẳng phải thực, ấy là tên gọi thực tƣớng 

của các pháp”.  gay câu kệ nầy có thể thấy bồ tát thuyết pháp hay khéo, 

không đem chữ tƣớng ra nói mà đem chữ thực ra nói, là một, không đem 

tánh ra nói mà đem các pháp ra nói, là hai. Phải biết, nói là tƣớng tức là giả 

danh, chẳng qua khiến cho ngƣời ta hiểu rõ trạng huống của bổn tánh thôi. 

 ên không đem tƣớng ra nói, ấy là điềm tỉnh không nên đem chữ tƣớng ra 

xem một cách ngu ngốc, nếu xem một cách ngu ngốc ấy là đã trƣớc tƣớng. 

Ðem chữ thực ra nói là có ý sâu, vì ngƣời trƣớc tƣớng là do ở chỗ nhận lầm 

làm thực.  ếu biết hết thảy pháp thực mà cũng chẳng phải thực, chẳng phải 

thực mà thực, liền biết hết thảy pháp tƣớng tức là phi tƣớng, phi tƣớng mà 

tƣớng. Thuyết pháp nhƣ thế há không phải là hay khéo ƣ? Ðem các pháp ra 

nói, phải lấy 3 nghĩa để tỏ rõ : 1) khiến cho ngƣời ta biết ngoài tâm ra không 

có pháp. Phật thuyết hết thảy pháp chỉ là huyễn tƣớng mà không có thực thể, 

thể chỉ là tịnh tâm.  ên mới nói vạn pháp duy tâm, lại nói ngoài tâm không 

có pháp.  ho nên có thể đem các pháp ra để tỏ rõ thực tƣớng, vì thực tƣớng 

của các pháp là tánh, đem pháp mà nói chẳng khác gì đem tánh mà nói. 2) 

Khiến cho ngƣời ta dễ thể hội.  húng sanh đã lâu rồi quên mất bổn lai diện 

mục, mà hết thảy pháp thì chúng sanh cùng biết cùng thấy, chẳng thà đem 

các pháp ra để nói, khiến nhân các pháp mà ngộ tâm tánh. 3) Khiến cho 

ngƣời ta hiểu rõ nhứt chân pháp giới Khởi Tín  uận nói : “ Vì cớ chẳng biết 

nhứt pháp giới, bất giác niệm nổi dậy mà có vô minh bèn thành chúng sanh”. 

 hứt pháp giới là nhứt chân pháp giới.Thập pháp giới vạn tƣợng sum la, mà 

chân nhƣ thì là một, tức là ý hết thảy đồng thể.  ếu biết đƣợc trạng huống 

chân thực của hết thảy pháp là không hữu đồng thời, thì trên đến chƣ phật 

mƣời phƣơng, dƣới đến hết thảy chúng sanh, cho đến sơn hà đại địa, tình và 



vô tình, không cái nào là chẳng lấy tịnh tâm làm thể, có thể hiểu rõ ràng. Vì 

thực tƣớng của tịnh tâm vốn là không hữu đồng thời, đây gọi là nhứt chân 

pháp giới, cũng gọi là chƣ pháp nhứt nhƣ. Phải biết, hết thảy pháp đều do 

tâm hiện ra, tâm tánh đã không hữu đồng thời, nên hết thảy pháp không pháp 

nào là chẳng không hữu đồng thời, đây sự khéo léo thứ nhì.  ong Thụ lấy 

Mã Minh làm thầy, nên Khởi Tín  uận đã theo các pháp để tỏ rõ chân nhƣ, 

thiệt là y bát truyền nhau.  ết thảy thực : là hết thảy pháp nghiễm nhiên ngó 

thấy, câu nầy là phá chấp vô.  ết thảy chẳng phải thực : là hết thảy pháp 

đƣơng thể tức không, câu nầy là phá chấp hữu.  ại đề phòng ngƣời ta nghe 

mà chấp là diệc hữu diệc vô, phi hữu phi vô, nên lại nói 2, 3 câu ở dƣới.  hữ 

và : có nghĩa là liền với, có ý bảo là chẳng thể chỉ xem 1 câu thứ nhất, phải 

xem liền với câu thứ hai, thứ ba mà thể-hội. Ý cây nầy là : Trƣớc nói hết 

thảy pháp thực và phi thực là chẳng phải, ấy là cách biệt mà chẳng dung hội. 

Phải biết đó là : thực tức là phi thực, phi thực tức là phi bất thực. Thực tức là 

phi thực có nghĩa là hữu tức là phi hữu, sắc tức là không. Phi thực tức là phi 

bất thực có nghĩa là phi hữu mà hữu, không tức là sắc.  hƣ thế thì tứ cú đều 

khiển. Trạng huống chân thực của các pháp nhƣ thế, cũng tức là trạng huống 

chân thực của tánh thể nhƣ thế. Mà câu kết là : ấy là tên thực tƣớng của các 

pháp, là tỏ rõ pháp tánh vốn chẳng thể nói ra, nói là thực tƣớng cũng là giả 

danh mà không thể chấp trƣớc. Thƣờng có kẻ nghe tứ cú đều khiển, và 

không hữu đồng thời, chẳng tránh khỏi hoài nghi, cho là diệc hữu diệc vô, 

phi hữu phi vô, cùng với không hữu đồng thời ý nghĩa không khác. Vì cớ gì? 

Vì gọi là không hữu đồng thời, há chẳng phải rõ ràng là nói hữu cũng có thể 

đƣợc, nói vô cũng có thể đƣợc ƣ?  ại há chẳng phải rõ ràng chỉ nói hữu là 

chẳng phải, chỉ nói vô là chẳng phải ƣ? Thế thì làm sao nói diệc hữu diệc vô, 

hoặc nói phi hữu phi vô, đều cho là thiên chấp mà khiển nó ƣ?  gƣời nầy 

nói nhƣ thế là lầm, là lầm lớn, vì ngƣời nầy chẳng những chƣa hiểu nghĩa 

của câu diệc hữu diệc vô, phi hữu phi vô, lại chƣa hiểu luôn cả nghĩa của câu 

không hữu đồng thời. Phải biết, hai câu diệc hữu diệc vô, phi hữu phi vô là 

thừa tiếp câu hữu, câu vô mà tới, nên mới gọi là tứ cú.  ụng ý của kẻ nói 

diệc hữu diệc vô là vì ngƣời thứ nhứt chỉ nói hữu, ngƣời thứ hai chỉ nói vô, 

mỗi ngƣời nghiêng về một bên rõ ràng thiệt là có bịnh, còn ta thì chẳng nhƣ 

thế. Ta nói hết thảy pháp là diệc hữu diệc vô đã hai bên đều là phải, thì cái 

bịnh nghiêng về một bên trừ đƣợc. Biết đâu rằng đã nói hữu thì chẳng thể 

nói vô, đã nói vô thì chẳng thể nói hữu, mà nói diệc hữu diệc vô là tự mình 

nói trái với mình, huống chi xem thành ra hữu cũng phải, vô cũng phải, lời 

đã mơ hồ, hai bên đều có thể nói đƣợc, nghĩa lại cách biệt chẳng hội, cho 

nên phải khiển.  ụng ý của kẻ nói phi hữu phi vô cho là chỗ nói của ngƣời 

thứ ba đã đành là có bịnh, ta thì khác với nó, ta nói hết thảy pháp là phi hữu 

phi vô, đã hai bên đều khiển, thì cái bịnh của ngƣời thứ ba chấp trƣớc hai 



bên trừ đƣợc... Biết đâu rằng phi hữu tức là vô, lại sao có thể nói đƣợc là phi 

vô, phi vô tức là hữu, sao có thể nói đƣợc là phi hữu, há chẳng phải là hí 

luận? Vả lại vẫn xem thành hữu là hữu, vô là vô, nó cách biệt chẳng dung 

hội cũng giống với bịnh của ngƣời thứ ba, nên phải khiển nó.  ại chỗ thấy 

của ngƣời thứ ba đã nói hữu và vô hai cái đều phải, thì vẫn là nghiêng ở bên 

hữu, mà chỗ thấy của ngƣời thứ tƣ là nói hữu và vô hai cái đều phi (chẳng 

phải), thì y nhƣ cũ nghiêng về bên không, há chẳng nên khiển ƣ?   

 òn nghĩa không hữu đồng thời là tỏ rõ lúc không tức là lúc hữu, lúc hữu tức 

là lúc không, không và hữu viên dung, đã đành chẳng phải là hai, mà là 

không có 2 bên, 2 bên còn không có thì lại theo chỗ nào trƣớc?  ùng với 

diệc hữu diệc vô, phi hữu phi vô nghĩa lý khác xa nhau một trời một vực, sao 

nói là không khác?  ại có chỗ tiến lên nữa, chúng sanh nếu biết đƣợc không 

hữu đồng thời thì có thể thấy không hữu đều chẳng thể thuyết.  ếu biết rằng 

không hữu còn chẳng thể thuyết, thế thì còn dùng sự phân biệt nó ra làm gì? 

Ðây là ý vi diệu không hữu đồng thời của phật thuyết, vì chƣng đã để trừ 

chúng sanh phân biệt tình kiến, lại khiến ly danh tự ngôn ngữ mà tự chứng. 

 ho nên chẳng thể nói hữu nói vô, nói diệc hữu diệc vô, nói phi hữu phi vô, 

hết thảy đều khiển. Trên đây là theo nghĩa đối trị mà nói.  ếu theo nghĩa 

cứu cánh nói một cách triệt để, nói khiển thì hết thảy đều khiển, nói không 

khiển thì hết thảy đều không khiển. Phải biết, phàm nói khiển là nhân chấp 

nên mới khiển.  ếu không có chỗ chấp thì không có chỗ nào khiển, nên 

không hữu đồng thời cũng chẳng thể chấp, chấp cũng phải khiển. Sao hiểu 

rõ nó nhƣ thế? Thử xem Tâm Kinh trƣớc nói : “sắc tức thị không, không tức 

thị sắc”, để tỏ rõ không hữu đồng thời, khiến cho ngƣời ta giác ngộ cái nầy 

mà đƣợc vào bát nhã chánh trí. Mà đoạn dƣới lại nói “vô tri diệc vô đắc”, 

đây là ý khai thị không hữu đồng thời cũng chẳng nên chấp. Kinh Kim 

 ƣơng nầy cũng rành rành nói nhƣ vậy, nhƣ nói : “bát nhã phi bát nhã”. 

 gay đến khoa nầy cũng thế, trƣớc nói tắc sanh thực tƣớng, ấy là thành tựu 

công đức. Mà khoa nầy lại nói thực tƣớng tắc thị phi tƣớng, thuyết danh thực 

tƣớng, lại cũng vì đề phòng ngƣời ta chấp trƣớc thực tƣớng, nên mới nói phi, 

nói là giả danh để khiển nó. Thực tƣớng tức là không hữu đồng thời, phải 

biết không hữu đồng thời tại sao chẳng thể chấp? Vì nếu có chỗ chấp một 

chút thì nghiêng trƣớc ở bên hữu mà chẳng phải là không hữu đồng thời, nên 

phải khiển nó.  ếu nghe lời giảng nầy của tôi, mà ở nghĩa-thú không hữu 

đồng thời tuyệt nhiên chẳng thể-hội, quán chiếu, thì lại nghiêng trƣớc ở bên 

không mà chẳng phải là không hữu đồng thời, nên cũng phải khiển. Phải lĩnh 

hội nhƣ thế, rất cần yếu, rất cần yếu !  



Tóm lại, tình kiến nếu không, thì nói không hữu đồng thời cũng có thể đƣợc, 

ngay đến nói tứ cú cũng vẫn có thể đƣợc.  ếu chƣa không tình kiến, thì nói 

tứ cú đã đành chẳng thể đƣợc, ngay đến nói không hữu đồng thời cũng chƣa 

thấy nó có thể đƣợc vậy. Phải nên để ý! Trong nghĩa thứ hai của thực tƣớng 

chỗ nói trên có câu rằng : khoa nầy cùng với câu nhƣợc kiến chƣ tƣớng phi 

tƣớng tắc kiến nhƣ lai ở văn trên phát minh lẫn nhau.  o đó mà nói thì sự 

thâm giải nghĩa thú của trƣởng lão cũng có thể thấy.  hƣng sự thâm giải 

nghĩa thú của trƣởng lão còn chẳng chỉ phải ở đây. Phải biết, những danh từ 

khác của TÁ   rất nhiều, nay chẳng đem danh từ nào khác mà đem riêng 

danh từ thực tƣớng để nói, lại là phát minh bao nhiêu nghĩa thú của những 

lời nói pháp và phi pháp đều chẳng nên thủ, phi pháp, phi phi pháp, tắc phi, 

thị danh ở trên. Ở trên Thế tôn thuyết nhƣ thế đều là khiến chẳng trƣớc hai 

bên không hữu, để viên dung, vì trƣớc hai bên liền chẳng phải tánh mà là 

tƣớng. Vì nếu thủ pháp tƣớng tức là trƣớc ngã, nếu thủ phi pháp tƣớng cũng 

là trƣớc ngã.  ay trƣởng lão bèn ở thực tƣớng không hữu đồng thời cũng nói 

tắc phi thị danh, đây chính là châm đối chỗ thuyết của thế tôn ở trên, vì đó 

phát minh ra hai nghĩa để tiện lĩnh hội.  ai nghĩa là : 1) tánh vốn không hữu 

viên dung (đồng thời là nghĩa viên dung) nếu trƣớc ở hai bên thì cùng với 

bổn tánh chẳng tƣơng ứng. 2) Không hữu viên dung còn chẳng nên trƣớc, vì 

nếu có chỗ trƣớc chút ít thì chẳng phải là không hữu viên dung, huống chi 

hai bên chẳng nên trƣớc lại sao còn đợi nói ra ƣ? Ðây là ý sâu chỉ đem một 

mình chữ thực tƣớng ra nói, lại cũng tức là trƣởng lão sở dĩ thâm giải nghĩa 

thú.  ại nhƣ chỗ trên nói, thì chữ P   ở khoa nầy có ý là  Y, ấy là nói về 

công phu tu, đây cùng với khoa dƣới “ly nhứt thiết chƣ tƣớng tắc danh chƣ 

phật”, ứng với nhau. Phải biết, đây là theo văn của hai khoa khuyên hiện tiền 

tƣơng lai, thực không chỗ nào là chẳng ứng với nhau, vì chỗ thuyết của hai 

khoa nầy vốn là phát minh lẫn nhau, sẽ nói ở đoạn dƣới.  

Thế tôn, ngã kim đắc văn nhƣ thị kinh điển, tín giải thụ trì bất túc vi 

nan.  

Dịch nghĩa : Thƣa thế tôn, tôi nay đƣợc nghe kinh điển nhƣ thế nầy, tín 

giải thụ trì chẳng đủ là khó.  

Một câu : tôi nay đƣợc nghe kinh điển nhƣ thế nầy, tín giải thụ trì, chính là 

thuyết minh cái sở dĩ nhiên của hồi xƣa chỗ đắc tuệ nhãn chƣa từng đƣợc 

nghe. Vì sao? Vì nếu biết nay đƣợc nghe mà tín giải thụ trì, thì liền biết 

trƣớc chƣa từng nghe, không có gì khác, chỉ vì tuệ nhãn trong tâm còn có 

một cái sở đắc, bèn ở kinh sâu nầy tự sanh chƣớng ngại.  ẫu khiến cho đƣợc 

nghe cũng ắt chẳng có thể tín giải thụ trì, thế thì nghe cũng nhƣ không nghe, 



nên nói chỗ đắc tuệ nhãn chƣa từng đƣợc nghe.  ời nói nầy chính là thuyết 

minh cái chƣớng ngại của ông ta trọn vẹn ở tuệ nhãn. Tuệ nhãn sao có thể 

sanh chƣớng ngại?  à vì trọn vẹn ở chỗ hữu sở đắc. Vì cớ gì? Vì một khi 

hữu sở đắc tức là pháp chấp, tức là trí tuệ cạn ngắn, thì ở thắng nghĩa của 

tam không nầy há có thể khế hợp với nhau? Vả lại một khi hữu sở đắc tức là 

tự mình thấy đã đầy đủ, tức là bi nguyện chẳng rộng, thì diệu hạnh xả kỷ độ 

tha, và độ mà không có tƣớng độ lại khó khế hợp với nhau. Ðây là ông ta sở 

dĩ trƣớc đây chƣa từng đƣợc nghe vậy.  ay thì dòm thấy thế tôn hết thảy 

không trụ, nên mở đƣợc đạo nhãn ra, vì đại chúng thỉnh cầu thuyết kinh sâu 

nầy mà phát đại tâm, cho nên đƣợc nghe mà tín giải thụ trì.  iải : nghĩa là 

hiểu rõ, thụ trì : nghĩa là lĩnh nạp, cũng tức là lĩnh hội, nên giải và thụ nghĩa 

hai chữ nầy gần giống nhau. Ðã nói giải lại nói thụ là hợp hai chữ thụ trì lại 

nói, vì hợp lại nói thụ trì để tỏ rõ giải và hành phải tiến đều nhau.  ại chữ trì 

còn có nghĩa là chấp trì chẳng mất, nên một câu nói tín giải thụ trì là tỏ rõ 

chẳng những có thể tín có thể giải vả lại có thể giải và hành tiến đều nhau 

mà chẳng thoái lui. Bất túc vi nan : có nghĩa là chẳng phải 10 phần khó 

khăn, cũng chẳng phải bảo là tuyệt đối không khó.  hẳng phải 10 phần khó 

khăn, đây là ông ta sở dĩ tự mừng.  ếu tuyệt đối không khó thì không nói 

đƣợc là hồi xƣa tuệ nhãn chƣa từng đƣợc nghe, cũng đến nỗi thế lệ bi khấp, 

tán thán hi hữu.  

Tại sao bất túc vi nan?  ó có 3 nghĩa : 1) thân mình đƣợc gặp phật, tai nghe 

mắt thấy, đƣợc ích tự nó dễ dàng, huống chi vì nhƣ lai quang minh nhiếp 

thụ, nghe thấy tùy hỉ liền đƣợc phƣớc rất lớn, liền sanh tuệ rất lớn, ban sơ 

chẳng cần phải khai thị. Mà sanh ra gặp đƣợc thạnh hội, thì phƣớc tuệ túc 

căn nhứt định là sâu dầy, nhân duyên đầy đủ nhƣ thế, cho nên phật mỗi lần 

thuyết pháp, ngƣời ở pháp hội đƣợc chứng quả liền ngay đó chẳng thể đếm 

xiết. Mà kẻ sanh ra trƣớc phật sau phật là một trong 8 nạn. Trƣởng lão thân 

làm đại đệ tử, nên nói bất túc vi nan, đây là một sự tự vui mừng. 2) Ðã 

chứng thánh quả, nhƣ Ðại Phẩm nói : “Bát nhã rất sâu, ai là ngƣời có thể tín? 

Ðáp : ngƣời chánh kiến thành tựu, bực lậu tận a la hán có thể tín”.  ay 

trƣởng lão đã chứng quả a la hán, sở dĩ bất túc vi nan, đây là hai sự tự vui 

mừng. 3)  ó thể giải nghĩa K Ô  . Một bộ bát nhã đều tỏ rõ đệ nhứt nghĩa 

không, mà trƣởng lão ở trong 10 vị đại đệ tử giải không hạng nhứt, ấy là căn 

tánh của ông ta rất lợi, nên dễ khế nhập. Vậy nên tám hội trƣớc đều là trƣởng 

lão làm đƣơng cơ, nay thuyết kinh điển rất sâu nầy cũng là trƣởng lão phát 

khởi, nên nói bất túc vi nan, đây là ba sự tự vui mừng. Xem ở văn dƣới cũng 

đầy đủ các nghĩa trên. Vì cớ gì? Vì trƣởng lão tự nói bất túc vi nan chính là 

hiển 10 phần khó khăn của mạt thế, vì sanh ra chẳng gặp phật. Mà chỗ tự 

mình vui mừng cũng là chỗ để ý khuyến khích kẻ hậu tiến. Ý bảo rằng : Ta 



nay may gặp thế tôn, đã chứng a la hán, lại giải nghĩa không, nên đƣợc tín 

giải thụ trì. Vì lũ chúng sanh đời mạt thế đã chẳng gặp phật, rất khó đƣợc 

nghe, rất khó tín giải thụ trì, mà rốt ráo đƣợc nghe, rốt ráo có thể tín giải thụ 

trì, thì lũ họ thiệt là khó có khả năng, rất đáng quí, căn tánh của chúng nó ắt 

hơn ta xa (chủng tánh của bồ tát hơn xa la hán), ta nay có gì đủ là lạ đâu, nên 

nói bất túc vi nan. Trong mấy hàng chữ, ý của lời nói day qua trở lại rất khẩn 

thiết, tâm cổ lệ khuyến khích kẻ hậu tiến thiệt là hết sức thành khẩn.  

Nhƣợc đƣơng lai thế, hậu ngũ bách tuế, kỳ hữu chúng sanh đắc văn thị 

kinh tín giải thụ trì, thị nhân tắc vi đệ nhứt hi hữu.  

Dịch nghĩa : Nếu ở đời vị lai sau 500 năm, có chúng sanh nào đƣợc nghe 

kinh nầy, tín giải thụ trì, ngƣời nầy tức là đệ nhứt hi hữu.  

 hữ lai thế có nghĩa là sau phật, sau 500 năm là trỏ sau khi phật nhập diệt 

500 năm thứ năm, tức là bắt đầu thời kỳ mạt pháp.  iện nay thì sắp hết 

3.000 năm, đã ở phần cuối của 500 năm thứ sáu. Trong kinh phàm nói sau 

500 năm cũng chẳng hạn định là 500 năm thứ năm, tóm lại chỉ để tỏ rõ là 

thời đại mạt pháp mà thôi. Trong kinh  ăng  ghiêm nói : “Thời đó chúng 

sanh đấu tranh kiên cố, nhập đạo rất khó”, đấu tranh : có nghĩa là tự cho 

mình là phải, cho ngƣời khác là quấy, tranh cƣờng đấu thắng, kiên cố : có 

nghĩa là chỉ một mực đấu tranh vững chắc chẳng thể phá. Thử xem Trung 

Quốc từ đời Tống đến nay (bắt đầu đời Tống đến nay đã gần 1000 năm, lúc 

đó chính là lúc bắt đầu vào mạt pháp), những kẻ giảng cầu đạo đức học vấn, 

sự tranh giành về môn hộ của họ còn quá hơn đời  án đời Ðƣờng, thế nên 

có không khí Tống học bài xích  án học, có thói quen nhà nho hủy báng 

phật giáo. Ðến sau, chỗ bảo là những kẻ đạo học, tự họ lại nổi dậy đấu tranh, 

nhƣ hai phái Trình,  hu và  ục, Vƣơng. Tóm lại chẳng ngoài tự cho học 

thuyết của mình là hay là đúng, đánh đổ thuyết kẻ khác.  ó nhân ắt có quả, 

rốt cuộc phản lại họ bị ngƣời khác đánh đổ, bèn có việc phái tân học đem 

phái cựu học lật đổ hết thảy, cho đến Khổng Tử cũng chịu liên lụy. Biết đâu 

rằng chân thực nghĩa của Khổng Tử từ đời  án đến nay, học giả đều chƣa 

từng mơ thấy đƣợc.  gay đem phật môn ra mà bàn, từ sau khi đến đời Tống 

cũng nhiễm phong khí nầy, các tông các phái đấu tranh rất dữ, không tông 

nào là chẳng tự cho mình là phải, và cho tông khác là trái hết thảy, càng xu 

hƣớng càng đi xuống, đến gần đây lại có kẻ muốn lật đổ ÐẠ  T Ừ  K Ở  

TÍ   UẬ , thực đáng đau lòng!  ửa phật còn nhƣ thế, ngƣời trong đạo đức 

học vấn hãy còn nhƣ thế, thì những cái khác còn đợi gì nói nữa!  ho nên 2 

chữ phấn đấu thành ra lời cách ngôn. Biết đâu rằng ngƣời xƣa nói gắng sức, 

nói phấn miễn, nói tự cƣờng, tức là trong phật giáo cũng nói : dũng mãnh, 



tinh tiến.  hững câu nói nầy đều đem tự bản thân mình ra mà nói, chỉ có lợi 

mà không có hại.  gƣời nay nói phấn đấu, tuy là tự cƣờng mà lại bao gồm 

có ý bài trừ kẻ khác, đây là vì tập-khí đấu-tranh càng ngày càng sâu gây nên, 

thế đạo sở dĩ càng ngày càng khổ. Ðấu tranh làm sao mà nổi dậy?  ổi dậy ở 

chấp trƣớc, chấp trƣớc do phân biệt, phân biệt do ngã kiến. Mà phật pháp 

chuyên trị bịnh nầy, nay thế tôn và trƣởng lão đều đặc biệt đem mạt pháp 

thời đại ra cổ-lệ khuyến khích, có thể biết ngày nay muốn bổ cứu nhân tâm, 

vãn hồi thế vận thì chỉ có hằng dƣơng phật pháp, vì chính phật pháp là 

phƣơng thuốc hay đối với chứng bịnh nầy.  hƣng vì cớ chính đối với chứng 

bịnh, nên lại trái ngƣợc với nhân tình. Vì ngƣời đấu tranh kiên cố nó chƣớng 

sâu nghiệp nặng, có thể biết là nhân ở trong chẳng đủ.  ại thêm vào cách xa 

với thời đại lúc phật còn tại thế, lại ít có thiện tri thức, thì duyên ở ngoài lại 

cũng chẳng đủ.  hân và duyên cả hai đều khuyết, ở kinh sâu nầy chẳng 

những thụ trì khó, tín giải khó, ngay đến đƣợc nghe cũng đã rất khó, mà 

chẳng phải rốt ráo không có cơ hội nghe pháp, nhƣng chúng nó chẳng muốn 

nghe thì còn biết làm sao đƣợc? Thế thì có kẻ nào không có ba cái khó nầy, 

nếu chẳng phải là trồng thiện căn đã lâu, thì nhứt định là đƣợc phật sai 

khiến, có thể biết đƣợc, nên mới nói là đệ nhứt hi hữu. Rõ ràng nếu chẳng 

phải là bồ tát thị hiện thì cũng là ngƣời đầy đủ có chủng tánh bồ tát.  

Tắc vi : có nghĩa là tức là, trong ý nầy gồm có nghĩa thành tựu.  oặc nói : 

Bồ tát thị hiện chẳng cần bàn làm chi, kẻ đầy đủ chủng tánh bồ tát sao liền 

thành tựu đƣợc? Phải biết, trong kinh trƣớc nói đƣợc nghe, lại nói rõ tín giải 

thụ trì, là rõ ràng có ba tuệ đầy đủ, há chẳng có thể thành tựu đƣợc ƣ? (nghe 

là văn tuệ, tín giải là tƣ tuệ, thụ trì là tu tuệ). Vì chƣng ở mạt thế mà đƣợc 

nghe kinh sâu thực chẳng phải là việc dễ, ắt ngƣời nầy vốn có hạt giống bát 

nhã, chỗ gọi là chẳng ở 1 phật, 2 phật, 3, 4, 5 phật mà trồng thiện căn, đầy 

đủ thắng nhân nhƣ thế, mới có thể đƣợc gặp thắng duyên.  ên đƣợc nghe 

liền đƣợc sanh tín khai giải.  oặc cũng có kẻ tuy đƣợc nghe mà gặp chƣớng 

duyên khác, tín tâm khó phát ra đầy đủ liền, giải cũng chƣa thể khai lớn, thì 

chỉ phải y theo lời phật dạy trì giới tu phƣớc ắt có thể tín giải thụ trì. Vì 

chƣng giới là đoạn tuyệt nhiễm duyên, đây là nền móng tự lợi, tu phƣớc là 

phát triển tánh đức, (vì trong tánh vốn đầy đủ vô lƣợng tịnh công đức, cũng 

là công đức lợi tha). Bội trần hợp giác nhƣ thế (tuyệt nhiễm duyên là bội 

trần, mở tánh đức là hợp giác), tự tha hai cái đều lợi, ắt đƣợc chƣ phật nhiếp 

thụ, tự mình ở kinh nầy có thể sanh tín tâm lấy đây làm thực.  ĩ thử vi thực 

có nghĩa là hiểu rõ nghĩa chân thực. Ðã tín lại giải, thì tự nhiên cũng nhƣ 

pháp thụ trì, nhƣ thế ba tuệ tu đều, lo gì chẳng thành tựu.  ại xem câu : Thị 

nhân tiện thị đệ nhứt hi hữu, trong ý gồm có chẳng thể tự bạo tự khí. Ðây là 

ý trƣởng lão khuyên răn miễn lệ một cách chân xiết.  



Hà dĩ cố? thử nhân vô ngã tƣớng, nhân tƣớng, chúng sanh tƣớng, thọ 

giả tƣớng.  

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Ngƣời nầy không có ngã tƣớng nhân tƣớng, 

chúng sanh tƣớng, thọ giả tƣớng.  

Trên nói : ngƣời nầy là ngƣời hi hữu đệ nhứt, tại sao liền đƣợc nhƣ thế? Ba 

khoa dƣới đây chính là giải thích rõ cái sở dĩ nhiên của nó.  à dĩ cố là giả 

đặt ra để hỏi : tại sao bảo ngƣời nầy là hi hữu đệ nhứt? Ðáp rằng : Vì ngƣời 

nầy không có 4 tƣớng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, đã đều không có là 

chẳng trƣớc hữu. Xem biểu diện tƣớng của câu văn thì giống nhƣ chỉ nói là 

không nhân ngã tƣớng, cũng giống nhƣ chỉ tỏ rõ chẳng trƣớc hữu, nhƣng 

xem chỗ chuyển hiển ra của văn dƣới thì ngƣời nầy chẳng những không 

nhân ngã tƣớng, lại không luôn cả pháp ngã, chẳng những chẳng trƣớc hữu 

lại chẳng trƣớc không.  hƣng khoa nêu lên chỉ nói chẳng trƣớc hữu là thuận 

theo tƣớng của văn, vì ý chẳng trƣớc không nếu không có khoa dƣới chuyển 

hiển thì chẳng biết.  

Phải biết, kinh nầy chuyên tỏ rõ thực tƣớng. Thực tƣớng là ngoài cái tuyệt 

đối vô ra, vốn nó chẳng phải hết thảy tƣớng, chỗ gọi là ngã và pháp đều 

khiển, không và hữu chẳng trƣớc là vậy.  gã pháp đều khiển ấy là 4 tƣớng 

nhân ngã, pháp ngã v.v...đều khiển hết thảy. Không và hữu chẳng trƣớc là 

chẳng trƣớc ngã pháp, đây là chẳng trƣớc hữu, cũng gọi là ngã không, pháp 

không. Phi pháp tƣớng cũng chẳng trƣớc, đây là chẳng trƣớc không, cũng 

gọi là không không, gồm luôn hai cái không ngã pháp mà nói gọi là tam 

không.  húng sanh đời mạt thế ắt phải đầy đủ căn tánh bát nhã, các chấp ngã 

và pháp so ra mỏng manh thì mới có thể ở trong ô trƣợc ác thế đƣợc nghe 

pháp nầy, mới có thể vƣợt ra lũ ngƣời thƣờng, tín giải thụ trì pháp nầy. Ðã 

có thể tín giải thụ trì, thì các chấp ngã pháp, không hữu tự nó khiển trừ, đây 

là cái sở dĩ là bồ tát hi hữu đệ nhứt.  ho nên trên nói 2 chữ tắc vi là vì gồm 

có ý thành tựu ở trong đó.  

Sở dĩ giả hà? ngã tƣớng tức thị phi tƣớng, nhân tƣớng, chúng sanh 

tƣớng, thọ giả tƣớng tức thị phi tƣớng.  

Dịch nghĩa : Sở dĩ ra sao? Ngã tƣớng tức là phi tƣớng, nhân tƣớng, 

chúng sanh tƣớng, thọ giả tƣớng tức là phi tƣớng.  

Sở dĩ giả hà : là cái sở dĩ nhiên của chữ vô trong câu tự hỏi ở trên. Từ câu 

ngã tƣớng trở xuống là tự trả lời, tự giải thích. Ý bảo rằng :  hỗ nói phía 

trƣớc là vô, chẳng phải là đối với hữu mà nói vô, đây là cái vô tuyệt đối, chỗ 



gọi là tứ cú đều vô, lại cũng tức là 1 cái không triệt để. Tại sao nói thế? Vì 

ngƣời nầy chẳng phải là thấy đƣợc ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả thực hữu 

mà có thể vô nó, lại càng chẳng phải diệt mất ngã nhân chúng sanh thọ giả 

mà sau vô nó. Ấy là có thể thấy đến cái ngã vốn là nhân duyên sanh ra, 

huyễn ra mà có, đƣơng lúc nó hiện ra huyễn tƣớng tức là chẳng phải hữu, 

nên nói ngã tƣớng tức là phi tƣớng.  âu nầy là tỏ rõ chẳng phải ở ngoài ngã 

tƣớng ra mà thủ cái không nào khác.  hân tƣớng, chúng sanh tƣớng, thọ giả 

tƣớng tức là phi tƣớng, lý cũng nhƣ thế. Ðại  uận nói : “ hỗ trƣớc của 

chúng sanh nếu còn chút mảy may nào có thể có, thì chẳng thể ly nổi. Vì chỗ 

trƣớc của nó không còn chút mảy may nào có, cho nên có thể ly”. Ý nầy là 

nói hết thảy đều là huyễn tƣớng, vốn không có chút mảy may nào là chân 

thực hữu, chính để tỏ rõ hữu tức là không, cho nên có thể ly. Thí dụ nhƣ con 

mắt bị che nên ngó thấy không hoa, chỗ có hoa đốm tức là chỗ không, cần gì 

phải diệt hoa mà lấy cái không nào khác, mắt bị che đã sạch thì hoa đốm tự 

nó không có nữa, đây cũng nhƣ thế. Theo tánh mà nói nếu hiểu đƣợc nhứt 

chân pháp giới, thì vốn không có sai biệt, vốn là thƣờng hằng, làm gì có các 

tƣớng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Theo tƣớng mà nói, nếu hiểu đƣợc ngũ 

uẩn vốn không, thì biết đƣơng lúc nó hiện ra ngã tƣớng tức là lúc không, nên 

ngã tƣớng tức là phi tƣớng, mà nhân tƣớng và hết thảy chúng sanh tƣớng 

cũng đều là ngũ uẩn giả hợp, vốn nó đều không, nên nhân tƣớng chúng sanh 

tƣớng cũng tức là phi tƣớng.  hỗ bảo là thọ giả tƣớng là vì nó nối tiếp nhau 

chẳng dứt nên thành ra tƣớng nầy. Thực ra đã nói là nối tiếp nhau, thì có thể 

thấy là niệm niệm dời trôi sát na sanh diệt, thế thì chẳng phải thọ giả tƣớng 

tức là phi tƣớng ƣ?  gƣời nầy tín giải thụ trì mà có thể nhƣ thế, ấy là đầy đủ 

cái tuệ tam không, lại cũng đều ly tứ cú. Tại sao?  ếu chƣa thể thấu suốt ngã 

nhân chúng sanh thọ giả vốn là huyễn tƣớng chẳng phải có mà hiện ra có, thì 

tuy có thể chẳng trƣớc, chỉ là miễn cƣỡng ức chế, lại cũng tức là cái vô đối 

với cái hữu, chỗ thấy đã chƣa chân thực, chẳng những là dụng công phí sức, 

mà gốc rễ còn nguyên, chƣa bứng đi, thì nhứt định chẳng thể nhờ cậy đƣợc. 

Vả dẫu rằng có thể ức chế chẳng buông lơi thì cũng là pháp chấp, nhƣ kinh 

 ăng  ghiêm nói : “ ẫu rằng khiến ở trong giữ u-nhàn cũng là pháp trần 

phân biệt ảnh sự” là vậy. Bịnh của ngƣời nầy ở chữ   Ữ, có chỗ giữ liền có 

chỗ chấp. Tại sao nhƣ thế? Vì thấy chƣa thấu suốt.  ay ngƣời nầy đã thấy 

suốt các tƣớng ngã, nhân v.v...tức là phi tƣớng, ấy là có thể hiểu rõ hết thảy 

tƣớng hữu tức phi hữu.  ữu tức phi hữu nên thấy nhƣ là chẳng thấy, tuy 

muôn cảnh tƣợng đầy rẫy, mà trong lòng bao la rộng rãi, thì chẳng đợi ức 

chế mà tự nó vô, còn cần giữ để làm gì? Không chỗ giữ thì không chỗ chấp, 

là vô pháp tƣớng. Vả chẳng những pháp không mà thôi, ngã tƣớng tức là phi 

tƣớng thì có thể thấy chẳng phải ở ngoài tƣớng mà thủ cái không nào khác, 

đây cũng là vô phi pháp tƣớng, há chẳng phải là ngay cái không cũng không 



luôn ƣ?  hân không, pháp không, không không, đây là tuệ suốt tam không, 

nên khoa nầy nêu lên là chẳng trƣớc không, hữu.  gƣời nầy thiệt là căn trí 

lớn, vì nó có thể một cái không triệt để, chẳng phải dụng công từng chi tiết. 

Phía trƣớc lại gọi đó là tứ cú đều ly là thế nào?  hƣ khoa trên chẳng trƣớc 

hữu, khoa nầy chẳng trƣớc không là tỏ rõ ly hữu ly vô, mà nói 4 tƣớng ngã 

nhân v.v...tức là phi tƣớng, đã nói tức là, thì có thể thấy ngƣời nầy chẳng 

phải đem hữu vô xem thành diệc hữu diệc vô, phi hữu phi vô, cách biệt 

chẳng dung hội, ấy là thấy đến hữu tức là vô, thì trí tuệ của ngƣời nầy đã 

suốt, không và hữu đồng thời, há chẳng phải là tứ cú đều ly ƣ? Tự tánh thanh 

tịnh tâm vốn ly tứ cú, vô tƣớng vô bất tƣớng, tuyệt đối viên dung.  gƣời nầy 

đã siêu lên trên tứ cú, bất không mà không, không mà bất không, viên dung 

vô ngại, ấy là khế nhập thực tƣớng tánh thể, nên nói : ấy là bồ tát hi hữu đệ 

nhứt. Khoa dƣới chính kết hiển ra nghĩa nầy.  

Hà dĩ cố? Ly nhứt thiết chƣ tƣớng tắc danh chƣ phật.  

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Ly hết thảy các tƣớng thì gọi là chƣ phật.  

 à dĩ cố : là hỏi ngã nhân 4 tƣớng tức là phi tƣớng vì cớ gì gọi ngƣời nầy là 

hi hữu đệ nhứt?  ai câu ly nhứt thiết chƣ tƣớng : là để giải thích rõ ràng cái 

cớ nầy.  hƣ tƣớng tức là ngã nhân, chúng sanh, thọ giả, tƣớng chẳng phải là 

một nên gọi là chƣ tƣớng. Mà lại nói là nhứt thiết là vì chẳng những do thân 

kiến mà nổi dậy 4 tƣớng ngã, nhân, v.v...mà thôi. Trƣớc nói : nếu thủ pháp 

tƣớng, nếu thủ phi pháp tƣớng, liền trƣớc ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì 

có thể thấy phàm có chỗ thủ liền thành ra 4 tƣớng, nên gọi là nhứt thiết.  ếu 

theo tứ cú mà nói, hoặc chấp hữu, hoặc chấp vô, hoặc chấp diệc hữu vô, 

hoặc chấp phi hữu vô, chấp thì liền có năng chấp, sở chấp, năng sở tức là đối 

đãi, đối đãi liền thành tƣớng ngã và nhân, sự chấp đã chẳng một liền thành 

chúng sanh tƣớng, tình chấp nối tiếp chẳng dứt liền thành thọ giả tƣớng, nên 

mới nói nhứt thiết chƣ tƣớng. Tánh của thực tƣớng vốn là tƣớng và bất 

tƣớng đều ly, cho nên nếu có thể ly nhứt thiết chƣ tƣớng liền chứng pháp 

thân, nên nói : tắc danh chƣ phật.  hƣ phật có 2 nghĩa : 1) Thập phƣơng tam 

thế chƣ phật, 2) từ vị sơ trụ trở lên đến trƣớc vị cực quả gọi là phần chứng 

giác, cũng gọi là phần chứng phật, vì có thể chứng pháp thân từng phần. Từ 

sơ trụ đến cứu cánh giác cộng 42 vị, nên gọi là chƣ phật. Theo nghĩa đầu mà 

nói, ý bảo là mƣời phƣơng tam thế chƣ phật đều nhân ly hết thảy chƣ tƣớng 

mà đắc danh hiệu phật, ngƣời nầy đã tuyệt tứ cú, suốt tam không, là ly hết 

thảy chƣ tƣớng vậy. Tuy chƣa đến liền cứu cánh phật vị mà đã thành bồ tát, 

không còn nghi ngờ gì nữa, cho nên chỉ nói hi hữu đệ nhứt mà chẳng nói tối 

thƣợng hi hữu đệ nhứt. Theo nghĩa thứ nhì mà nói, từ vị phần chứng sơ trụ 



bồ tát trở lên cho đến cứu cánh giác, đều phải ly hết thảy chƣ tƣớng để 

chứng pháp thân.  gƣời nầy có thể ly hết thảy chƣ tƣớng là đã chứng đắc 

pháp thân rồi vậy. Tuy chƣa biết chỗ chứng của ngƣời nầy sâu cạn ra sao, 

nhƣng ít nhứt cũng là vị sơ trụ bồ tát, mà là phần chứng phật, lại cũng tức là 

tín tâm thanh tịnh tắc sanh thực tƣớng, thành tựu đệ nhứt hi hữu công đức, 

nên nói : Tắc vi đệ nhứt hi hữu. Trong nầy chỗ nói ngã tƣớng tức là phi 

tƣớng v.v...ấy là không và hữu chẳng hai, tánh và tƣớng viên dung, lại cũng 

tức là gồm chung hết các nghĩa của thế tôn đã thuyết ở trên. Vì cớ gì? Vì ly 

nhứt thiết chƣ tƣớng tắc danh chƣ phật, chính cùng với trong văn sanh tín 

nói : nhƣợc kiến chƣ tƣớng phi tƣớng tắc kiến nhƣ lai, xa xa ứng với nhau, 

nên đủ để chứng minh ngƣời nầy có thể ly hết thảy chƣ tƣớng, đã thấy đƣợc 

nhƣ lai tánh thể, há chẳng phải là đệ nhứt hi hữu ƣ? Trƣởng lão bày tỏ chỗ 

thấy của mình đích xác cùng với thế tôn tâm tâm ấn nhau, đây gọi là thâm 

giải nghĩa thú, nên văn dƣới thế tôn liền ấn định cho ông ta.  

Trƣớc nói : 3 khoa trƣớc cùng với 2 khoa trên nghĩa nó phát minh lẫn nhau 

là vì : thử xem văn trƣớc chỉ nói một chữ tín, ở trong nầy thì nói tín giải thụ 

trì, chính là để phát minh trƣớc tuy chỉ nói tín, đã nhiếp ý giải và thụ trì ở 

trong đó, vì tín là mẹ của công đức nguồn đạo, nói một chữ tín liền thông 

suốt hết. Trong nầy nói vô nhứt thiết tƣớng lại là phát minh cái sở dĩ nhiên 

của tín tâm thanh tịnh ở văn trƣớc, mà tƣớng tức là phi tƣớng, hai bên chẳng 

trƣớc, không và hữu viên dung chính là chân thuyên của thực tƣớng. Trong 

nầy nói tắc vi đệ nhứt hi hữu, tắc danh chƣ phật cũng tức là ý thành tựu đệ 

nhứt hi hữu công đức ở văn trƣớc. Trong nầy nói ly, phía trên thì nói phi, 

chính hô ứng với nhau, vì tƣớng bất tƣớng đều phi cho nên phải ly. Phía 

trƣớc nói sanh thực tƣớng, lại nói nhƣ lai thuyết danh thực tƣớng, trong nầy 

thì nói tắc danh chƣ phật, ý cũng nhứt quán. Vì chƣng hiện một phần nhƣ lai 

thực tƣớng là phần chứng phật, hiển hiện ra viên mãn là cứu cánh phật, mà 

trƣớc sau đều nói là     , lại là tỏ rõ chỗ bảo là thực tƣớng, chỗ bảo là 

chƣ phật đều là giả danh, tức là đều chẳng thể chấp, cho nên phải hết thảy 

phi, hết thảy ly.  o đây mà xem trƣớc sau chỉ là một nghĩa, nên lúc thuyết 

văn trƣớc phải nhiếp nghĩa văn sau, mà lúc thuyết văn sau cũng phải nhiếp 

nghĩa trƣớc mà thuyết. Mà một cái là theo hiện tiền để nói, một cái là theo 

tƣơng lai để nói, hiển rõ lẫn nhau, đây lại là chỗ thuyết pháp hay khéo.  hƣ 

thể lệ nầy, trong kinh thƣờng thƣờng gặp.  

Phật cáo Tu Bồ Ðề : nhƣ thị, nhƣ thị. Nhƣợc phục hữu nhân đắc văn thị 

kinh bất kinh, bất bố, bất úy, đƣơng tri thị nhân thậm vi hi hữu.  



Dịch nghĩa : Phật bảo Tu Bồ Ðề : nhƣ thế, nhƣ thế. Nếu lại có ngƣời 

đƣợc nghe kinh nầy chẳng kinh, chẳng bố, chẳng sợ, phải biết ngƣời 

nầy rất là hi hữu.  

 âu trên là phật ấn khả lời nói của trƣởng lão, lại đem lời nói của trƣởng lão 

mở mang những nghĩa ở trên chƣa nói hết ra cho rõ ràng. Phàm nêu lên câu : 

Phật cáo Tu Bồ Ðề là ý trịnh trọng, vì văn dƣới phần nhiều bổ thêm nghĩa ở 

phía trƣớc chƣa phát minh, nên kẻ kết tập kinh đặc biệt nêu lên câu nầy, 

khiến ngƣời đọc chú ý, nhắc đi nhắc lại hai lần chữ nhƣ thị là ấn khả lời nói 

của trƣởng lão hết sức đúng.  ếu chia ra mà nói, ấy là bảo ở trên tán thán 

mừng rỡ, khuyên rộng, hai nghĩa đều chẳng lầm. Trƣởng lão trƣớc nói câu : 

nhƣợc phục hữu nhân, nguyên chƣa trỏ rõ lúc nào, chỉ vì đối với khoa thứ 

nhì khuyên tƣơng lai mà nói, cho nên phán là theo chỗ hiện tiền mà khuyên. 

 ay thế tôn cũng chỉ nói:  hƣợc phục hữu nhân, thì cũng chƣa trỏ đích xác 

lúc nào, nhƣng ở văn dƣới lúc kết thành liền qui về đến tƣơng lai, thì có thể 

biết câu nói nầy là trỏ suốt hiện tại cho đến vị lai mà nói.  

Kinh : nghĩa là vụt bỗng lấy làm lạ mà sợ hãi. Bố : nghĩa là sợ sệt chẳng yên. 

Úy : nghĩa là sợ, thoái lui tự ngăn mình.  gài Thiên Thân luận rằng : “Kinh 

có nghĩa là sợ bộ kinh nầy chẳng phải là hành chánh đạo, bố là bảo chẳng 

thể dứt sự nghi ngờ, úy là bảo do ở kinh bố mà chẳng chịu tu học”.  gài Trí 

 iả sớ rằng : “Mới nghe kinh nầy chẳng kinh sợ, thứ đến suy nghĩ nghĩa 

chẳng hãi, sau rốt tu hành chẳng úy cụ”.  ợp luận và sớ mà xem, thì chẳng 

kinh tức là tín, vì lúc mới nghe kinh chẳng sợ kinh nầy không phải là chánh 

đạo mà kinh hãi, ấy là có thể tín.  hẳng bố tức là giải, vì thứ đến suy nghĩ 

nghĩa không có một chút nghi hoặc nào khiến cho sanh bố là có thể giải. 

 hẳng úy tức là thụ trì, vì chẳng úy để làm cho trở ngại mình, thì có thể chịu 

tu học ấy là có thể thụ trì, mà câu nói thay đổi lề lối là có ý sâu. Vì kẻ phàm 

phu trƣớc hữu, nghe nói tƣớng đều hƣ vọng, bực nhị thừa chấp pháp nghe 

nói pháp chẳng nên thủ, một hạng ngƣời nghiêng lệch về cái không, nghe 

nói phi pháp cũng chẳng nên thủ, lũ ngƣời trên ắt đến kinh hoàng khủng bố, 

sợ nói bát nhã, còn không có tín giải thì nói gì đến thụ trì?  hƣ thế thì sao có 

thể cùng lên đƣờng giác mà chẳng trở ngại ở hóa thành ƣ?  ho nên mỗi mỗi 

nói toạc ra cái cớ nó chẳng thể tín giải thụ trì, khiến cho hết thảy ngƣời nghe 

phải biết pháp vốn vô định, phật cũng chẳng lừa dối ngƣời ta, cần gì phải 

kinh bố nghi úy, ngõ hầu đƣợc hy vọng tín giải thụ trì.  ên văn dƣới câu đệ 

nhứt ba la mật v.v...chính là nói rõ pháp không có tƣớng nhứt định, câu nhƣ 

lai thị chân ngữ, thực ngữ, v.v...chính là nói rõ phật chẳng lừa dối ngƣới ta, 

có thể thấy rằng nay nói chẳng kinh, chẳng bố, chẳng úy chính là nền tảng 

cho những lời nói ở văn dƣới. Mà dụng ý chỗ nói ở văn dƣới lại chính là để 



dứt sự kinh bố nghi úy của chúng sanh. Ý câu nói trƣớc và sau hô ứng khít 

khao với nhau.  i hữu mà nói là thậm, lại cũng là ý đệ nhứt hi hữu. Xem ý 

câu nói dƣới : nhƣợc phục hữu nhân v.v...cũng là ấn khả chỗ nói của trƣởng 

lão. Trên nói : “nhƣ thị nhƣ thị” là đã ấn định, mà nay lại nói mấy câu nầy, 

không có gì khác, ý ở chỗ nói ra căn bịnh chẳng thể tín giải thụ trì của chúng 

sanh để khuyến khích mà thôi.  

Hà dĩ cố? Tu Bồ Ðề, nhƣ lai thuyết đệ nhứt ba la mật phi đệ nhứt ba la 

mật, thị danh đệ nhứt ba la mật.  

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Tu Bồ Ðề ơi, nhƣ lai nói đệ nhứt ba la mật chẳng 

phải đệ nhứt ba la mật, gọi tên là đệ nhứt ba la mật.  

 âu hà dĩ cố suốt thông hết thảy một khoa nhẫn nhục ở văn dƣới. Ðệ nhứt ba 

la mật, hai chữ đệ nhứt là trỏ bát nhã mà nói.  hƣ lai thuyết là nêu lên theo 

tánh mà thuyết. Theo tánh mà thuyết nên nói đệ nhứt mà chẳng phải đệ nhứt, 

vì tánh thể không tịch, làm gì có tƣớng đệ nhứt ba la mật nầy, nên nói là 

chẳng phải.  ói là chẳng phải là tỏ rõ tánh vốn chẳng phải tƣớng, cho nên 

chẳng nên trƣớc tƣớng.  iền đó lại theo tánh mà nói, nên nói : thị danh đệ 

nhứt ba la mật, vì tánh thể tuy không có tƣớng, mà cũng không cái nào là 

chẳng tƣớng.  ết thảy tƣớng đều noi theo tánh mà nổi dậy, cái đệ nhứt ba la 

mật nầy cũng là cái noi theo tánh mà nổi dậy, chẳng phải là không có danh 

tƣớng đệ nhứt ba la mật, nên nói : thị danh.  ói thị danh là tỏ rõ tƣớng nó 

chẳng lìa tánh, vẫn phải hội về ở tánh. Thuyết pháp nhƣ thế là bổn nghĩa 

kinh văn của khoa nầy.  ọi là bổn nghĩa vì trong kinh nầy phàm nói phi, nói 

thị danh đều là phát minh nghĩa nầy. Ðây là nghĩa căn bổn, là chỗ ngƣời học 

chẳng thể nào mà không biết rõ. Thế nhƣng nghĩa khoa nầy hết sức sâu, hết 

sức trọng yếu, nếu chỉ nói bổn nghĩa nầy bèn chẳng phải là tông chỉ của 

phật, vì từ khoa nầy trở xuống đều là nghĩa mở rộng ra.  ọi là nghĩa mở 

rộng ra tức là ở ngoài nghĩa căn bổn lại còn có nghĩa suy ra cho rộng mà 

phát minh.  ghĩa đó ra sao? Thử nghĩ, phật mở miệng liền nói : vì cớ gì, ba 

chữ nầy là thừa tiếp văn trên câu : bất kinh, bất bố bất úy, đƣơng tri thị nhân 

thậm vi hi hữu mà tới.  ó thể biết, ba câu đệ nhứt ba la mật chính là thuyết 

minh cái cớ bất kinh, cho đến hi hữu.  ếu chỉ nói bổn nghĩa mà chẳng đem 

lý sở dĩ nhiên ở trong nầy phát huy ra cho rõ, thì ba chữ vì cớ gì, và câu bất 

kinh v.v...ở văn trên đều không có chỗ hạ lạc. Trên nói : Phải biết, đây chính 

là chỗ ngƣời học nên biết, chẳng thể nào không hiểu sâu cái cớ nầy.  hẳng 

những thế, văn trên không nói tín giải thụ trì, mà biến đổi lời nói là bất kinh 

bất bố bất úy, vì chúng sanh đời mạt pháp có kẻ sợ nói bát nhã, mắc bịnh 

chẳng thể tín giải thụ trì.  òn chỗ nầy chẳng nói bát nhã ba la mật mà biến 



đổi lời nói ra đệ nhứt ba la mật, là nhờ để mở mang phát minh lý tinh mật 

của bát nhã, khiến cho hết thảy chúng sanh đƣợc để tỏ rõ, ngõ hầu có thể 

hiểu thấu rõ ràng là bát nhã chẳng cần phải sợ, và chẳng thể sợ, rồi sau mới 

có thể gọi là ngƣời học pháp vô thƣợng bồ đề, mới có hy vọng chuyển phàm 

thành thánh. Vì cớ gì? Trƣớc đã chẳng nói ƣ :  ết thảy chƣ phật và chƣ phật 

a nậu đa la tam miệu tam bồ đề pháp đều từ kinh nầy ra, tức là khai thị một 

cách rõ ràng bát nhã chẳng thể nào mà không tín giải thụ trì, và phải từ kinh 

nầy mà vào cửa bát nhã.  ếu chẳng vào cửa của kinh nầy ấy là cùng với a 

nậu đa la tam miệu tam bồ đề pháp cách tuyệt, lại cũng tự mình cùng với 

chƣ phật cách tuyệt. Vì cớ gì? Vì chƣ phật và vô thƣợng pháp đã đều từ cuốn 

kinh nầy ra, thì kẻ muốn học vô thƣợng pháp, muốn chuyển phàm thành 

thánh nếu chẳng từ cuốn kinh nầy vào, há chẳng phải tự mình làm tuyệt con 

đƣờng vào ƣ?  ho nên nếu chỉ nói bổn nghĩa, chỉ nói nghĩa của tầng trên mà 

chẳng đem nghĩa sâu nhƣ thế nầy phát huy một cách triệt để, thì tôn chỉ sâu 

và sự thay đổi lời nói để nói của thế tôn liền bị mai một đi. Văn trên nói : 

Ðƣơng tri, đây lại là chỗ phải biết của ngƣời học, chẳng thể nào không hiểu 

sâu cái cớ nầy. Bao nhiêu thứ nghĩa lý ở trên đều bao gồm ở trong 3 câu 

kinh văn nầy, nghĩa của nó tinh mật sâu xa lạ thƣờng, có thể tƣởng vậy, mà 

sự quan hệ trọng yếu của nghĩa nó cũng có thể biết. Muốn thuyết minh nghĩa 

nầy ắt phải khéo bày đặt ra phƣơng tiện, khiến cho lời nói tuy ít mà nghĩa rõ 

ràng. Phải biết, nghĩa lý tôn chỉ của bát nhã muôn thuở ẩn kín, nay muốn trừ 

cái bịnh sợ bát nhã, liền chẳng thể nào mà không nói toạc lý do khiến cho nó 

sợ.  ó lúc chẳng thể nào không can thiệp đến ngƣời xƣa, cũng chẳng thể vì 

kẻ hiền mà kỵ húy. Vì chƣng nếu không đem nghĩa lý tôn chỉ ẩn kín nói ra 

một cách triệt để cho rõ, thì căn bịnh kinh nghi bố úy vẫn hãy còn, bèn vẫn 

chẳng thể tín giải, chẳng chịu thụ trì, há chẳng cô phụ ân của phật ƣ? Tôi hy 

vọng sâu các ông nghe cho kỹ, nếu không đem tôn chỉ nghĩa lý ở trong nầy 

nói rõ một cách triệt để thì cũng không tránh khỏi cô phụ ân của phật.  ghĩa 

lý đã tinh sâu nhƣ thế, tuy nay muốn cho lời nói ít mà nghĩa rõ ràng, nhƣng 

năm ba câu nói thì chẳng thể nào nói rõ ra đƣợc, nghe một hơi cũng chẳng 

thể hiểu thấu đƣợc, nên nay tôi trƣớc hãy đem hai chữ đệ nhứt phát huy một 

cách đại khái, để cho ngƣời nghe trƣớc đã có một nền tảng, rồi sau lại từng 

bƣớc một giảng sâu vào, đây cũng là ý phƣơng tiện.  

Bát nhã ba la mật gọi là đệ nhứt ba la mật, là vì bát nhã là mẹ của các độ. 

Bát nhã là mẹ thì các độ là con, con chẳng thể lìa mẹ ra, nên tu hành các độ, 

nếu khuyết hành bát nhã, theo nhân thì chẳng thể phá hoặc, theo quả thì khó 

chứng pháp thân. Phải biết, các độ đều có tên là ba la mật chính vì các độ 

đều có bát nhã ở trong.  ếu không có bát nhã thì chẳng thể gọi là ba la mật. 

Vì cớ gì? Vì chẳng thể phá hoặc, thì liền chẳng thể chứng pháp thân mà đến 



bờ bên kia.  ho nên bát nhã có tên là đệ nhứt ba la mật là vì thế.  o đây mà 

xem, đã là các độ chẳng thể lìa bát nhã, thì bát nhã cũng chẳng phải lìa các 

độ mà tồn tại riêng biệt, có thể biết đƣợc.  ên câu thứ hai nói : Phi đệ nhứt 

ba la mật, một chữ phi nầy là nói rõ chẳng thể chấp bát nhã là có tƣớng riêng 

biệt của nó. Thế nhƣng tuy không có tƣớng riêng biệt, mà chẳng phải là 

không có cái tên là đệ nhứt, nên câu thứ ba lại nói : Thị danh đệ nhứt ba la 

mật.  ai chữ thị danh nầy là nói rõ các độ lìa bát nhã ra thì chẳng phải là ba 

la mật, thế thì bát nhã chẳng phải là không có cái tên giả là lãnh tụ. Ở trên là 

thuyết minh cái sở dĩ nhiên của bát nhã có tên là đệ nhứt, lại thuyết minh cái 

sở dĩ nhiên nói phi, nói thị danh đệ nhứt.  ghĩa nầy phải nhớ cho kỹ, nó làm 

căn cứ để phá sự kinh nghi bố úy của ngƣời ta.  ƣới đây lại sẽ nói rõ.  

Văn trên trƣởng lão lấy 4 tƣớng ngã, nhân v.v...tức là phi tƣớng, nói rõ 

không hữu viên dung của ngƣời nầy, để giải thích ngƣời nầy sở dĩ thành ra 

đệ nhứt hi hữu. Thế tôn đã ấn khả cho trƣởng lão rồi, nhƣng thế tôn mỗi lần 

thuyết một pháp chẳng phải vì một việc, chẳng phải vì một ngƣời, bèn nhân 

sự hi hữu của ngƣời nầy mà soi xét đến hết thảy chúng sanh sở dĩ có ngã 

tƣớng, không có gì khác, chỉ vì T Ủ P ÁP mà thôi.  ho nên sau khi ấn 

khả, lại theo các pháp lục độ mở rõ ràng nghĩa nầy ra, để khai thị cho các 

chúng sanh có phân biệt pháp chấp. Trƣớc nói bát nhã, là vì cớ chúng sanh 

sợ bát nhã.  húng sanh tại sao sợ bát nhã? Vì cớ phân biệt pháp chấp, chẳng 

đạt đến nghĩa chân thực của bát nhã, cho nên vì đó mở rõ ràng ra là vì cái 

nầy. Vì chƣng chúng sanh vụt nghe bát nhã là đệ nhứt nghĩa không, cho là 

cao quá không thể thực hành nổi, nên mới kinh sợ.  ại chẳng hiểu rõ cái sở 

dĩ nhiên của đệ nhứt nghĩa không, cho nên khủng bố.  ảm thấy rằng học bát 

nhã chẳng bằng học các viên kinh, viên pháp khác ổn thỏa hơn, cho nên úy 

cụ. Tóm lại là do chƣa thể quán thông phật lý, lầm sanh ra phân biệt pháp 

chấp mà thôi. Ðây thiệt là tự mình làm mất sự hay khéo lợi ích, rất đáng 

thƣơng xót.  ho nên thế tôn thuyết minh cái cớ ngƣời nầy rất là hi hữu rằng 

: ta làm sao gọi ngƣời nầy rất là hi hữu? Vì pháp môn bát nhã nầy chúng 

sanh kinh nghi bố úy, mà ngƣời nầy riêng mình chẳng kinh nghi bố úy. Pháp 

nầy đã đành thiệt là cao, có gì lấy làm lạ ngƣời ta kinh úy.  hƣng pháp nầy 

rất cần yếu, lại sao có thể tự ngăn mình? Ta nay đem trong các ba la mật gọi 

bát nhã là đệ nhứt ba la mật, lại vì đại chúng mở mang cho rõ nghĩa chân 

thực của nó, khiến đại chúng đƣợc hiểu thấu. Ta nói bát nhã là vì khiến 

chúng sanh đến bờ bên kia mà thôi, nếu chẳng đến bờ bên kia liền bị chìm 

đắm vào trong biển khổ. Mà nếu chẳng phải bát nhã thì lại không thể đến bờ 

bên kia, có thể thấy pháp nầy là hết sức trọng yếu, nhứt định chẳng thể nghi 

úy, tự ngăn trở mình, mà ắt phải tín giải thụ trì. Sao gọi là bờ bên kia?  à 

chƣ pháp thực tƣớng vậy. Phải biết, thực tƣớng là vô tƣớng, nên bát nhã tuy 



gọi là đệ nhứt mà chẳng phải đệ nhứt. Vì cớ gì? Vì đệ nhứt vốn không có 

tƣớng. Vì nó vốn không có tƣớng nhứt định, cho nên nói là chẳng phải.  ói 

chẳng phải là vì khiến chúng sanh hiểu rõ chỗ phật thuyết pháp, không có 

pháp nào có thể lìa bát nhã, thì bát nhã chẳng có thể ở ngoài các độ mà riêng 

mình khoe là đệ nhứt.  ại phải biết, thực tƣớng là không cái nào là chẳng 

tƣớng, nên bát nhã tuy chẳng phải là đệ nhứt mà gọi tên là đệ nhứt. Vì cớ gì? 

Vì đệ nhứt chẳng phải là không có cái tên giả đó. Vì nó chẳng phải là không 

có cái danh tƣớng giả hữu, nên nói là thị danh.  ói thị danh là khiến chúng 

sanh hiểu rõ đã pháp pháp chẳng lìa bát nhã, tức là pháp pháp có thể có tên 

là đệ nhứt. Thế thì bát nhã gọi là đệ nhứt tức là giả danh vậy. Tôi nay đem 

tinh nghĩa của bát nhã mở rộng rõ ràng, nhƣ thế thì hết thảy chúng sanh sẽ 

có thể do đây mà giác ngộ đƣợc phàm tôi nói phi (chẳng phải) đã đành là 

khiến ngƣời ta không chấp tƣớng, mà lại nói thị danh (goị tên là) để hiển nó 

chẳng phải là không có danh tƣớng giả hữu. Vậy thì chỗ gọi là không chấp 

tƣớng, là khiến không cái bịnh trƣớc tƣớng, mà chẳng phải là hoại tƣớng của 

nó. Chúng ta có thể tỉnh ngộ rất lớn vậy.  hẳng hoại tƣớng của nó là ngay cả 

cái không thiên chấp cũng không luôn, đây gọi là đệ nhứt nghĩa không.  ếu 

có thể thông đạt nghĩa nầy thì biết vì tƣớng là giả danh nên chẳng thể trƣớc, 

mà chẳng phải bảo là không có tƣớng. Vì pháp không có định, nên chẳng thể 

chấp, chẳng phải bảo là không có pháp. Thế nhƣng pháp nầy tuy không, há 

giống với cái khoát-đạt ngoan-không, pháp nầy tuy cao cũng chẳng phải là 

không có chỗ hạ thủ, thì lại còn có gì là kinh, là bố, là úy?  ay thì ngƣời nầy 

đã có thể tín giải thụ trì ấy là chẳng kinh, chẳng bố, chẳng úy, ấy là thông đạt 

đệ nhứt nghĩa không, chính là chỗ bảo : “ở đệ nhứt nghĩa tâm chẳng kinh 

động”, chẳng phải rất là hi hữu ƣ?   

 hững lời nói trên không những là thuyết minh cái sở dĩ nhiên của bất kinh 

bất bố úy ở văn trên, lại đem luôn nghĩa lý hết thảy chúng sanh chẳng cần 

kinh úy chẳng thể kinh úy cũng thuyết minh luôn ra một cách triệt để, ngõ 

hầu nghĩa lý tôn chỉ của khoa nầy hiển ra viên mãn. Thế nhƣng còn có yếu 

nghĩa chẳng thể nào mà không nói. Yếu nầy ra sao? Tức là chỗ đoạn trƣớc 

đã nói là muôn thuở ẩn kín. Phải biết, bịnh sợ bát nhã đã sâu, đã lâu rồi, nếu 

chẳng mỗi mỗi nói toại cớ đó ra, thì sao có thể trừ các bịnh vào trƣớc tiên đã 

làm chủ từ muôn thuở đến nay?  ại phải nói rõ nghĩa lý tôn chỉ của bát nhã 

hết sức viên dung cùng với chỗ gọi là trung đạo đệ nhứt nghĩa không hai 

không khác, không có một chút chỗ nào đáng sợ, ngõ hầu chẳng đến nỗi tự 

mình mất sự hay khéo lợi ích. Ðây tuy là lời nói suy rộng ra, nhƣng vẫn là 

tôn chỉ của khoa kinh nầy ở phá phân biệt pháp chấp của ngƣời nầy, để trừ 

căn bịnh sợ nói bát nhã mà thôi. Kinh nói : “ hị thừa sợ hãi cái không”, tức 

là bảo sợ hãi đệ nhứt nghĩa không của bát nhã, có thể thấy lúc thời đại phật 



tại thế đã nhƣ vậy, chẳng những là hậu thế mà thôi.  hƣng lúc phật tại thế 

chỉ có nhị thừa sanh sợ hãi, đại thừa còn không có bịnh nầy. Sau nầy ngài 

 uyền Trang sang du học Ấn-Ðộ, đƣợc gặp các sƣ thuộc về Pháp Tƣớng 

tông của Ấn-Ðộ, bèn đem cái không của tánh tông cùng với cái hữu của 

tƣớng tông ra đối đãi nhau (đệ nhứt nghĩa không là cái không tuyệt đối, sao 

có thể đem ra đối đãi với hữu), điểm nầy đã sai lầm, cho nên bảo tƣớng tông 

mới là liễu nghĩa, chỗ gọi là tam thời phán giáo là vậy. Ấy là lúc bấy giờ 

ngƣời trong Ðại thừa nƣớc Ấn-Ðộ đã chƣa thể hiểu sâu nghĩa lý tông chỉ, 

nên nhận lầm bát nhã là cái không thiên lệch một bên. Ðến nhƣ kẻ phán giáo 

đời Tùy đời Ðƣờng nƣớc Trung  oa cũng chẳng sắp đặt bát nhã ở viên giáo, 

chƣa từng chẳng biết bát nhã là đệ nhứt nghĩa không, nhƣng rốt cuộc cho là 

bát nhã chỉ chuyên thuyết về không, chẳng bằng trung đạo đệ nhứt nghĩa 

viên dung hơn.  gƣời xƣa phán giáo nhƣ thế, ý ở suy tôn sùng bái tông của 

mình, chẳng thể nào không có sự cố ý khen chê. Thế nhƣng khen chê thái 

quá thì chẳng tránh khỏi thủ trƣớc tƣớng của văn tự.  gƣời sau vì cớ ngƣời 

xƣa đã phản giáo nhƣ thế, nên lại càng thêm chấp trƣớc, lại càng thêm ngó 

bát nhã mà sanh ra sợ hãi, nên từ xƣa đến nay không ngƣời nào chịu học bát 

nhã, chịu nói bát nhã, thiệt là đáng buồn, thiệt là đáng tiếc vậy. Thiền tông 

tuy tôn sùng bát nhã, nhƣng chỉ tôn sùng cái ý vị khiển-đãng của bát nhã để 

dụng công tu hành, mà chẳng nói giáo nghĩa của bát nhã, cho nên nghĩa lý 

tông chỉ của bát nhã muôn thuở chẳng sáng tỏ. Ðời Trần, đời Tùy tuy có 

Tam  uận tông, nhƣng chỉ tôn sùng luận mà chẳng tôn sùng kinh.  hỗ tỏ rõ 

của Tam  uận Tông đã đành là bát nhã, mà nhà nghiên cứu Tam  uận đã 

chuyên ở văn tự của Tam  uận nghiên cầu, bèn ở nghĩa lý tông chỉ trong 

kinh chẳng tránh khỏi ngăn cách. Vì cớ gì? Vì chƣa từng quán chiếu trực 

tiếp.  ói tóm lại vẫn là chẳng tránh khỏi thủ trƣớc tƣớng văn tự của Tam 

 uận mà thôi!  ho nên nhà Tam  uận phát huy nghĩa của Tam  uận rất 

tinh, mà tông chỉ của kinh thì chƣa từng gãi đúng chỗ ngứa, là vì thế. Phải 

biết, bát nhã đã là mẹ của các độ, kinh nầy lại rành rành nói chƣ phật và 

chánh giác pháp đều từ kinh nầy ra. Vậy thì nếu ở nghĩa lý tông chỉ của bát 

nhã chƣa hiểu rõ, thì tuy đọc các kinh luận viên dung khác, đã chƣa dụng 

công ở trên nghĩa căn bản, thì chỗ thấy của họ sao có thể triệt để, chỗ thấy 

chƣa triệt để thì sao có thể viên?  ay thế tôn đem cái tên đệ nhứt ba la mật 

mở mang nghĩa nó ra, khiến cho biết nghĩa lý tông chỉ của bát nhã là không 

mà chẳng không, nó hết sức viên dung, để tránh cho chúng sanh kinh nghi 

bố úy, ngồi lỳ một chỗ làm mất pháp bảo, khó đến bờ bên kia đƣợc, không 

khác nào thế tôn đã biết trƣớc chỗ căn bịnh sợ hãi bát nhã của ngƣời sau, mà 

chỉ thị một cách tiên tri, thiệt là đại từ đại bi vậy. Trên đây tôi mỗi lần nói 

tắc phi, thị danh, phần nhiều theo chẳng trƣớc hai bên mà nói, lại cũng tức là 

theo trung đạo viên dung mà nói.  ần nầy thì gồm luôn đệ nhứt nghĩa không 



mà nói, lại cũng tức là theo khiển đãng mà nói.  ói một cách nhƣ thế thực 

rất khổ tâm, tại sao lại khổ tâm?  à vì khiến cho biết trung đạo và khiển 

đãng lời nói tuy có khác mà nghĩa thực không khác. Tại sao lại nói nhƣ thế? 

Vì gọi là đệ nhứt nghĩa không là nó không một cách triệt để. Không một 

cách triệt để là hữu cũng không, mà không cũng không.  ói một cách khác 

tức là hữu cũng khiển mà không cũng khiển. Khiển hữu ấy là chẳng trƣớc 

hữu, khiển không, chẳng phải chỗ gọi là chẳng trƣớc không ƣ? Thế thì đệ 

nhứt nghĩa không của khiển đãng cùng với trung đạo viên dung chẳng trƣớc 

hai bên, xin hỏi có khác gì nhau?  o đây mà nói, thuyết của kẻ phán giáo, 

chẳng thể chấp làm định luận, có thể hiểu thấu một cách rõ ràng. Mà kẻ sợ 

nói bát nhã cũng có thể mau mau quay trở lại ăn năn tỉnh ngộ. Vả do đây mà 

nói, thì các thuyết phàm phán bộ kinh nào là chẳng phải thuần viên, phán bộ 

kinh nào là thuần viên cũng chƣa thể chấp làm tƣớng nhứt định. Vì cớ gì? Vì 

pháp pháp đã đều là bát nhã, thì pháp pháp đều viên, chỗ bảo là : ngƣời viên 

thuyết pháp thì không pháp nào là chẳng viên, cần gì phải phân biệt ra một 

cách cực khổ.  

Trƣớc nói khiển đãng cùng với viên dung trung đạo không hai, không khác 

nhau, phàm kẻ nhận lầm là có khác nhau, không có gì khác, vì họ xem trung 

đạo một cách cứng đơ. Tôi nay lại theo trung đạo để phát huy nghĩa của nó, 

để cho hiểu rõ triệt để, thì chấp của phân biệt ngõ hầu không còn từ chỗ nào 

mà sanh ra.  ết thảy pháp đã đều là giả danh thì trung đạo cũng là giả danh, 

đã là giả danh thì trung đạo cũng không có tƣớng nhứt định, thế thì cũng 

chẳng có thể trƣớc, nếu trƣớc thì cũng rơi vào 4 tƣớng, còn đƣợc gọi là trung 

đạo viên dung ƣ? Phải biết, một chữ trung là vì tƣớng hình của hai bên mà 

có, nếu lìa hai bên thì trung cũng không tìm thấy ở chỗ nào, cho nên nói 

trung không có tƣớng nhứt định, tƣớng đã không định thì há có thể xem một 

cách cứng ngắc? Xem một cách cứng ngắc liền thành ra pháp chấp.  ại phải 

biết, trung sở dĩ không có tƣớng nhứt định là vì hai bên cũng là giả danh, 

cũng là tƣớng hình mà có, cũng vốn là không có tƣớng nhứt định vậy.  ai 

bên đã chẳng thể trƣớc thì sao đƣợc có trung có thể trƣớc ƣ?  ên kẻ thiệt 

hiểu nghĩa của trung thì không có cái nào là chẳng trung, ngay đến không và 

giả cũng đều là trung. Thí dụ đem không ra mà nói : không thì chẳng trƣớc 

hữu mà luôn cả cái không cũng không ấy là chẳng trƣớc không, cho nên một 

cái không triệt để là qui về trung đạo, nhƣ chỗ nói rõ ở trên là vậy. Vì cớ nầy 

nên bát nhã cùng với  oa  ghiêm, Pháp  oa, nghĩa thú của 3 bộ kinh nầy 

không khác.  hẳng những thế, một cái giả đến triệt để cũng nhƣ thế. Thí dụ 

nhƣ biết hết thảy pháp, không pháp nào chẳng giả danh, ấy là chẳng trƣớc 

không, tức là lại có thể biết danh của nó là giả, thì há chẳng phải là chẳng 

trƣớc hữu ƣ? Thế thì cũng rành rành là trung đạo.  ho nên Mật Tông, Tịnh 



Ðộ đều từ cửa hữu mà nhập đạo, mà đều là đại pháp viên đốn là vì cớ nầy. 

 gay đến lấy Tƣớng Tông ra mà nói, cũng vốn là Ðại Thừa viên nghĩa, 

những nghĩa khác chẳng cần bàn nữa, chỉ xem Tƣớng tông phát minh lý của 

3 tánh : biến kế, y tha, viên thành đều viên diệu biết bao nhiêu! Không dè kẻ 

học Tƣớng tông chẳng day về những chỗ đó quán chiếu dụng công, mà chỉ 

chuyên ở trên danh tƣớng phiền toái mà phân tích, càng phân tích, càng phân 

biệt thì lại càng chấp trƣớc, vậy nên cái đại thành ra tiểu, cái viên thành ra 

thiên, có thể bảo là chẳng khéo học vậy.  ọ chẳng biết dùng để trừ bỏ phàm 

tình, trái lại vì đó mà làm lớn thêm phàm tình, há là bổn chỉ của phật thuyết 

pháp tƣớng ƣ?  gƣời tu học Mật tông, Tịnh độ nếu chẳng hiểu nghĩa lý tông 

chỉ của tự và tha chẳng hai, tâm và độ chẳng hai, thì khiến cho cái đại biến 

làm tiểu, cái viên biến làm thiên, cũng nhƣ thế.  o đó có thể biết chỗ thuyết 

pháp của phật vốn là pháp pháp đều viên, có kẻ thấy cho là chẳng phải viên, 

thực là chỗ thấy nghiêng lệch của chúng sanh, chẳng liên quan gì tới pháp. 

 ên kẻ học phật trƣớc hết phải đại khai viên giải, quán chiếu lý : không cái 

nào là chẳng trung, để tu hết thảy pháp, thì pháp pháp đều viên, đều là trung 

đạo đệ nhứt nghĩa, đều là đệ nhứt ba la mật, tức là đều đƣợc thực chứng đến 

bờ bên kia. Ðây gọi là V Ê  TRU  , kẻ học chẳng thể nào mà không biết. 

 ồi nãy nói 4 chữ đại khai viên giải, phải hết sức chú ý : phàm chỗ tôi nói 

không cái nào là chẳng trung v.v...chẳng qua có thể làm phƣơng tiện giúp 

cho kẻ nghe vậy thôi. Ắt phải lúc nào cũng đem viên nghĩa nầy ở trong tâm 

mình, ở trên hết thảy pháp, quán chiếu một cách tinh mật, dụng công một 

cách tinh tiến để trừ bỏ phàm tình thiên chấp, thì sau viên giải của mình ngõ 

hầu có thể khai.  ếu chẳng nhƣ thế, thì chỗ gọi là viên giải vẫn là của ngƣời 

khác, mà chẳng phải là của mình, tuy biết rằng không cái nào chẳng phải là 

trung, mà đối với hết thảy pháp vẫn y nhƣ cũ, đụng tới thì sanh chƣớng ngại, 

chẳng thể không cái nào là chẳng trung.  hỗ nầy rất quan hệ khẩn yếu, 

muôn vàn chớ nên bỏ qua!  hẳng những một nghĩa nầy nhƣ thế, chỗ nói các 

nghĩa khác, không nghĩa nào đều là chẳng nhƣ thế. Tóm lại, văn, tƣ, tu, 

khuyết một cái thì chẳng thể đƣợc.  

 ại phải biết, chỗ kinh nầy nói tắc phi, thị danh, là tỏ rõ tánh và tƣớng tuy 

chẳng một mà chẳng phải khác, tuy viên dung mà hành-bố, tuy hành-bố mà 

viên-dung (hành-bố có nghĩa là nhƣ thị nhƣ thị, tức là tuy 1 mà 2, viên dung 

thì tuy 2 mà 1. Trên nói khiển đãng tức là trung đạo, ấy là tỏ rõ nó cùng với 

tôn chỉ nghĩa lý của Pháp- oa giống nhau, nay tỏ rõ nó cùng với tôn chỉ 

nghĩa lý của  oa- ghiêm giống nhau). Vì cớ gì? Vì phàm nói tắc phi là theo 

tánh mà nói. Theo tánh mà nói thì chẳng nên trƣớc tƣớng, cho nên phi 

tƣớng, vậy nên chẳng trƣớc tƣớng mà phi tƣớng là tỏ rõ tánh và tƣớng không 

phải là một. Phàm nói thị danh là theo tƣớng mà nói. Theo tƣớng mà nói thì 



chẳng nên hoại tƣớng, cho nên nói thị tƣớng.  hẳng nên hoại tƣớng mà thị 

tƣớng là tỏ rõ tánh và tƣớng không phải khác. Vì cớ gì? Vì tánh là thể, tƣớng 

là dụng, khác nhau rất xa, cho nên không phải một, chỗ gọi là hành-bố là 

vậy. Thế nhƣng dụng từ thể sanh ra, ly thể không có dụng, do đó có thể biết 

tƣớng là tác dụng của tánh mà thôi.  iểu rõ lý nầy mà chẳng trƣớc, thì thấy 

tƣớng tức là thấy tánh, cho nên không phải khác, chỗ gọi là viên dung là vậy. 

Thế thì tánh và tƣớng đã là không phải một, không phải khác, nên tuy một 

mà hai, hai mà một. Một mà hai nên đã phải chẳng hoại, lại phải chẳng 

trƣớc, vì tánh và tƣớng tuy không phải khác mà đã không phải một, vậy nên 

phải ở trong viên dung thấy đƣợc hành bố, lại phải ở trong hành bố đƣợc 

viên dung.  ai mà một nên tuy hiện ra tƣớng đầy rẫy, mà vẫn y nguyên hội 

về ở tánh, vì tánh và tƣớng tuy không phải một, mà thực không phải khác, 

phải khiến cho viên dung mà chẳng ngại hành bố, hành bố mà chẳng ngại 

viên dung. Tôi nay phát huy nhƣ thế nầy, thì cùng với nghĩa lý tôn chỉ của 

 oa  ghiêm cũng rành rành không khác, kẻ tôn sùng  oa- ghiêm có thể 

không cần sợ bát nhã vậy.  hƣ chỗ nói trƣớc, khiển đãng cùng với trung đạo 

không hai, nếu hiểu rõ nghĩa nầy thì kẻ tôn sùng Pháp- oa cũng có thể 

chẳng cần sợ bát nhã. Trong kinh nầy nhƣ câu :  hƣợc kiến chƣ tƣớng phi 

tƣớng tắc kiến nhƣ lai, ƣng sanh thanh tịnh tâm, ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ 

tâm, và hai chữ thực tƣớng, hai câu ngã tƣớng tức thị phi tƣớng v.v...ở trong 

nầy đều có thể lấy nghĩa nầy ra mà nói.  gay nhƣ lúc mở đầu bộ kinh nói 

bao nhiêu thứ chúng sanh, nói vô dƣ niết bàn, cũng là hành bố của viên 

dung. Mà lại nói thực vô chúng sanh đắc diệt độ, thì hành bố mà viên dung 

vậy.  ay chẳng qua theo tắc phi, thị danh để phát huy, khiến cho kẻ tôn sùng 

Hoa- ghiêm chẳng cần kỳ thị.  ếu chấp nhứt định chỉ có tắc phi, thị danh 

có thể tỏ rõ nghĩa nầy thì lại là chẳng phải. Tóm lại, đƣợc chỗ yếu của nó mà 

hội thông, thì nói cách nào cũng có thể đƣợc, đây tức là có thể giác ngộ pháp 

không có tƣớng nhứt định.  ại còn có nghĩa hết sức trọng yếu, ắt phải nói ra 

: Ðã là pháp môn khiển đãng và pháp môn viên dung không hai không khác, 

tại sao trƣớc lại nói ắt phải từ kinh nầy vào ƣ? Phải biết, 2 pháp môn nầy lý 

tuy không khác, mà dụng công thì có sự bén lụt khác xa.  ho nên phải từ 

kinh nầy vào là vì hết thảy phàm phu không ai là chẳng mắc bịnh thiên chấp 

rất nặng, ắt phải hết sức khiển đãng mà sau mới có thể viên dung.  ếu 

không thì phàm tình thiên chấp chƣa trừ khử đƣợc một chút nào, liền đã xem 

kinh luận viên dung, thì sao có thể lĩnh hội, sao đƣợc thụ dụng?  hiều lắm 

chẳng qua học đƣợc một hai giáo tƣớng để trợ giúp cho cuộc nói chuyện 

chơi mà thôi. Thử xem từ đời Ðƣờng đến nay, các vị đại đức ngoài thiền 

tông, đạo đức và chỗ thấy của các bực nầy rất khiến cho ngƣời sau khâm 

phục, khảo xét chỗ đắc lực của các ngài thì không vị nào là chẳng đƣợc ở 

trong cửa Thiền rèn luyện, chính là vì dụng công của Thiền môn là tôn sùng 



bát nhã, không rồi lại không, hết sức khiển đãng cái thiên chấp của ngƣời 

học.  ho nên tôi thƣờng nói từ đời Ðƣờng trở về sau, đầu mối của phật pháp 

Trung Quốc nhờ ở Thiền tông là vì thế.  o đây có thể biết công phu khiển 

đãng rất là cần yếu, lại cũng là nghĩa lý tôn chỉ tam không của bát nhã chẳng 

thể nào mà chẳng hiểu rõ.  hƣng lúc khiển đãng phải quán sâu, quán viên 

nghĩa lý viên dung trong kinh, nếu chẳng nhƣ thế thì không biết cái nào là 

viên, cái nào là chấp, cái nào phải khiển, rất đỗi hoặc tự mình cho cái đó là 

khiển, mà thực ra trái lại làm tăng thêm thiên chấp. Ðó là chỗ thiền môn sở 

dĩ tuy chẳng nói giáo nghĩa, mà ắt phải có thầy và bạn nghiêm minh lúc nào 

cũng vì hành-giả rèn luyện một cách hết sức kỹ lƣỡng.  hỗ bảo là rèn luyện 

kỹ lƣỡng tức là khiển đãng rồi lại khiển đãng, tức là ở trên đầu cây sào trăm 

thƣớc lại còn phải tiến lên một bƣớc nữa là vậy.  ay chúng ta đã chƣa đƣợc 

gặp thầy và bạn nghiêm minh, thì chỉ có tự mình quán, tự mình chiếu, thể 

hội một cách tinh mật, hiểu rõ lý chẳng thủ hai bên, tánh tƣớng viên dung 

trong kinh.  oặc thuyết một cái không triệt để, cho đến càng thuyết càng 

sâu, nhƣ chƣ pháp nhứt nhƣ, hết thảy đều thị, không có thánh, không có 

phàm, bổn lai vô sanh v.v... trong nửa bộ kinh sau nầy.  gƣời đọc nên lƣợng 

xét xem trình độ của mình có thể kham nổi từ cạn đến sâu, hoặc đem ra một 

câu, hoặc hợp lại mấy câu dùng đó để quán chiếu tâm mình.  ếu nhƣ thói 

quen, tật xấu và khởi tâm động niệm của mình, ở ý chỉ trong kinh có chút 

nào chƣa hợp, tức là thiên chấp, liền phải tự mình răn hét mình, khiển đãng 

mà trừ khử nó đi. Ðây là phƣơng pháp dụng công rất khéo léo, thực là lời 

nói của kẻ bất tuệ nầy đã kinh nghiệm, nay mới dám trình bày cho các ông 

biết.  hƣ ƣa nghiên cứu các kinh giáo viên dung khác, thì có thể đều xem 

đƣợc không hại gì, nhƣng vẫn phải lấy bát nhã làm chủ. Vì cớ gì? Vì các 

kinh  oa  ghiêm, Pháp  oa là biểu thuyên, biểu thuyên có nghĩa là dùng 

lời nói phô bày hiển thị viên dung để nói rõ tánh thể, nên những lời nói, câu 

văn, ý nghĩa mỗi mỗi đều xu hƣớng về viên dung.  gay đến nói pháp khiển 

đãng cũng ngụ ở trong viên dung, cho nên ắt ngƣời đã có công phu khiển 

đãng, tức là ngƣời chấp kiến đã đạm bạc thì mới có thể lĩnh hội một cách 

triệt để.  ếu chẳng thế thì chỉ biết nói nhƣ vậy là viên dung, mà chẳng biết 

nói nhƣ vậy là khiển đãng, cho nên từ chỗ nầy mà bắt đầu tu học, thƣờng 

thƣờng đã tu học nhiều năm, mà bịnh thiên chấp vẫn y nhƣ cũ. Tuy hoặc căn 

cứ theo giáo tƣớng nói ra viên dung, mà ở trên bổn phận mình thì chẳng có 

dính dấp gì, huống chi chấp tình chƣa hóa, chỗ nói ra của mình chẳng qua là 

văn chƣơng trên biểu diện.  ó lúc xem ra giống nhƣ tinh thâm, nhƣng xét 

cho kỹ thì chẳng rõ ràng, chẳng tỉnh ngộ.  oặc cho là chỉ có kinh kia nhƣ 

thế, còn các kinh khác thì chẳng thế, nhƣ vậy thì vẫn chƣa thấy ngƣời đó 

thiệt có thể viên dung. Mà bát nhã là già thuyên, già thuyên có nghĩa là đúng 

lời nói khiển đãng thiên chấp, để tỏ rõ tánh thể.  ên câu nói, lời nói, ý nghĩa 



của bát nhã mỗi mỗi đều xu hƣớng về khiển đãng. Tuy nói lý viên dung mà 

cũng ngụ ở trong khiển đãng.  ho nên kẻ sợ nói bát nhã là vì vậy, cho nên 

chẳng đem bát nhã sắp vào viên giáo cũng vì vậy, vì họ chỉ xem ở một 

phƣơng diện văn tự.  gay một điểm nầy liền có thể chứng minh nếu chƣa ở 

trong bát nhã dụng công, tuy học các kinh viên dung khác thì chỗ thấy của 

họ vẫn là cách biệt mà chƣa thể viên dung.  hỗ nói ở trên : bát nhã cùng với 

các bộ kinh viên dung khác lập ngôn chẳng giống nhau, và chỗ tinh vi quan 

hệ bén lụt của ngƣời học, nay vì kế phù trì chánh pháp, vì kế ngƣời ngƣời 

đƣợc thụ dụng, nên tôi chẳng từ chối day qua trở lại nói toạc ra tƣờng tận vì 

các ông nói mãi không thôi.  o đây có thể biết sự vi diệu của bát nhã, nên ắt 

phải trƣớc học bát nhã. Vì cớ gì? Vì khiển đãng tình chấp đƣợc một phần, thì 

tánh tƣớng liền viên dung đƣợc một phần, khiển đãng đến chỗ cùng cực lại 

cũng tức là viên dung đến chỗ cùng cực. Tuệ suốt tam không tức là viên 

dung trung đạo, vi diệu thay, vi diệu thay! Ðủ thấy bát nhã là đƣờng bằng 

phẳng của học phật, vả lại là đƣờng tắt để học phật, nếu chẳng từ cửa nầy 

vào, há chẳng phải là không biết đƣờng lối ƣ? Thế nên kẻ học phật thì nhiều, 

mà kẻ đƣợc tự tại thì rất ít. Phàm những chỗ tôi nói ở trên, một chữ là một 

giọt máu, đều từ trong muôn vàn cay đắng cực khổ mà đƣợc, đều là tôi phơi 

bày gan ruột ra để tỏ cho ngƣời khác biết. Mà các kinh văn mở rộng nghĩa 

nầy, một chữ là một hạt châu tròn trĩnh sáng rực, phải nên lĩnh hội một cách 

chân thiết, chẳng thể nào bỏ qua.  

 ồi nãy nói Trung Quốc từ đời Ðƣờng trở về sau, đầu mối phật pháp đều 

nhờ ở Thiền tông, chẳng thể hiểu lầm câu nói trên là khuyên ngƣời ta chẳng 

niệm phật, mà đi tham thiền. Vì chƣng chỗ tôi tán thán Thiền tông là chỗ tôi 

tán thán bát nhã, ấy là khuyên ngƣời ta học bát nhã mà chẳng phải là khuyên 

ngƣời ta tham thiền. Phải biết, tham thiền cần phải biết xét thời cơ.  ơ là cơ, 

thời là thời, chẳng phải là một.  hỗ gọi là cơ tức là căn cơ, cho nên trƣớc 

phải tự mình hỏi mình có thể chịu nổi đƣợc sự đánh, hét không?  ăn khí lợi 

độn quan hệ còn nhỏ, nếu chẳng đầy đủ tinh thần của đội quân cảm tử, thì 

đừng hòng nói tham thiền.  ại cơ là cơ duyên, cho nên lại phải hỏi có gặp 

thầy giỏi không? Tham thiền chẳng thể lìa tôn sƣ. Tôn sƣ chẳng những phải 

sáng suốt, lại còn phải nghiêm khắc, lại còn phải có thủ đoạn làm sao cho 

chết, cho sống để đối trị, nếu những cái nầy không đủ liền chẳng phải là thầy 

giỏi.  ếu căn cơ, và cơ duyên của ngƣời nầy hai cái đều đầy đủ thì tham 

thiền rất tốt.  ếu thiếu sót một cái mà nói tham thiền, thì chƣa thấy lợi ích 

gì, hoặc trái lại còn có hại. Ðây cũng là lời nói đã thực nghiệm rồi.  hỗ gọi 

là thời, là nhƣ thời  am Bắc Triều phía Bắc nhà  gụy, phía  am nhà 

 ƣơng, hai nhà đều hoằng dƣơng phật pháp, giảng kinh rất thạnh hành, 

nhƣng vẫn không khỏi thủ trƣớc văn tự.  ên ngài Ðạt Ma tới Trung Quốc 



bèn chẳng lập văn tự, trỏ thẳng ngay bổn tâm chính là đối trị với bịnh của 

thời bấy giờ.  ay thì phần nhiều ngƣời đều còn chƣa hiểu rõ phật lý, chính 

nên khuyên họ đọc rộng các kinh điển để chữa cái bịnh sơ sót trống rỗng của 

nó, chẳng lập văn tự hiện nay hãy còn không thích nghi.  ho nên chẳng thà 

phát khởi đại bi đại nguyện tu phƣớc, trì giới, nhứt tâm niệm phật, thân cận 

Thích-Ca, Di-Ðà hai vị đại thiện tri thức. Một mặt y theo chỗ tôi nói ở phía 

trƣớc, lấy nghĩa lý kinh nầy quán chiếu tâm mình, khiển đãng phàm tình, 

một mặt khẩn thiết trì danh niệm phật, cầu nguyện cùng với chúng sanh 

cùng sanh cõi tịnh độ, mãn bồ đề nguyện. Sự tu hành ở đời hiện nay không 

còn pháp nào hơn pháp nầy. Ðây là kẻ bất tuệ nầy gần 20 năm nay gắng sức 

phụng hành, nay kính đem cúng dƣờng các vị thiện tri thức.  ại tôi từ khai 

giảng đến nay, chỗ nói ra phƣơng pháp tu hành rất nhiều rồi, chẳng thể chấp 

trƣớc phƣơng pháp nào là tốt nhứt, chỉ nên lựa phƣơng pháp nào thích hợp 

với căn-cơ mình mà thực hành, hoặc thử thực hành từng phƣơng pháp một, 

thực hành phƣơng pháp nào mà cảm giác thấy có công hiệu, có ích lợi, tức là 

phƣơng pháp đối cơ rất tốt, đây cũng là chỗ cần yếu để dụng công, nên tôi 

lại nói luôn ra cho các ông biết.  

Ở trên chỗ nói nguyên nhân trọng đại sợ nói bát nhã là do đã chƣa hiểu 

nghĩa kinh, lại có ý kiến vào trƣớc làm chủ, bèn đến nỗi càng thêm bố úy, 

càng chẳng tu học.  hƣng ngoài ra lại còn một nguyên nhân lớn cũng chẳng 

thể nào mà không biết, là vì kẻ nói bậy bát nhã rất nhiều. Bịnh nói bậy bát 

nhã từ xƣa đã có, đến nay lại càng dữ dằn.  ũ ngƣời nầy tuy đã từng học 

phật, mà túc nghiệp rất nặng, phật pháp lại không hiểu rõ, bỗng nhiên nhƣ là 

phát cuồng, đại phá giới, chẳng kính lễ tam bảo, buông lung ý làm việc ác. 

 ọ thực hành cái tham sân si của mình, mà tự cho là giới định tuệ, lại còn 

nói đó là chẳng trƣớc tƣớng của bát nhã, vì đó mà kẻ sợ bát nhã vịn cớ để 

chê dèm, lại còn răn nhau chẳng dám nói một chữ bát nhã, giống nhƣ cái thế 

hễ nói đến cọp thì sợ tái mặt đi. Than ôi! Vì mắc nghẹn mà bỏ ăn, sao tính 

sai lầm quá vậy? Phải biết, đã có trạng thái quái lạ nói bậy bát nhã, thì lại 

càng phải phát tâm tu học, phát tâmtuyên dƣơng, rồi sau chân nghĩa của bát 

nhã mới đƣợc sáng tỏ.  ghĩa chân thực đã sáng tỏ, thì trạng thái quái lạ nói 

bậy bát nhã còn từ đâu mà phát sanh ra nữa?  ếu chẳng biết ra ở cửa nầy, 

chỉ khƣ khƣ đóng chắc cửa lại để cự tuyệt, bịnh trạng nó tuy cùng với bịnh 

trạng nói bậy bát nhã khác nhau, mà căn bịnh thì giống nhau, vì chƣng đều 

nhận lầm bát nhã là thiên-không. Ðem nhân quả ra mà bàn, thì tội nói bậy 

bát nhã đành là nặng, nhƣng trừ quyến thuộc của lũ ma ra, ngƣời ta đều có 

thể biết mà lánh xa nó, còn kẻ sợ nói bát nhã thì ngƣời ta lại vâng theo cho là 

đúng mực thƣớc, mà chẳng biết đó là sai lầm.  gồi im lìm khiến cho bát 

nhã, một pháp môn siêu thắng hết thảy pháp mà là chỗ quan hệ mạng-mạch 



của phật pháp không có ngƣời nào hỏi tới, thì cái nhân ác làm lầm pháp, lầm 

ngƣời, sợ rằng cái ác quả phải gánh chịu chƣa chắc có thể nhẹ đƣợc phần 

nào. Thế tôn biết rõ bịnh của hết thảy chúng sanh, nên phía trƣớc nói kẻ trì 

giới tu phƣớc có thể sanh tín tâm, lấy đây làm thực, ấy là đối với kẻ nói bậy 

bát nhã châm biếm một cách thống thiết. Mà nay mấy khoa nầy thế tôn lại vì 

kẻ sợ nói bát nhã châm biếm một cách thống thiết nữa. Xem chỗ nói phía 

trƣớc, ấy là ngăn kẻ nói bậy bát nhã ra ngoài cửa. Vì cớ gì? Vì tín là cửa vào 

đạo, đã là trì giới tu phƣớc thì mới là vào cửa. Thế thì kẻ nói bậy bát nhã, 

phá giới tạo tội, nó bị xô đuổi ra ngoài cửa là quyết định vậy. Xem chỗ nói 

của mấy khoa nầy lại là cảnh cáo kẻ sợ nói bát nhã rằng quyết chẳng thể 

chuyển phàm thành thánh đƣợc. Vì cớ gì? Vì chẳng kinh, chẳng bố, chẳng 

úy mới hứa cho nó là hi hữu, thì kẻ sợ nói bát nhã vẫn là kẻ phàm ngu thật rõ 

ràng. Mà phía trƣớc nói : lấy đây làm thực, trong nầy lại là nghĩa mở rộng ra, 

thế thì rành rành khai thị muốn trừ khỏi bịnh nói bậy, sợ nói bát nhã, chỉ có 

tín giải thụ trì, cần cầu hiểu rõ nghĩa chân thực trong kinh mà thôi.  ại kẻ sợ 

nói bát nhã thƣờng có câu : “Ta há chẳng biết bát nhã phải nên học ƣ?  hỉ vì 

chúng sanh đời mạt pháp chƣớng sâu nghiệp nặng chẳng dễ gì học nổi, 

chẳng thà không nói tới bát nhã để tránh tăng thêm tội lỗi”, câu nói nầy lại là 

lầm vậy. Thế tôn chẳng rành rành nói : Sau khi nhƣ lai nhập diệt sau 500 

năm có kẻ trì giới tu phƣớc có thể sanh tín tâm, lấy đây làm thực, cho đến 

câu : đƣợc phƣớc vô lƣợng ƣ? Vậy nên bảo đời mạt pháp hi hữu thì còn có 

thể đƣợc, mà rốt cuộc cho là tuyệt nhiên không có ngƣời nào học bát nhã, lại 

răn nhau ngăn bít đƣờng lối học bát nhã, thì chẳng những coi rẻ chúng sanh, 

lại rõ ràng trái với tôn chỉ của phật. Thế tôn răn trƣởng lão đừng nói lời nói 

nầy, không khác gì ngài răn kẻ sợ nói bát nhã đừng nói lời nói nầy.  ho đến 

trong mấy khoa nầy, phật cùng trƣởng lão đều đặc biệt day về đời sau cổ 

động khuyến khích, đó đều là đã biết trƣớc sự quá lo của kẻ sợ nói bát nhã 

mà khai thị cho họ, thiệt là thân thiết có ý vị.  

 ại trong nầy đem danh từ đệ nhứt ba la mật ra để nói, và nói phi và thị danh 

lại có một nghĩa nữa, chẳng thể nào mà chẳng tỏ rõ. Vì chƣng lấy một danh 

từ bát nhã thì dễ dàng hiểu lầm là chuyên đem 1 độ bát nhã ra nói, còn danh 

từ đệ nhứt vốn là hiển rõ nó thông suốt 5 độ mà lập nên. Ðem danh từ đệ 

nhứt ra để tỏ rõ nghĩa, thì chẳng thể chấp trƣớc, dễ đƣợc hiểu rõ.  ại nói đệ 

nhứt mà chẳng phải đệ nhứt, thì nghĩa các độ tóm lại chỉ là một bát nhã, 

chẳng phải lìa các độ ra mà riêng có bát nhã càng rõ ràng.  ói thị danh là : 

đã các độ không độ nào là chẳng phải bát nhã thì cái tên gọi đệ nhứt, há bát 

nhã đƣợc chuyên có. Ðã chẳng phải là chuyên có nên tuy thị danh mà là giả 

danh, đây là rõ ràng chẳng thể chấp hữu. Mà vì bát nhã là đệ nhứt, bèn khiến 

các độ kia độ nào cũng thành đệ nhứt, cho nên tuy là giả danh mà rất đúng 



với thị danh, đây là rõ ràng chẳng thể chấp vô. Tóm lại là để tỏ rõ bát nhã 

cùng với các độ chẳng thể lìa nhau mà thôi, nên khoa nầy đã theo bát nhã để 

mở rộng nghĩa, khoa dƣới lại theo các độ khác để mở rộng nghĩa, sự thuyết 

pháp khéo léo là nhƣ thế, tỏ rõ nghĩa rất đầy đủ khít khao là nhƣ thế. Yếu 

nghĩa kinh văn trong khoa nầy, nay lại tóm chỗ yếu của nó qui nạp làm mấy 

câu để tiện ghi nhớ :  ghĩa tối yếu của khoa nầy là trị bịnh sợ bát nhã. Bịnh 

nầy có hai thứ : một là sợ không, hai là sợ cao.  ay mở rộng nói rõ bát nhã 

chẳng phải ly 5 độ kia mà có riêng biệt, mà các độ kia đều là môn thực hành. 

 ó thể thấy bát nhã tuy tỏ rõ nghĩa không, mà nghĩa không chẳng thể lìa 

thực hành, thì bát nhã tuyệt nhiên chẳng phải là cái không nghiêng lệch, thật 

rõ ràng, lại cần gì phải sợ ƣ?  ại mở rộng nói rõ các độ kia nếu ly bát nhã thì 

chẳng phải là ba la mật, nói rút lại là chẳng thể đến bờ bên kia.  ó thể thấy 

bát nhã đã đành thiệt là cao, nhƣng nếu chẳng học thì chẳng thể đƣợc, thế thì 

sự quan hệ trọng yếu của bát nhã thiệt rõ ràng, lại há có thể sợ ƣ? Ðây là lời 

hết sức cảnh tỉnh, nên nhớ cẩn thận chớ quên!  

Tu Bồ Ðề, nhẫn nhục ba la mật, nhƣ lai thuyết phi nhẫn nhục ba la mật.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, nhẫn nhục ba la mật, nhƣ lai nói chẳng phải 

nhẫn nhục ba la mật.  

 ác độ kia, ngoài bát nhã ra, kỳ dƣ 5 độ là : bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 

tiến, thiền định. Pháp pháp đều phải ly tƣớng, thì pháp pháp chẳng thể nào ly 

bát nhã.  ay ở trong những độ kia, chỉ đem riêng một độ nhẫn nhục ra mà 

nói, vì nhẫn nhục rất khó ly tƣớng, nó chẳng thể ly bát nhã lại càng dễ hiểu, 

nên đem riêng độ nầy ra nói để mở rõ nghĩa nầy, để khái quát các độ khác. 

Trên theo bát nhã để mở rõ là từ chính diện mở rõ chân thực nghĩa của ly 

tƣớng. Vì chƣng ngƣời ta chỉ biết bát nhã là đàm luận cái không, và ly 

tƣớng, kẻ trƣớc tƣớng vì đó sanh sợ hãi, nay mở rõ ngay cả đến tƣớng của 

bát nhã cũng phải ly, ấy là ngay đến cái không cũng ly. Vả chăng bát nhã tức 

là ở trong 5 độ kia, nó chẳng thể tồn tại riêng một mình, mà 5 độ kia đều là 

phƣơng pháp thực hành. Vậy thì chỗ bảo ly, là ly hết thảy pháp tƣớng và phi 

pháp tƣớng.  ếu hiểu rõ nghĩa nầy thì có thể yên tâm tu học bát nhã, cần gì 

phải sợ ƣ? Ðây là theo nhẫn nhục mà nói rõ, ấy là theo phản diện để mở rõ 

nghĩa chân thực của chẳng thể chẳng ly tƣớng. Xem chỗ nói ở văn dƣới, nếu 

thực hành pháp nhẫn nhục mà chẳng ly tƣớng nhẫn nhục, thì liền sanh sân 

hận. Sân hận chính phản lại nhẫn nhục. Ấy là mở rõ kẻ thực hành pháp nhẫn 

nhục, nếu không học bát nhã liền chẳng biết ly tƣớng của pháp nhẫn nhục. 

 hẳng ly tƣớng của pháp thì sanh ra sân hận, một khi sân hận sanh ra thì 

công hành của nhẫn nhục bị phá mất, liền thành ra phi pháp tƣớng. Theo đây 



có thể giác ngộ, sở dĩ ắt khiến ly pháp tƣớng chính là khiến ly phi pháp 

tƣớng, thiệt là hết sức vi diệu!  ếu hiểu thấu nghĩa nầy thì nhứt định phải 

dụng tâm tu học bát nhã, chẳng thể nào sợ bát nhã. Mở rõ tinh nghĩa của bát 

nhã nhƣ thế, là trình bày thấu lộ ra một cách triệt để, thế thì bát nhã nhứt 

định chẳng thể nào mà chẳng học lại càng rõ ràng.  

Mấy khoa kinh văn mở rộng nghĩa nầy đem lý của bát nhã và lý nên học bát 

nhã mở rộng ra đƣợc hết sức tinh, hết sức viên, hết sức rõ ràng, lại cũng hết 

sức tế nhị, phải nên tĩnh tâm lĩnh hội, lĩnh hội đƣợc một phần liền đƣợc một 

phần thụ dụng. Vả mấy khoa nầy chính là kết tinh của các nghĩa nói trên. 

 ghĩa ở chỗ nầy nếu có thể hiểu thấu, thì các nghĩa ở trên liền mỗi mỗi rõ 

ràng ở trong bụng. Sau khoa trên nối tiếp nói khoa nầy lại có một ý. Ý nầy ở 

chỗ lấy nhẫn nhục chẳng thể ly bát nhã, chứng thành khoa trên nghĩa bát nhã 

chẳng phải ly các độ khác mà riêng có. Vì chƣng các độ khác đã đều phải có 

bát nhã, thì có thể thấy bát nhã là pháp cùng với các độ khác thực hành 

chung, mà không phải là pháp thực hành riêng biệt. Tóm lại, bát nhã là mẹ 

của các độ, vậy thì các độ là con của bát nhã, nếu không có con thì làm gì có 

tên là mẹ, nếu không có mẹ thì làm gì có tên là con, mẹ con thực giúp lẫn 

nhau mà thành, nên bát nhã cùng với các độ khác ắt phải giúp đỡ lẫn nhau 

mà thành, há có thể ly ra ƣ? Bát nhã là không, các độ khác là hữu, nay nói 

bát nhã cùng với 5 độ khác chẳng thể ly, là khiến ngƣời học thể hội không 

hữu vốn đồng thời nên chẳng thể ly. Không và hữu đồng thời, cho nên phải 

hai bên chẳng trƣớc, hội về trung đạo.  ại càng tiến lên, lấy mẹ con ra mà 

luận, đã đành là phải trợ giúp lẫn nhau để thành, nhƣng con thực từ mẹ sanh 

ra, không có mẹ liền không có con, nên trong sự trợ giúp lẫn nhau vẫn phải 

lấy mẹ làm chủ.  ục độ cũng vậy, 5 độ kia nếu không có bát nhã thì chẳng 

phải ba la mật, nên 5 ba la mật kia thực từ ba la mật thứ nhứt mà sanh ra, 

cho nên ở trong sự giúp đỡ lẫn nhau cũng vẫn phải lấy bát nhã làm chủ.  ấy 

bát nhã làm chủ là lấy cái không làm chủ, vậy nên tuy chẳng nên hoại cái 

hữu mà vẫn chẳng nên trƣớc cái hữu. Thế nên tuy hội về trung đạo mà cũng 

chẳng trƣớc cái trung. Ðây phật, bồ tát sở dĩ lấy đại không tam muội làm cứu 

cánh, lấy vô trí vô đắc làm đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Vì chƣng ắt 

phải có thể nhƣ thế, thì sau mới có thể tùy lục đạo mà hiện hình, hiện ra trăm 

ngàn thân ứng hóa. Tuy hết thảy pháp phừng lên sanh ra, mà nhứt tâm vắng 

lặng vốn không chỗ nào sanh ra, đây gọi là đại tự tại, đây gọi là đại thụ 

dụng.  ó thể độ hết thảy khổ ách là nhờ ở chỗ nầy. Ðây là nghĩa cứu cánh 

của bát nhã, nửa bộ dƣới chính nói rõ nghĩa nầy.  ay vì tiện hé lộ sơ lƣợc tin 

tức ra, để tỏ rõ bát nhã là nghĩa triệt thủy triệt chung trong phật pháp, nếu 

không học bát nhã thì chẳng thể vào cửa, vả nếu không học bát nhã thì chẳng 

thể cứu cánh, sao mà sợ bát nhã ƣ? Vả do đây có thể biết nếu chỉ chuyên 



đàm luận về hai bên chẳng trƣớc, trung đạo viên dung, thì vẫn còn chẳng 

phải là nghĩa cứu cánh của phật pháp. Vì cớ gì? Vì nếu chẳng không nó rồi 

lại không nó nữa, thì ắt có chỗ trƣớc, chẳng trƣớc hai bên ắt trƣớc trung, thì 

còn có gì là viên dung?  uống chi trong đại không tam muội thì luôn cả hai 

chữ viên dung cũng chẳng có thể đắc, phải biết ắt chẳng có thể đắc thì mới 

đắc viên dung. Vì cớ gì? Vì chẳng trƣớc viên dung thì mới đắc viên dung, 

nếu còn có một tơ hào tƣớng thì liền chẳng viên mà chẳng dung. Thế thì 

nghĩa của bát nhã cứu cánh nhƣ vậy, há chỉ là cửa mới bắt đầu nhập đạo, sao 

lại phán bát nhã là đại thừa thủy giáo ƣ? Mà bát nhã thông suốt các độ khác, 

các độ khác ly bát nhã thì chẳng phải là ba la mật, có thể thấy có một pháp 

nào ly bát nhã ra thì liền chẳng thể viên mãn. Thế nên nghĩa của bát nhã viên 

mãn đến cùng cực, vƣợt lên hết thảy pháp môn cũng có thể biết đƣợc, tại sao 

chẳng chịu cho bát nhã là thuần viên mà phán làm biệt, kiêm viên ƣ? Trên 

nói lục độ giúp lẫn nhau lại càng có yếu nghĩa chẳng thể nào mà không biết, 

vì chƣng bát nhã là lý là trí, chỗ gọi là quán môn, các độ khác là sự là cảnh, 

chỗ gọi là hành môn. Ở chỗ sau khi nói đệ nhứt ba la mật lại nói các độ khác 

để cho hiểu rõ nghĩa của lý và sự từ xƣa tới nay chẳng lìa nhau, quán và 

hành phải nên tiến đều, mà cảnh và trí càng phải hai cái hợp với nhau.  ên 

căn cứ ở văn giống nhƣ là khởi lên riêng biệt, khảo nơi nghĩa thực là nhứt 

quán. Tƣớng của văn kinh nầy phần nhiều đều nhƣ vậy, chỗ gọi là văn chẳng 

nối tiếp, mà nghĩa nối tiếp.  ếu xem là câu văn và nghĩa chẳng liên quan gì 

với nhau thì thật là lầm.  

Bản lƣu thông có thêm 1 câu : “thị danh nhẫn nhục ba la mật”. Ðây là ngƣời 

đời Minh đời Thanh thêm vào, thấy bản in đời vua  àn  ong,  ia Tĩnh của 

họ Tôn khắc, lời chú của kinh nầy rằng : “Xƣa không có câu nầy, nhƣng căn 

cứ vào lý thì phải có”. Biết đâu rằng chỗ nầy chỉ nói về phi, chính là vì văn 

dƣới mở rõ nhẫn nhục nếu chẳng ly tƣớng thì pháp môn nhẫn nhục phá hoại 

không còn tồn tại, làm chỗ dự bị nói sau nầy, để hiển nghĩa nó ắt chẳng thể 

ly bát nhã.  ếu bỗng thêm vào 1 câu thị danh ngáng trở ở giữa, thì văn dƣới 

câu hà dĩ cố làm sao nối tiếp đƣợc với câu trên?  ên thêm một câu nầy vào 

thì hơi văn từ trên xuống dƣới bèn hết thảy lỏng lẻo, ngƣợc lại làm tôn chỉ 

nghĩa lý trong kinh tối tăm hết thảy, tự họ nói là căn cứ vào lý phải nên có 

câu nầy, chẳng hiểu họ căn cứ ở lý nào? Thật là không biết mà làm bậy! Phải 

biết, chỗ phật thuyết pháp há có thể tự mình lạm thêm hay bớt, sao họ lớn 

gan đến thế?  gay đến lƣu truyền có chỗ sai lầm thì ắt phải có khảo chứng 

đích xác. Vả chỗ khảo chứng lại phải nghĩa và ý thực là hoàn mỹ tinh tƣờng, 

mới có thể làm căn cứ để sửa cho đúng.  á có thể biết rõ là bản xƣa không 

có mà tự ý thêm vào ƣ? Phàm muốn khắc in kinh sách làm công đức, chẳng 

thể nào mà không biết lý nầy. Sự làm của ngƣời khắc kinh trên chẳng những 



không có công đức, mà lại mang tội lỗi rất lớn, vì tự mình ức-thuyết, dám 

sửa lời phật thuyết, làm lầm pháp lầm ngƣời. Việc nầy có thể làm sự răn dạy 

sáng tỏ cho muôn đời, nên chẳng ngại nói ra một cách xác thiết. Tiếng 

Phạm, sàn-đề có nghĩa là an nhẫn, cũng có nghĩa là nhẫn nhục.  n nhẫn là 

tên tổng quát, nhẫn nhục là tên riêng biệt.  hẫn là nhẫn khả, có nghĩa là nhứt 

tâm chính thụ.  n là an trụ, có nghĩa là tâm mình chẳng động.  hục là hủy 

nhục, có nghĩa là ngƣợc đãi.  ay trƣớc nói nghĩa của tên tổng quát thì nghĩa 

riêng biệt tự thấy.  on ngƣời ắt có thể nhẫn thì sau tâm mình mới an trụ 

chẳng động, nếu tâm mình động liền chẳng thành nhẫn.  ho nên một khi nói 

đến nhẫn liền gồm có ý an trụ chẳng động ở trong đó.  gƣời học đạo bất cứ 

lúc nào, bất cứ chỗ nào đều phải an tâm chẳng động, nên không kể làm việc 

gì hoặc gặp cảnh ngộ nào, tu pháp môn nào đều phải nhứt tâm chính thụ. 

Theo xuất thế pháp mà nói, phàm tu một thứ pháp môn nào mà có thể chính 

thụ an trụ, liền gọi tên là nhẫn.  hƣ tu phép quán chƣ pháp vốn chẳng sanh, 

mà đƣợc vọng niệm không nổi dậy, thì tâm mình đã chính thụ pháp nầy mà 

an trụ chẳng động, nên có tên gọi đó là vô sanh pháp nhẫn, cũng có tên là 

chứng vô sanh, hoặc ngộ vô sanh.  hữ chứng là hình dung sự nhẫn khả, chữ 

ngộ là hình dung tâm an, lý đắc. Theo thế gian pháp mà nói thì cũng thế, nhƣ 

nói : phú qúi chẳng thể dâm, oai vũ chẳng thể khuất phục, bần tiện chẳng thể 

dời đổi, đây ngƣời xƣa chỗ gọi là kiên nhẫn. Oai vũ chẳng thể khuất phục 

không phải là ngoan cƣờng đối kháng, mà là ý thân nầy có thể giết đi, nhƣng 

chí chẳng thể đoạt tức là an tâm chẳng động, đây tức chỗ gọi là an tâm nhẫn 

nhục. Ðây cùng với phú qúi chẳng dâm, bần tiện chẳng dời đổi đều là tiêu 

biểu tâm mình an ở chỗ chính, không bị những cái đó làm cho động, nên gọi 

là kiên nhẫn.  o đây mà xem thì có thể biết an nhẫn là danh từ bao quát hết 

thảy.  hỗ gọi là chẳng kể làm việc gì, gặp cảnh ngộ nào, tu pháp môn nào 

đều phải chính thụ an trụ, mà nhẫn nhục là một việc trong an nhẫn vậy thôi. 

 ên nói an nhẫn là bao gồm, nhẫn nhục là riêng biệt. Phải biết, phàm đem 

nhẫn nhục ra mà nói là ý ở lấy cái nghiêng lệch để khái quát cái trọn vẹn, lấy 

cái riêng biệt để nói rõ cái tổng quát. Vì cớ gì? Vì cái rất khó nhẫn ở thế gian 

không gì hơn là vô cớ chịu nhục, cái nhục nầy còn phải nhẫn, thì những cái 

khác có thể biết đƣợc. Trong kinh luận hoặc dùng danh từ tổng quát, hoặc 

dùng danh từ riêng biệt không nhứt luật. Ðại khái chỗ dịch của hai pháp sƣ 

 uyền Trang,  ghĩa Tịnh đều gọi là an nhẫn, ngƣời khác dịch đều dùng chữ 

nhẫn nhục, có ngƣời nghi hai danh từ là hai pháp, hoặc nghị luận hai danh từ 

nầy có hơn kém, thực ra thì tổng quát, riêng biệt tuy có khác nhau, mà dùng 

để hiển rõ nghĩa chính thụ, an-trụ thì đều giống nhau, chẳng cần phải chia ra 

hơn kém. Kinh văn chẳng nói nhẫn nhục mà lại nói nhẫn nhục ba la mật, tức 

là hiển thị lúc nhẫn nhục có thể thực hành bát nhã. Vì cớ gì? Vì nếu không 

có bát nhã thì chẳng gọi là ba la mật. Mà có thể thực hành bát nhã, tức là có 



thể chiếu tánh mà ly tƣớng, cho nên nói : nhƣ lai thuyết phi nhẫn nhục ba la 

mật. Vì cớ gì phải ly tƣớng? Văn dƣới sẽ giải thích nghĩa nầy.  

Hà dĩ cố? Tu Bồ Ðề; nhƣ ngã tích vi Ca Lợi Vƣơng cát triệt thân thể. 

Ngã ƣ nhĩ thời vô ngã tƣớng, vô nhân tƣớng, vô chúng sanh tƣớng, vô 

thọ giả tƣớng. Hà dĩ cố? Ngã ƣ vãng tích tiết tiết chi giải thời, nhƣợc 

hữu ngã tƣớng, nhân tƣớng, chúng sanh tƣớng, thọ giả tƣớng ƣng sanh 

sân hận.  

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Tu Bồ Ðề ơi, nhƣ ta hồi xƣa bị vua Ca Lợi cắt 

thẻo thân thể. Ta ở thời đó không có ngã tƣớng, không có nhân tƣớng, 

không có chúng sanh tƣớng, không có thọ giả tƣớng. Vì cớ gì? Ta ở hồi 

xƣa lúc đoạn đoạn bị cắt thẻo ra nếu có ngã tƣớng, nhân tƣớng, chúng 

sanh tƣớng, thọ giả tƣớng, phải sanh sân hận.  

 à dĩ cố : là tự mình bày đặt ra câu hỏi cái cớ nhẫn nhục phải ly tƣớng.  ẫn 

sự thực là muốn để chứng minh nhẫn nhục ắt phải ly tƣớng. Việc  a  ợi 

Vƣơng tức là ở kiếp nầy, kiếp nầy gọi là hiền-kiếp, vì có ngàn phật xuất thế, 

hết thảy hiền thánh rất nhiều, nên mới có tên nầy.  hữ kiếp có hai nghĩa : 1) 

thời gian cực dài, 2) kiếp nạn.  ay là nghĩa thứ nhứt, chỗ gọi là kiếp nầy là 

trỏ đại kiếp mà nói. Mỗi 1 đại kiếp chia làm 4 trung kiếp có tên là : thành, 

trụ, hoại, không. Thế giới mà có thành trụ hoại không cũng nhƣ chúng sanh 

có sanh già bịnh chết. Mỗi 1 trung kiếp lại chia làm 20 tiểu kiếp. Mỗi trong 1 

tiểu kiếp lúc chúng sanh thọ mạng cực ngắn phần nhiều chỉ sống có 10 tuổi. 

Lúc thời kỳ nầy chúng sanh cực ác, sanh hoạt hết sức khổ, những đồ vật 

nuôi sống đều chẳng sanh sản ra, cái sanh sản ra đều là vật làm hại tánh 

mạng, đều là ác nghiệp chỗ cảm ra.  ên số chúng sanh nầy cũng rất ít ngƣời. 

Trong kinh nói : lúc đó số ngƣời ở  am Thiệm Bộ châu chẳng qua 1 vạn 

ngƣời mà thôi.  ực khổ quá thì suy nghĩ điều lành, lần lần quay đầu trở lại, 

thì thọ mạng cũng lần lần tăng lên, nhƣng tăng lên không phải dễ, vì nó mới 

hồi đầu hƣớng thiện, chẳng phải là mãnh tiến, chỉ là xu hƣớng lần lần vào 

con đƣờng làm lành mà thôi. Ðại khái trải qua một trăm năm mới tăng lên 1 

tuổi, do đó lần lần tăng lên mãi, đến lúc thông thƣờng thọ mạng đƣợc 20 tuổi 

thì đã trải qua lâu đến 1000 năm.  húng sanh thấy làm lành có thể đƣợc 

thiện báo, vậy nên kẻ làm lành càng ngày càng nhiều, những đồ vật dƣỡng 

sanh cũng lần lần nẩy nở ra nhiều, số ngƣời cũng lần lần tăng thêm lên 

nhiều.  ứ mỗi 100 năm tăng lên 1 tuổi. Mỗi 100 năm tăng thêm 1 tuổi, tăng 

đến lúc thông thƣờng thọ mạng 84.000 tuổi là tăng đến cực độ, cũng là sung 

sƣớng đến chỗ cùng cực. Sung sƣớng đến cùng cực rồi lại trở lại sanh ra 

buồn rầu, vì thiện tâm lần lần giảm sút. Thế nên mỗi 100 năm lại giảm 



xuống 1 tuổi, giảm đến còn 10 tuổi là giảm đến cực độ, lại trở lại quay đầu 

hƣớng thiện mà tăng lên, thì vào tiểu kiếp thứ nhì rồi, nó 1 tăng 1 giảm lại 

cũng tuần hoàn nhƣ thế. Kiếp nào cũng đều nhƣ thế, chiếu theo mỗi 100 năm 

tăng thêm 1 tuổi, từ 10 tuổi đến 84.000 tuổi, lại mỗi 100 năm giảm xuống 1 

tuổi, giảm đến nấc 10 tuổi. Theo đó mà suy tính, thì thời gian của một tiểu 

kiếp là 16.798.000 năm. Tám mƣơi tiểu kiếp là một đại kiếp, thì thời gian 

của một đại kiếp là 1.342.840.000 năm.  hƣng mới ngó xem tuy nói rằng 

hơn 1.300 triệu năm, kỳ thực lúc kiếp thành thì thế giới còn chƣa hoàn 

thành, lúc kiếp hoại thì thế giới đã lần lần hoại mất, lúc đó trên thế giới dẫu 

rằng có chúng sanh, mà sự khổ của chúng nó có thể biết đƣợc. Ðến lúc kiếp 

không, thì thế giới nầy không làm gì có chúng sanh. Kinh nói : Thế giới gặp 

lúc kiếp hoại, phật dùng thần lực dời chúng sanh ở thế giới nầy sang thế giới 

phƣơng khác.  hỉ có một kiếp trụ là thế giới hoàn chỉnh, nhƣng lại trừ đi 

một nửa kiếp giảm, thời gian thọ mạng tăng lên, chúng sanh đƣợc yên vui 

chẳng qua là kiếp tăng trong kiếp trụ có hơn 167.980.000 năm mà thôi.  ẫu 

rằng sống lâu đến 84.000 tuổi, rốt cuộc chẳng tránh khỏi cái khổ sanh già 

bịnh chết. Thử nghĩ xem thế giới nầy có gì là đáng mến, nay nhân tiện đem 

trạng thái của thế giới nầy nói ra kỹ lƣỡng, tốt hơn hết là mọi ngƣời mau 

mau giác ngộ. Thế tôn giáng sanh vào kiếp giảm thứ 9 trong trụ kiếp, lúc đó 

thọ mạng thông thƣờng là 100 tuổi xuống đến 8, 7 mƣơi tuổi, tính đốt tay 

đến nay đã gần 3.000 năm rồi, cho nên ngày nay thọ mạng 70 tuổi là rất cao, 

40, 50 tuổi là rất thông thƣờng, đây là sự thƣờng thấy trên mặt báo.  hiếu 

theo trong kinh nói mỗi 100 năm giảm xuống 1 tuổi mà tính, thì cùng với sự 

thực không xa nhau, đủ để chứng minh lời của phật là chẳng trống rỗng, dẫu 

nay có ngƣời sống đƣợc đến hơn 100 tuổi chỉ là một số hết sức ít, đây là ắt 

có thiện nhân đặc biệt mới có đƣợc nhƣ thế, đó là một ngoại lệ. Từ đây trở 

về sau lại sẽ còn giảm xuống nữa, sự sanh hoạt lại càng khổ thêm nữa.  ho 

nên chúng ta sanh ra ở thời kỳ nầy, chỉ có khuyên nhủ dắt dẫn mọi ngƣời 

cùng nhau qui y phật pháp. Quả nhiên có thể có số nhiều ngƣời trì giới tu 

phƣớc, thì thế giới bèn thấy thái bình.  ó thể trồng thiện nhân ắt đƣợc thiện 

quả, tuy ở kiếp giảm mà vẫn có thể thấy đƣợc sự thịnh vƣợng ngoại lệ. Phật 

dạy : “ ết thảy duy tâm tạo”, lại nói : “hết thảy pháp đều là huyễn tƣớng”, 

nên thọ mạng hoặc nhiều hoặc ít, việc đời hoặc trị hoặc loạn tuy có định số, 

thực ra thì định mà không định, thiệt do ở ngƣời làm mà thôi!  húng ta lại 

phải khuyên khắp mọi ngƣời phát tâm đại bi, nhứt tâm niệm phật cầu sanh 

tịnh độ, đƣợc một cái cứu cánh, thì ở thế gian hay xuất thế gian đều có một 

biện pháp, báo ân phật là ở chỗ nầy, cứu hết thảy khổ là ở chỗ nầy, mãn bồ 

đề nguyện cũng là ở chỗ nầy, tôi nguyện cùng các ông cố gắng.  



Tích : có nghĩa là hồi trƣớc, rõ ràng là việc ở kiếp sống trƣớc.  úc đó thế tôn 

chính hiện ra thân bồ tát, hành đạo bồ tát.  hữ vi có nghĩa là bị.  a  ợi là 

tiếng Phạm, trong kinh có chỗ gọi là  a  a Phú, hoặc  a  ăng  ià, hoặc  át 

 ợi đều là tên của ngƣời nầy, dịch nghĩa là vua ác, cũng nhƣ tiếng hôn quân 

của Trung Quốc.  a  ợi lúc đó làm vua thành Phú Ðan  a nƣớc  am Thiên 

Trúc, là ngƣời bạo ngƣợc, ƣa làm những việc thảm độc, nên đƣợc ác danh 

nầy.  úc đó bồ tát vì chúng sanh ngồi tham thiền ở trong núi. Một bữa vua 

dẫn bầy cung nữ đi ra ngoài thành du lãm, mệt mỏi rồi nghỉ một lúc.  ác 

nàng cung nữ đi hái hoa, vì thế đi lần tới chỗ bồ tát tọa thiền. Bồ tát vì muốn 

dứt lòng tham dục cho những cung nữ nầy, nên vì chúng nó thuyết pháp. 

Vua bỗng nhiên vác gƣơm tìm đến nổi giận mắng rằng :  gƣơi sao đem 

huyễn thuật dụ dỗ các cung nữ của ta?  

Bồ tát nói : Tôi đƣợc tịnh giới, đã lâu rồi không còn có tâm ô nhiễm.  

Vua hỏi :  gƣơi đắc quả a la hán chăng?  

Trả lời : chẳng đắc.  

 ỏi :  gƣơi đắc bất hoàn quả chăng?  

Trả lời : chẳng đắc.  

 ỏi : ngƣơi nay tuổi còn thiếu niên, đã chƣa đắc quả thì còn đủ tham dục, 

làm sao ngó xem lũ cung nữ của ta?  

Trả lời : tuy chƣa đoạn tham dục hết, nhƣng tâm thực không tham.  

 ỏi : ngƣời tiên luyện khí, ăn trái cây, mà thấy sắc còn ham, huống chi 

ngƣơi tuổi đang cƣờng thịnh?  

Trả lời : thấy sắc chẳng tham không do luyện khí, ăn trái cây, mà đều do hệ-

niệm vô thƣờng, bất tịnh.  

 ỏi : ngƣơi khinh ngƣời khác, chê dèm ngƣời khác, sao đƣợc gọi là trì giới?  

Trả lời : có đố kỵ mới là chê dèm, không đố kỵ thì chẳng phải là chê dèm.  

Vua hỏi : sao gọi là giới?  



Trả lời : nhẫn gọi là giới (do đây có thể biết nếu chẳng nhứt tâm an trụ ở giới 

thì chẳng gọi là trì giới).  

Vua liền lấy gƣơm cắt đứt tay chân mũi mắt của bồ tát, rồi hỏi rằng : nhẫn 

chăng?  

Trả lời :  ếu đại vƣơng xẻ chia tấm thân tàn nầy ra muôn mảnh, thì cũng 

nhƣ hạt bụi nhỏ, tôi rốt ráo có thể nhẫn, chẳng nổi dậy niệm sân. Bầy tôi liền 

xúm lại can vua, vua còn giận chƣa nguôi.  úc đó Tứ Thiên Vƣơng mƣa 

xuống kim cƣơng sa, vua thấy nhƣ thế sợ hãi, liền qùi xuống sám hối tạ tội. 

Bồ tát phát nguyện : nếu tôi thực không có niệm sân, thì khiến thân nầy của 

tôi bình phục nhƣ cũ.  àm sự thệ nguyện nầy xong, thân thể liền trở lại nhƣ 

cũ.  ại phát nguyện nói : tôi ở đời sau sẽ độ đại vƣơng trƣớc hết, cho nên ta 

nay thành phật độ Kiều Trần  hƣ trƣớc, vì vua nầy là tiền thân của Kiều 

Trần  hƣ . Việc nầy thấy ở trong kinh Ðại  iết Bàn, luận Tỳ Bà Sa, mà 

tƣờng tận sơ lƣợc khác nhau, nay gom lại mà dẫn ra. Kinh nầy chỗ nói : cát 

triệt thân thể, chính là trỏ lấy gƣơm cắt đứt mũi tai tay chân mà nói. Trƣớc 

nói :  ếu thủ pháp tƣớng liền trƣớc ngã nhân, chúng sanh, thọ giả, thế thì 

nay nói vô ngã tƣớng v.v...tức là hiển rõ chẳng trƣớc nhẫn nhục pháp tƣớng. 

 hẳng nói vô nhẫn nhục tƣớng mà nói : vô ngã nhân. .v.v. tƣớng, vì vô ngã 

nhân v.v... tƣớng mới có thể chẳng trƣớc nhẫn nhục tƣớng, để tỏ rõ phân biệt 

ngã nhân là căn bịnh chấp thủ tƣớng. Không có sự phân biệt ngã nhân 

v.v...tức là an tâm chẳng động, mới có thể mặc cho ngƣời khác cắt thẻo, 

nhẫn cái nhục lạ lùng nầy.  ên mới nói : ta ở lúc đó vô ngã tƣớng vô nhân 

tƣớng, vô chúng sanh tƣớng, vô thọ giả tƣớng, lúc đó tức là lúc bị cắt thẻo 

vậy. Phải biết, nhẫn cái nhục lạ lùng nầy là ngƣời khác thấy đó mà nói nhƣ 

vậy, còn bồ tát lúc đó nhƣ là không có việc gì, chẳng có gì là nhục hay 

không nhục, nhẫn hay không nhẫn. Ðây gọi là nhẫn nhục phi nhẫn nhục. 

Thấy đến đƣợc nhẫn nhục phi nhẫn nhục, chính là bát nhã chánh trí, cho nên 

có thể trong chẳng thấy năng nhẫn, mà vô ngã tƣớng, ngoài chẳng thấy sở 

nhục mà vô nhân tƣớng. Bồ tát ngồi thiền vốn mong chứng đạo mà độ chúng 

sanh, nay thì mặc cho ngƣời cắt thẻo, là ngay cả việc nầy cũng quên đi ở 

trong lòng, mà để sự sống chết ra ngoài vòng, nên nói vô chúng sanh tƣớng, 

vô thọ giả tƣớng. Ðây là vì bồ tát đủ có bát nhã chánh trí thì thông đạt nhứt 

chân pháp giới. Trong nhứt chân pháp giới làm gì có tƣớng đối đãi của ngã 

nhân, chúng sanh, phật, sống, chết, v.v... cho nên 4 tƣớng đều không. Bốn 

tƣớng đều không, thì vạn niệm đều vắng lặng, có cái gì gọi là nhục, có cái gì 

gọi là nhẫn ƣ?  hƣ thế mà sau mới có thể nhẫn cái nhục lạ lùng nầy. Biết 

nhƣ thế, thì biết hết thảy pháp môn thực hành nếu chẳng nhờ bát nhã thì 

chẳng thể thành tựu. Biết nhƣ thế, thì biết hết thảy ngƣời tu hành nếu chẳng 



nhờ bát nhã thì chẳng thể không quải ngại, chẳng thể đƣợc tự tại, chẳng thể 

đƣợc qua bờ bên kia.  ên nói hết thảy chƣ phật và pháp vô thƣợng chánh 

đẳng giác đều từ kinh nầy ra.  ên nói : tùy theo chỗ thuyết kinh nầy, hết 

thảy trời ngƣời đều phải cúng dƣờng, chỗ kinh sở tại tức là có phật hay đệ tử 

tôn trọng.  ho nên phàm nghe mà tín giải thụ trì vì ngƣời khác thuyết, cho 

đến một câu kệ tứ cú đều đắc thành tựu hi hữu, đắc vô lƣợng phƣớc đức. 

 gƣời trên thế gian dẫu rằng chƣa thể ngƣời ngƣời đều thành tựu đƣợc nhƣ 

thế, nhƣng có thể chỗ thấy về nhân ngã nhẹ bớt đi chút ít, thì đấu tranh cũng 

ắt giảm bớt, thế giới sẽ đƣợc thái bình, an cƣ lạc nghiệp.  ho nên bát nhã là 

chân tinh thần của phật giáo, là vô thƣợng pháp bảo, hết thảy chúng sanh 

phải nên đảnh lễ cung kính, đọc tụng thụ trì, chẳng thể chốc lát lìa ra.  

 âu hà dĩ cố thứ nhì là hỏi vì cớ gì phải ly 4 tƣớng? Tiết tiết : là từng đoạn, 

từng đoạn, chi : là chi ly, giải : là giải phẩu, đều có nghĩa là phân chia ra. 

Phân chia ra từng đoạn, từng đoạn tức là trỏ tay chân tai mũi mỗi cái bị cắt 

xẻo mà nói. Ƣng sanh sân hận : thì ngƣợc lại hiển rõ bồ tát chẳng có thể 

nhẫn. Thử nghĩ lúc đó vô cớ chịu sự nhục lạ lùng nầy, nếu chẳng phải không 

có sự phân biệt nhân ngã v.v...vạn niệm đều không, thì có lý nào chẳng sanh 

sân hận?  oặc nói : lúc đó phát nguyện bình phục liền có thể bình phục nhƣ 

cũ, ắt có thần thông, cho nên mới có thể nhẫn nhịn chịu đau khổ, há kẻ phàm 

phu có thể làm đƣợc. Thuyết nầy sai lầm chẳng đúng, đó là tà kiến chẳng thể 

nào mà không biện luận. Phải biết, dẫu đắc thần thông, có thể chịu đau khổ, 

mà một khi sân tâm nổi dậy thì cũng ắt chẳng thể nhẫn chịu. Vì cớ gì? Vì 

thần thông và sân tâm không dính dáng gì với nhau, tuy đầy đủ  tham sân si 

nhƣ tà ma cũng có thể đắc thần thông, cho nên phật pháp chẳng trọng thần 

thông là vì thế. Phật bồ tát tuy cũng có lúc hiển hiện thần thông là dùng để 

tiêu biểu cho pháp, hoặc nhờ đó để cảm hoá lũ chúng sanh ngoan cố, cứng 

cõi, trí tuệ bị che lấp đi, bất đắc dĩ mà ngẫu nhiên thực hành một vài lần, còn 

lúc tu hành đều chẳng chú trọng ở thần thông.  

Vả kinh nầy dẫn chuyện cổ tích nầy ra, ý ở chỗ nói rõ vô thƣợng bồ đề phải 

lấy đại từ đại bi làm căn bản. Thế thì ắt phải ly các tƣớng phân biệt nhân ngã 

v.v..., khiến tâm mình một niệm chẳng sanh, an trụ chẳng động, rồi sau mới 

đƣợc ân oán bình đẳng, thành tựu đại từ bi định. Ðịnh nầy thành rồi, thì sau 

mới đƣợc tuy gặp nghịch cảnh ác duyên cực lớn mà chẳng sanh sân hận. 

Không còn một chút sân hận thì sau mới đƣợc phổ độ, chúng sanh, mãn bồ 

đề nguyện. Vì cớ gì? Vì chúng sanh cang cƣờng khó độ, nên bồ tát tu hành 

nhẫn nhục, ý tại ở chỗ đó, há chỉ kẻ có sức thần thông có thể mơ mà thấy 

đƣợc ƣ?  hẳng thế thì nhƣ văn dƣới chỗ nói : mỗi ngày 3 thời lấy hằng hà sa 

thân mạng bố thí, ngƣời nầy đủ có thần thông hết sức lớn, có thể biết đƣợc, 



ngƣời nầy chẳng sợ khổ nạn cũng là việc hết sức khó có thể làm.  hƣng 

chẳng bằng kẻ nghe kinh điển nầy tín tâm chẳng nghịch là tại sao?  hính là 

nói rõ nếu chẳng tín giải thụ trì pháp môn bát nhã thì tâm phân biệt ắt không 

thể trừ sạch, tâm phân biệt chƣa sạch thì chƣa đạt đến nhứt chân pháp giới, 

chứng tánh thể không tịch, thì quyết chẳng thể thành tựu vô duyên đại từ, 

đồng thể đại bi.  ầu có thí xả vô lƣợng vô biên thân mạng thì vẫn là hữu lậu, 

vẫn phải phòng ngừa gặp duyên mà thoái chuyển. Vì cớ gì? Vì chƣa đạt đến 

nhứt chân mà không tịch, tức là vô minh chƣa dứt, thì tín căn chƣa thành 

tựu. Thế thì kẻ có sức thần thông dẫu có thể nhẫn nhục, cùng với bồ tát sở dĩ 

có thể nhẫn nhục, căn bản hoàn toàn chẳng giống nhau, há có thể đem ra mà 

cùng bàn một lƣợt? ên đoạn dƣới lại dẫn việc nhiều kiếp sống để chứng 

minh nhẫn nhục là chẳng dễ.  ếu chẳng lâu ngày tu học bát nhã, đắc đại 

không tam muội, thì chính là sợ bỗng gặp nghịch cảnh ác duyên cực lớn, sân 

tâm động lên một chút liền bỏ hết công phu hồi trƣớc.  ho nên trì thuyết 

kinh nầy đƣợc phƣớc còn hơn kẻ xả hằng hà sa thân mạng, lý nầy ở đó. Tóm 

lại để nói rõ nếu chẳng tu pháp môn bát nhã, chẳng thể ly hết thảy tƣớng, 

khế nhập đệ nhứt nghĩa không, thì rốt cuộc chẳng thể thành tựu bồ tát đại từ 

đại bi. Biết nhƣ thế mới là biết chân chính, thấy nhƣ thế mới là thấy chân 

chính.  

Ðến nhƣ phát nguyện bình phục liền đƣợc bình phục nhƣ xƣa thì có 3 nghĩa, 

một tầng sâu vào một tầng : 1) Vì phật gia hộ, sở dĩ có nguyện ắt mãn là vì 

thế. 2) Vì đại từ bi, sở dĩ đƣợc phật gia hộ là vì thế. Thử xem, sau khi bị cắt 

thẻo, bèn phát nguyện kiếp sau thành phật ắt trƣớc độ đại vƣơng, có thể thấy 

không một chút sân hận gì là do đã đắc đại từ bi định. Ðịnh làm sao đắc? Vì 

không có tâm phân biệt. 3) Vì tâm thanh tịnh sở dĩ không có tâm phân biệt, 

đắc từ bi định là vì thế. Vì chƣng tu học bát nhã, quán chiếu nhứt chân pháp 

giới, vô tƣớng vô bất tƣớng, công hành sâu và thuần thục, nhứt tâm thanh 

tịnh. Vì tâm thanh tịnh nên pháp giới thanh tịnh.  úc nầy sức của bi nguyện 

lớn lao không bờ bến, có nguyện liền thành, bảo là đƣợc phật gia bị cũng có 

thể đƣợc, mà bảo là duy tâm sở hiện cũng có thể đƣợc. Vì cớ gì? Vì đã 

chứng tâm, phật, chúng sanh, ba cái không sai biệt.  ếu gọi là thần thông, 

thì đây chính là đại thần thông trong cửa phật, chỗ gọi là lậu tận thông vậy. 

 á kẻ có thần thông hữu lậu có thể đem ra mà so sánh bàn luận đƣợc ƣ?  

Ðoạn trên là nói rõ ly tƣớng thì mới có thể thành tựu pháp mình tu, tức là ly 

pháp tƣớng chính sở dĩ thành pháp tƣớng. Ðoạn sau chính nói rõ nếu chẳng 

ly tƣớng thì cũng đủ phá hoại pháp của mình tu, tức là chẳng ly pháp tƣớng 

trái lại khiến cho nó thành phi pháp tƣớng. Ðoạn trƣớc là nói rõ một cách 

chính diện, đoạn sau là nói rõ một cách phản diện.  ợp lại nghĩa chính, phản 



mà xem há chẳng phải ly pháp tƣớng chính là ly phi pháp tƣớng ƣ?  ói một 

cách đơn giản ấy là ly tƣớng thì mới chẳng rơi vào cái không, chẳng ly 

tƣớng thì ngƣợc lại rơi vào cái không. Mở rõ nghĩa nầy chính là cảnh cáo 

cho kẻ sợ bát nhã hiểu rõ, vì kẻ sợ đều là kẻ hoài nghi rằng ly tƣớng ắt rơi 

vào cái không, nay mới biết là ngƣợc lại. Ðả phá nhƣ thế, thực là sắc bén, 

mà nghĩa của bát nhã ly tƣớng mở ra đến đây cũng không còn chút dấu kín 

gì nữa!  hƣng nếu chẳng phải thế tôn phát minh ra hay khéo thì ai có thể 

hiểu thấu?  ghĩa nầy nếu chẳng hiểu thấu thì ở nghĩa ly tƣớng rốt cuộc chƣa 

triệt để, sẽ chẳng tránh khỏi có lúc phát sanh ra nghi vấn. Thế thì ngƣời nghe 

kinh, mà liền có thể chẳng kinh, chẳng bố, chẳng úy thì ắt ngƣời đó đã hiểu 

sâu nghĩa nầy rồi, thiệt là hi hữu!  o đó mà xem, văn trên tuy chỉ nói phi 

nhẫn nhục ba la mật, tức là gồm có ý thị danh nhẫn nhục ba la mật ở trong 

đó, có thể thấy sự thuyết pháp của phật, thuyết ở phía nầy mà ý thấu qua 

phía kia, phía nào cũng đều viên.  ại có thể ngộ đƣợc phàm chỗ đem hai cái 

tắc phi thị danh ra nói song song, lời nói tuy xếp ngang bằng nhau, nhƣng ý 

thực chú trọng nghiêng về bên tắc phi.  ghĩa nầy nói một cách khác để làm 

cho rõ, thì lại có thể thấu suốt. Trƣớc đã chẳng nói ƣ? Tắc phi là theo tánh 

mà nói, thị danh là theo tƣớng mà nói.  hƣng tánh là gốc, tƣớng là ngọn, có 

gốc mới có ngọn, nhân cái không mới hiện ra cái hữu, cho nên biết phải chú 

trọng nghiêng về bên tắc phi, cho nên ly pháp tƣớng chính là ly phi pháp 

tƣớng. Ðây tức là trƣớc nói phật pháp lấy bát nhã làm chủ, ấy là ý lấy không 

làm chủ. Vì cớ gì? Vì tánh thể vốn không tịch. Ðây là phật, bồ tát sở dĩ lấy 

đại không tam muội làm cứu cánh, sở dĩ vô trí, vô đắc mà đắc a nậu đa la 

tam miệu tam bồ đề. Tuy đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà vẫn vô trí 

cũng vô đắc. Vì cớ gì? Vì nếu có chỗ đắc một chút thì vẫn là chƣa đắc. Phật 

nói : ƣng sanh sân hận, chẳng những vì mở rõ nghĩa chỗ nói ở trên mà thôi, 

còn có yếu nghĩa chẳng thể nào mà chẳng rõ. Phải biết sân hận là điều cấm 

kỵ lớn của ngƣời tu hành. Thế tôn vì muốn cảnh giới kẻ phát bồ đề tâm, 

chẳng kể ở lúc nào, gặp cảnh nào, tu pháp môn nào, đều nhứt định chẳng thể 

sanh sân, mà nay hãy đem nhẫn nhục để thuyết minh mà thôi! Ðem nhẫn 

nhục ra thuyết minh là vì nhẫn nhục cực dễ sanh sân, cho đến sân tâm một 

khi sanh ra thì hạnh nhẫn nhục liền bị phá. Sự lý nầy ngƣời ta dễ hiểu, cho 

nên đem cái dễ hiểu làm thí dụ ra nói để đƣợc hội thông hết thảy. Ðây là ý 

sâu kín của phật, chẳng thể hiểu lầm rằng chỉ có nhẫn nhục là chẳng thể sanh 

sân, còn những cái khác dù có sanh sân cũng không hại gì.  

Sao gọi sân hận là điều cấm kỵ lớn của ngƣời tu hành? Vì sân hận chính 

cùng với bồ đề xung đột. Bồ đề là giác, là bình đẳng, là từ bi, mà sự sanh ra 

của sân hận là do việc chẳng nhƣ ý mình, ấy là trƣớc ngã, còn có cái gì là 

bình đẳng nữa? Việc đời đều là mộng huyễn, nhƣ ý hay chẳng nhƣ ý, cần gì 



phải nhận cho là thiệt.  ái nầy mà chẳng biết thì còn có gì là giác ngộ, nó 

phản lại từ bi, chẳng cần phải nói nữa.  ên sân tâm một khi nổi dậy thì 

chủng tử bồ đề hoàn toàn tiêu diệt.  gƣời tu hành quên mất bồ đề, nhẹ thì trễ 

biếng buông lung bỏ phế, nặng thì đạo tâm thoái chuyển hoàn toàn.  ẫu 

chƣa thoái chuyển, nhƣng lấy sân tâm mà hành đạo thì quyết chẳng thể 

thành chánh quả. Phật dạy : “quên mất bồ đề tâm mà tu các điều thiện là chỗ 

ma nhiếp trì”. Phổ  iền bồ tát nói : “ ỗi lầm của bồ tát, không gì lớn hơn 

sân tâm, vì các công đức tích chứa hồi trƣớc tuy nhiều nhƣ rừng rậm, lửa của 

sân nếu sanh ra thì đốt tiêu hết thảy (đều thấy trong kinh  oa  ghiêm)”, há 

chẳng đáng sợ ƣ? Phải biết ba độc tham sân si, thì si là gốc của tam độc, si 

tức là vô minh. Vì vô minh nên nổi dậy tham sân, mà hai độc tham sân, độc 

sân làm tai họa càng lớn. Vì cớ gì? Vì tánh của sân dữ dằn, chẳng phát ra thì 

thôi, một khi phát ra thì tuy phản lại hết thảy những hành vi hồi trƣớc cũng 

chẳng thèm ngó đến, cho nên ngƣời tu hành phải răn chừa một cách kỹ 

lƣỡng. Phật thuyết kinh nầy vì mở chánh trí cho chúng sanh ấy là để trị cái 

si. Mở đầu cuốn kinh liền thuyết bố thí ấy là để trị cái tham. Mà sân còn 

chƣa nói, nên đặc biệt ở đoạn nầy nói bù vào. Trƣớc nói :  àm bố thí phải 

không trụ pháp, nay nói sanh sân hận do có 4 tƣớng, đều là chỗ để tỏ rõ nếu 

không mở bát nhã chánh trí, trị cái si trƣớc tƣớng của nó thì tham sân không 

do đâu có thể trừ. Ƣng sanh : có nghĩa là thế ắt phải đến, một khi trƣớc 

tƣớng, thế ắt phải sanh sân, một khi sanh sân, thế ắt phải phá hoại hết chỗ 

mình tu. Thế thì ngƣời tu hành nếu chẳng học bát nhã khiến cho mình ở bất 

cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào tâm mình cũng nhƣ hƣ không thì chẳng thể đƣợc, 

đây là tôn chỉ gốc của phật nói khoa nầy, há chỉ nhẫn nhục phải nhƣ thế vậy 

thay! Phải biết muôn sự trên thế gian nầy đều là đối đãi (nhƣ nhân quả, nhân 

ngã, trai gái, âm dƣơng, sống chết, trị loạn, cho đến nhiễm tịnh thịnh suy, 

khổ vui v.v...không một cái nào ra ngoài đối đãi), Vì đối đãi nên hết sức dễ 

sanh ra phân biệt, so đo tính toán.  on mắt trần tục đã nhận hết thảy cái đối 

đãi là sự thực, phân biệt so đo tính toán, bèn đến nỗi vững chắc chẳng thể 

phá nổi, vì đó cho nên mới có tham sân.  ếu có thể ở trong cái đối đãi xem 

ra thấy đạo lý dinh hƣ tiêu trƣởng (nhƣ trăng hết khuyết lại tròn, nƣớc ròng 

sát lại đầy), vì đó tăng giảm mà biến thông nó, để trị lý hết thảy việc đời, thì 

chẳng thể nào mà chẳng phục ngƣời nầy là bực thánh nhơn trên thế gian. 

 hƣng tuy có thể lợi dụng đối đãi mà rốt cuộc chẳng thể nhảy ra ngoài vòng 

đối đãi. Phật pháp thì chẳng thế. Ðã hết thảy đều là đối đãi, liền ở trong đó 

xem phá ra nó đều là hình tƣớng cái nầy cái kia mà có. Ðã đều là việc của 

hình tƣớng, thì hết thảy đều là hƣ huyễn chẳng thực có, tức là không có. 

 hƣng chẳng phải nó không hiển hiện ra một cách hƣ huyễn, tức là chẳng 

phải có mà có.  ho nên đã vƣợt lên trên đối đãi, chẳng bị nó trói buộc, 

nhƣng vẫn phải tùy thuận ở trong đó mà chẳng phế bỏ việc của nó. Vƣợt lên 



trên đối đãi đây là chẳng trƣớc, nếu chẳng nhƣ thế thì không thể chứng tánh 

thể tuyệt đối, đây là đại trí. Tùy thuận ở trong đó là chẳng hoại tƣớng, nếu 

chẳng nhƣ thế thì không thể cứu chúng sanh trong vòng luân hồi, đây là đại 

bi.  ết thảy kinh điển đại thừa đều thuyết đạo lý nầy, mà bộ Bát  hã thuyết 

lý nầy càng tƣờng tận, kinh  ƣơng Bát  hã thuyết lý nầy lại càng tinh. 

 gƣời học phật có thể thấy tới chỗ nầy, thì gọi là mở đạo nhãn. Ðạo nhãn 

nếu mở ra thì phải kíp nuôi dƣỡng đạo tâm mình.  àm sao nuôi dƣỡng? Phải 

khiến tâm mình nhƣ hƣ không, vƣợt ra ngoài vòng trần tục.  hƣ hƣ không là 

chẳng trụ tƣớng. Kinh nói : bố thí chẳng trụ tƣớng thì phƣớc nhƣ hƣ không, 

ý nầy chính khiến ly tƣớng để tâm mình nhƣ hƣ không. Ắt phải sanh không, 

pháp không mà sau tâm không. Sanh không là chẳng phải bảo không có ngã 

nhân chúng sanh, nhƣng chẳng trƣớc tƣớng của nó. Pháp không là chẳng 

phải bảo không có pháp.  hững pháp nào phải tu hành, thì phải vẫn mỗi mỗi 

theo đúng pháp mà thực hành, nhƣng thực hành mà nhƣ vô sự. Thực hành bố 

thí, mà quên việc bố thí của mình, thực hành nhẫn nhục mà quên việc nhẫn 

nhục của mình, cho đến thực hành lục ba la mật mà quên nó là lục ba la mật. 

 ọi là nhƣ vô sự, gọi là quên, tức là chẳng trƣớc tƣớng năng hành, sở hành. 

Ðây tức là ngã và pháp hai cái đều không, ngay cả cái không cũng không 

luôn.   

 gƣời mới học đã đành chẳng dễ gì đạt đến, nhƣng chẳng thể sợ khó, phải 

lúc nào cũng thể-hội nghĩa nầy, khiến tâm mình trống không, đây là phƣơng 

pháp cần yếu. Vƣợt ra ngoài trần tục, chẳng cùng với hết thảy sự lý đối đãi 

trên thế gian lẫn lộn, trong tâm thƣờng tồn tại ý siêu thoát, chớ khiến gián 

đoạn, đây là phƣơng pháp cần yếu. Phải biết, nếu tâm mình có thể chẳng lẫn 

lộn thì có thể lần lần tâm không.  ại ở lúc nầy đem lên một câu vạn đức 

hồng danh “ am Mô    i Ðà Phật”, nhứt tâm mà niệm, lại cũng chẳng 

phân biệt ai là ngƣời niệm, ai là phật, chỉ khiến niệm tức là phật, ngoài phật 

ra không có niệm. Tâm nầy vốn đã khiến nhƣ hƣ không, thì ngay đến cái 

niệm phật nầy cũng lại tràn đầy khắp hƣ không, mà trên cùng nhƣ lai ở mƣời 

phƣơng, dƣới cùng với pháp giới chúng sanh thông nhau từng hơi thở.  hƣ 

thế gọi là có niệm cũng có thể đƣợc, gọi là không có niệm cũng có thể đƣợc. 

 ọi đó là phật tức là niệm, niệm tức là phật cũng có thể đƣợc, gọi là phật với 

chúng sanh ở ngay trong tâm nầy cũng có thể đƣợc, gọi là tâm nầy cùng với 

phật và chúng sanh không khác, không tƣớng, cũng có thể đƣợc.  ại phải 

đọc tụng nhiều nhiều kinh Kim  ƣơng Bát  hã Ba  a Mật để huân tập và 

nuôi dƣỡng đạo tâm mình, khiến đạo nhãn ngày càng mở rộng, đạo tâm ngày 

càng kiên cố, đây là pháp cùng tu bát nhã và tịnh độ một lƣợt. Pháp nầy 

tƣơng ứng với nhứt chân pháp giới, tƣơng ứng với thực tƣớng, tƣơng ứng 

với không hữu chẳng trƣớc, tánh tƣớng viên dung, tƣơng ứng với đệ nhứt 



nghĩa không, lại cũng tƣơng ứng với nghĩa tâm tịnh thì độ tịnh, xin các ông 

thử thực hành đi, sẽ có chỗ thụ dụng. Vì chƣng đây là tùy thuận pháp “nhân 

quả đối đãi” mà tu, nhân thù thắng tuyệt đối, thì có thể chứng quả thù thắng 

tuyệt đối.  

Trong kinh ở phía trên chỗ nói vô ngã nhân 4 tƣớng rất nhiều nhƣng đều là 

theo chính diện mà nói tức là theo mặt đƣợc lợi ích mà nói. Theo phản diện 

chịu sự hại mà nói thì chỉ có lúc bắt đầu thuyết kinh chỗ nói : “nhƣợc hữu 

ngã tƣớng, nhân tƣớng, chúng sanh tƣớng, thọ giả tƣớng, tức phi bồ tát”, 

nhƣng là nói cái đƣơng nhiên.  ay thì nói ƣng sanh sân hận, là nói cái sở dĩ 

nhiên. Vì cớ gì? Vì nếu sanh sân hận liền chẳng phải là tâm bồ đề, lại cũng 

tức là chẳng phải giác, vẫn là phàm phu ở nơi đƣờng mê nhƣ cũ, nên mới nói 

tức chẳng phải bồ tát.  o đây có thể biết muốn ra khỏi đƣờng mê, sanh nơi 

tịnh độ, lại sao có thể chẳng ở ngã và pháp 2 cái đều không, chú ý vào chỗ 

đó ƣ? Vì chẳng kể trƣớc ngã tƣớng, hay trƣớc pháp tƣớng, còn có chút phân 

biệt so tính nào, tức là trụ trần sanh tâm. Tâm có trần ô nhiễm thì sao đƣợc 

thanh tịnh? Tịnh tâm chƣa thể đƣợc, thì tịnh độ chẳng sanh, xin chớ nên bảo 

rằng pháp môn tịnh-độ chẳng cần phải nói đến bát nhã.  gôn thuyết của phật 

đã đành là viên diệu, phải xem đủ mọi mặt. Mà pháp của phật thuyết cũng 

đều viên diệu, cũng phải xem đủ mọi mặt. Vì chƣng pháp của phật thuyết, 

pháp nào cũng một pháp bao gồm nhiều pháp, cho nên nhiều pháp lại có thể 

trở về một pháp. Ðây là kinh  oa  ghiêm sở dĩ nói rõ nghĩa một tức là hết 

thảy, hết thảy tức là một.  ên kinh nầy nói : Không có pháp nhứt định, cho 

nên chẳng thể chấp.  hƣ trƣớc đã nói, bố thí thu nhiếp cả lục độ, phải biết 

nhẫn nhục cũng thu nhiếp cả lục độ, nhƣ nói nhẫn có tên là giới ấy là nhẫn 

độ tức là giới độ.  hịu cho ngƣời ta cắt thẻo cùng với kết duyên kiếp sau độ 

ngƣời nầy, ấy là lấy nhẫn nhục làm bố thí. Sân hận chẳng sanh mà nhẫn khả 

tức là thiền định. Vì cớ gì? Vì nhẫn khả chẳng động, há chẳng phải là định 

ƣ? Ðịnh cho nên chẳng nổi sân. Mà văn dƣới nói 500 đời nhẫn nhục tức là 

tinh tiến. Không có các tƣớng ngã nhân v.v...tức là bát nhã, lại chẳng đợi nói 

ra nữa! Vậy nên đem độ nhẫn nhục ra thu nhiếp hết các độ khác, suy ra các 

độ khác thì độ nào cũng đều nhƣ thế.  ên kinh nầy tuy chƣa nói rõ tinh tiến, 

thiền định, thực ra đã nhiếp ở trong bố thí nhẫn nhục rồi. Phải biết 3 độ : trì 

giới, tinh tiến, thiền định nếu lìa xả, nhẫn 2 độ thì khó thành tựu. Vì cớ gì? 

Vì có thể trì giới là do ở nhẫn khả ở giới, xả bỏ nhiễm duyên. Sự thành tựu 

của định cũng do ở xả bỏ hôn tán mà chánh thụ chẳng động. Vả nếu chẳng 

thể xả, chẳng thể nhẫn thì còn có tinh tiến gì có thể nói?  ên 2 độ bố thí, 

nhẫn nhục thực là chủ yếu của hết thảy môn thực hành, đây kinh nầy sở dĩ 

đem bố thí, nhẫn nhục ra nói.  ại bố thí tứ c là xả, nếu trƣớc tƣớng thì ắt 

chẳng chịu xả, cũng nhƣ kẻ trƣớc tƣớng ắt chẳng thể nhẫn.  ếu không học 



bát nhã thì chẳng thể đƣợc nghĩa nầy, rất rõ ràng vậy, nên kinh nầy chỉ theo 

2 độ nầy để nói rõ ly tƣớng.  ai độ nầy đã là chủ yếu môn thực hành, nếu 2 

độ nầy có thể ly tƣớng thì các môn thực hành khác tự nhiên có thể chẳng 

trƣớc tƣớng.   

Trƣớc nói bố thí, sau nói nhẫn nhục cũng có ý sâu. Vì công phu xả cái hữu, 

trừ cái chấp, năng lực phá cái ngã rất mật thiết với bát nhã. Trƣớc nói : trì 

giới tu phƣớc có thể sanh tín tâm lấy đây làm thực, cũng là khiến kẻ học bát 

nhã trƣớc hết phải học xả. Vì trì giới là xả hết thảy nhiễm duyên, xả tập quán 

xấu từ xƣa đến nay, tu phƣớc thì phải thí xả. Trƣớc khiến học môn thực hành 

xả nầy, để trừ chấp phá ngã thì mới có thể thêm lớn chủng tử bát nhã. Thế 

nên sở dĩ ở chƣơng cú nầy có thể sanh tín tâm, lấy đây làm thực. Thế nên bố 

thí sở dĩ phải nói trƣớc tiên. Mà trì giới là giới học.  ó thể sanh tín tâm lấy 

đây làm thực là tuệ học.  ấy tƣớng của văn mà bàn là đã đủ giới tuệ hai học 

vậy. Mà định còn chƣa nói, công phu của định, chỉ có nhẫn mới thành.  ho 

nên lúc chính nói rõ thành tựu hi hữu, đem nhẫn độ để hiển thị ý, khiến cho 

biết muốn thành bồ tát thì ba học giới định tuệ ắt phải hoàn toàn đầy đủ, 

nhƣng ắt phải có thể ly tƣớng thì mới có thể thành nhẫn, vậy nên nói nhẫn ở 

sau.  o đây có thể biết chỗ gọi là lục độ là theo sự tƣớng chia ra mà nói tuy 

có 6 thứ, mà nghĩa thì giúp đỡ lẫn nhau mà thành, quan hệ rất mật thiết.  úc 

dụng công ắt phải nhứt quán, sao nói nhƣ thế?  iới làm nền tảng cho sự tu 

hành, vì tác dụng của giới có thể xả nhiễm ô cũ. Xả tức là nghĩa bố thí. 

 ghĩa của trì giới, tức là tâm có thể nhẫn khả an trụ ở giới, nên nhẫn gọi là 

giới. Mà nhẫn khả an trụ tức là tâm định chẳng động. Ắt phải nhứt tâm nhẫn 

khả ở pháp chỗ quán tƣởng mà sau mới sanh tuệ, nên nói định sanh tuệ. 

 hƣng cũng ắt phải đủ có cái tuệ trừ chấp phá ngã, mới đƣợc thành tựu cái 

định an trụ bất động. Vì bát nhã là mẹ của các độ, hết thảy môn thực hành 

đều do quán tuệ mà sanh ra, nên định cũng chẳng thể ở ngoài lý nầy. Ðịnh 

tuệ hai cái sanh khởi lẫn nhau.  ếu ở bát nhã bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 

thiền định, mỗi mỗi chẳng trễ biếng chẳng thoái lui ấy là tinh tiến. Sao có 

thể chẳng trễ biếng, chẳng thoái lui? Tức là ở pháp nhứt tâm chánh thụ, an 

trụ bất động.  ũng tức là ở pháp hễ đắc thì xả, tuyệt nhiên chẳng trƣớc 

tƣớng tự mãn.  ó thể thấy pháp pháp sanh lẫn nhau, nhiếp lẫn nhau, nếu 

thiếu một độ thì lục độ đều chẳng thành, ngƣời thực hành chẳng thể nào 

không hiểu lý nầy.  ết thảy trong pháp môn thực hành, hai độ xả và nhẫn đã 

đành là chủ yếu, mà xả lại càng là chủ yếu trong chủ yếu. Sao có thể biết 

đƣợc nhƣ thế? Thử xem kinh nầy nói về nhẫn chỉ một hai chỗ (chỗ nầy và 

cuối kinh câu : đắc thành ƣ  nhẫn), mà nói bố thí thì rất nhiều.  ghĩa đó ra 

sao? Vì xả có thể trừ chấp phá ngã, thì rất có thể tiêu nghiệp trừ chƣớng, rất 

có thể hiển rõ bát nhã chánh trí.  o đây có thể biết trong phật pháp rộng nhƣ 



biển, xả là tiên phong (nhƣ mới bắt đầu phải trì giới, tu phƣớc để học xả), 

cũng là đội quân mạnh phía sau (nhƣ sau rốt ngay cả vô thƣợng bồ đề cũng 

chẳng trụ). Vả tu nhẫn nếu chẳng xả thì chẳng thành, mặc cho ngƣời cắt 

thẻo, chẳng phải xả là gì?  hẳng những thế, pháp và phi pháp đều chẳng thủ, 

tức là hết thảy đều xả. Xả hết đến cùng cực thì nhƣ nhƣ bất động, đắc thành 

ƣ nhẫn vậy. Phải biết nhƣ thế.  

Tu Bồ Ðề! Hựu niệm quá khứ ƣ ngũ bách thế tác nhẫn nhục tiên nhân, 

ƣ nhĩ sở thế vô ngã tƣớng, vô nhân tƣớng, vô chúng sanh tƣớng, vô thọ 

giả tƣớng.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, lại nhớ quá khứ ở năm trăm đời làm ngƣời 

tiên nhẫn nhục, ở những đời đó không có ngã tƣớng, không có nhân 

tƣớng, không có chúng sanh tƣớng, không có thọ giả tƣớng.  

Quá khứ : là trỏ lúc trƣớc đời  a  ợi Vƣơng. Trong kinh phật chỗ gọi là tiên 

nhân là trỏ hết thảy ngƣời tu hành mà nói, chẳng phải chuyên trỏ ngoại đạo, 

cho nên chữ phật cũng dịch là kim-tiên. Trƣớc nói : phàm đem nhẫn nhục ra 

để nói, ý ở chỗ lấy riêng biệt để tỏ rõ tổng quát, cho nên trừ trỏ rõ ràng có sự 

thực hủy nhục đều phải lấy nghĩa an nhẫn mà hiểu, nhƣ khoa nầy chỗ nói 

nhẫn nhục, chẳng phải ắt nhất định bảo là 500 đời đều nhƣ việc  a  ợi 

Vƣơng. Vả thế tôn lúc hành bồ tát đạo, bố thí thân mạng chẳng thể đem số 

để tính há chỉ 500 đời, nay chẳng qua nói sơ lƣợc thôi.  hƣ vì pháp của một 

câu kệ, nửa câu kệ mà xả thân mất mạng, hoặc thiêu mình để cúng phật, 

hoặc cắt thân để đốt đèn, cho đến thẻo thịt vế để cứu bồ câu, bỏ thân cho cọp 

ăn v.v...không cái nào chẳng trên vì phật pháp, dƣới vì chúng sanh.  ay nói 

500 đời làm nhẫn nhục tiên nhân, ý ở hiển rõ nhiều kiếp sống, nhiều đời bố 

thí sanh mạng mà đều thực hành nhƣ vô sự, tâm của phật an nhẫn mà chẳng 

động.  hĩ sở: có nghĩa là bao nhiêu, là trỏ 500 đời, mà nói bao nhiêu đời 

nhƣ thế có thể an nhẫn là do bao nhiêu đời nhƣ thế tu pháp môn bát nhã vô 

tƣớng cho nên nói : ƣ nhĩ sở thế vô ngã tƣớng, v.v...  

 ẫn việc nhiều đời kiếp, ý ở chỗ chứng minh sự có thể an nhẫn khi gặp việc 

 a  ợi vƣơng phía trên là do tu bát nhã đã lâu, khiến cho kẻ phát bồ đề tâm, 

thành bồ tát đạo đƣợc có chỗ tuân theo.  ói tóm lại quán môn của bát nhã, 

hành môn của xả nhẫn là yếu môn để học đạo. Vì cớ gì? Vì chúng sanh mà 

là chúng sanh nhân vì có 3 độc tham sân si, mà bát nhã trị si, xả thì trị tham, 

nhẫn thì trị sân. Bởi căn bịnh của 3 độc rất sâu, nếu không tu xả cho nhiều 

thì làm sao có thể phá cái tham, nếu không tu nhẫn cho lâu thì cái sân há có 

thể trừ?  hƣng nếu chẳng phải tinh tu bát nhã, đầy đủ trí tam không để trừ 



khử ngu si của trƣớc tƣớng, phân biệt, thì xả nhẫn cũng rốt cuộc chẳng thể 

thành, mà 3 độ trì giới, tinh tiến, thiền định cũng chỉ có danh mà không có 

thực.  ên kinh Kim  ƣơng Bát  hã đem riêng xả nhẫn ra nói để tỏ rõ ly 

tƣớng, khiến cho biết trƣớc tƣớng tức là 3 độc, cho nên phải ly tƣớng, xả 

nhẫn để bạt trừ 3 độc nầy.  ếu 3 độc đã trừ thì 3 học : giới định tuệ trọn vẹn, 

mà 3 thân pháp, báo, ứng cũng có thể hiển ra. Vậy thì 3 ba la mật : bát nhã, 

bố thí, nhẫn nhục là chủ não của lục độ vạn hạnh.  gƣời thực hành phải biết 

việc chỗ làm trƣớc tiên.  

Một khoa đệ nhứt ba la mật ở trên là nói ly pháp tƣớng tức là luôn cả ly phi 

pháp tƣớng. Ðây là mở rõ nghĩa tuy không mà thực chẳng không. Một khoa 

nhẫn nhục là nói ly pháp tƣớng chính là ly phi pháp tƣớng, đây là mở rõ 

nghĩa nhân cái không để thành bất không, cũng tức là nghĩa bất không mà 

không.  o đây có thể ngộ trong kinh phàm nói P   là chính để thành cái 

T Ị phàm nói T Ị chính là để hình dung cái P  , cho nên nói không có 

pháp nhứt định, cho nên ở pháp phải vô sở trụ. Phải biết, hết thảy thế gian 

pháp, xuất thế gian pháp cái nào cũng nhƣ thế, không mà bất không, bất 

không mà không.  ho nên lúc mỗi mỗi rành rành là có, thực ra mỗi mỗi 

ngay đó tức là không. Mà mỗi mỗi lúc ngay đó tức là không, chính mỗi mỗi 

rành rành là có. Ðây gọi là : không hữu đồng thời, nên mỗi mỗi pháp đều 

không thể chấp là thực không, cũng không thể chấp là thực có, nên nói phàm 

chỗ có tƣớng đều là hƣ vọng. Vì cớ gì? Vì không cái nào chẳng hƣ vọng ấy 

là chẳng phải thực có, mà chẳng là không hƣ vọng ấy là chẳng phải thực 

không. Cho nên pháp và phi pháp đều chẳng thể thuyết, đều chẳng thể thủ, 

có chỗ thủ trƣớc, không có gì khác, chỉ là do trong tâm mình có các tƣớng 

nhân ngã đối đãi phân biệt.  ên nói : nếu tâm thủ tƣớng tức là trƣớc ngã 

nhân chúng sanh thọ giả. Mà tâm có phân biệt tức là vô minh, tức là trái với 

nhứt chân pháp giới bình đẳng, nên kẻ phát bồ đề tâm phải vô sở trụ. Thế thì 

2 khoa trên mở rõ nghĩa không mà bất không, bất không mà không, chẳng 

khác gì vì các nghĩa nói ở phía trƣớc làm một sự thuyết minh tổng quát, đã 

đem chân-thuyên của vô trụ phát huy thấu suốt.  ên dƣới đây liền thừa thế 

làm một tổng kết mà nói rõ thêm rằng : phía trƣớc chỗ có ngôn thuyết, chỗ 

có pháp môn, không cái nào là chẳng chân thực, chẳng dối, chẳng khác. Vì 

cớ gì? Vì thực tƣớng chân nhƣ vốn không mà bất không, bất không mà 

không, nên nó hiển hiện ra hết thảy pháp đều cũng nhƣ thế. Mà pháp của 

nhƣ lai thuyết tức là căn cứ lý nầy mà thuyết, nên nói là chân thực, nên nói 

là chẳng dối, chẳng khác. Vậy nên kẻ tu hành đối với hết thảy pháp đều phải 

thể hội, quán chiếu nhƣ thế, không trụ ở một chỗ nào thì mới có thể chẳng 

trái với bổn tánh, mà đƣợc tâm thanh tịnh sanh ra thực tƣớng.  ếu không thể 

thể-hội quán chiếu nhƣ thế, thì vô minh chẳng phá, nên nói nhƣ ngƣời vào 



chỗ tối.  ếu có thể thể-hội quán chiếu nhƣ thế ắt phá vô minh, nên nói ánh 

sáng mặt trời rọi khắp, để tỏ cho hết thảy chúng sanh chẳng thể nào mà 

không tín giải thụ trì kinh Kim  ƣơng Bát  hã nầy.  

Thị cố Tu Bồ Ðề, bồ tát ƣng ly nhứt thiết tƣớng, phát a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề tâm.   

Dịch nghĩa : Vì thế cho nên Tu Bồ Ðề ơi, bồ tát phải lìa hết thảy tƣớng, 

phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

Xem ở trên chỗ nói đại khái sơ lƣợc, thì có thể biết chỗ thuyết pháp ở trong 

tổng khoa tiêu đề lên 2 việc : thuyết là ngôn thuyết, pháp là pháp môn. Thị 

cố : là lời thừa tiếp đoạn trên xuống đoạn dƣới.  y nhứt thiết tƣớng : tức là 

văn trên chỗ trƣởng lão nói : ly nhứt thiết chƣ tƣớng.  hỗ có các tƣớng đối 

đãi nhƣ ngã nhân, hữu vô, cho đến pháp và phi pháp v.v... đều phải ly hết, 

nên nói là nhứt thiết. Ƣng : là lời quyết định, rõ ràng là nếu chẳng ly hết thì 

không đƣợc. Trƣớc trƣởng lão nói ly nhứt thiết tƣớng tắc danh chƣ phật, thì 

rõ ràng ly tƣớng mới đƣợc có thành tựu lớn, ấy là theo chứng quả mà nói, đó 

là sở dĩ trƣởng lão thâm giải nghĩa thú. Sau khi thế tôn ấn khả, nối tiếp 

thuyết 2 khoa đệ nhứt ba la mật và nhẫn nhục, là tỏ rõ phải ly hết thảy tƣớng 

để tu lục độ, ấy là theo tu nhân mà nói. Khoa nầy tức là thừa tiếp nghĩa trên 

mà qui kết đến ƣng ly nhứt thiết tƣớng mà phát tâm, thì lại càng tiến lên một 

bƣớc nữa. Vì tu lục độ là nhân thành tựu, mà phát tâm lại là nhân khởi tu, 

đây là nói đến nguồn gốc.  hẳng kể quả vị, tu công, nhân tâm, mà ly tƣớng 

thì trƣớc sau thông suốt làm một, nên trƣởng lão đã hiểu sâu quy-thú nầy, 

thế tôn lại mở rõ nguyên do của nó khiến cho biết rằng : đã ly chƣ tƣớng mới 

gọi là chƣ phật, vậy nên phải ly tƣớng để tiến tu, phải ly tƣớng để phát tâm, 

thì bát nhã là pháp môn quán triệt đầu đuôi, ly tƣớng là đƣờng lối chuyển 

phàm thành thánh, có thể hiểu rõ đƣợc.  

Kết thúc nghĩa trƣớc của khoa nầy, chẳng phải nhƣ chỗ nói trên là kết thúc 

mấy khoa trƣớc mà thôi. Phải biết, 2 câu ƣng ly nhứt thiết tƣớng, phát bồ đề 

tâm là để kết thúc chỗ nói các nghĩa : phát bồ đề tâm, ƣng nhƣ thị trụ, nhƣ 

thị hàng phục kỳ tâm ở đầu cuốn kinh. Vì cớ gì? Vì ƣng ly nhứt thiết tƣớng 

phát tâm, cho nên phải hàng phục cái tâm trụ tƣớng.  hẳng những thế, vả lại 

đem đầu cuốn kinh trong lời đáp lại : sở hữu nhứt thiết chúng sanh chi loại 

v.v... các nghĩa gồm làm một để kết thành. Vì cớ gì? Vì độ vô biên chúng 

sanh khiến nhập vô dƣ niết bàn là phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, 

thực vô sanh chúng sanh đắc diệt độ là phải ly hết thảy tƣớng. Ý nói rằng : 

Phía trƣớc chỗ đáp : Khiến độ mà không có tƣớng độ, vì ắt phải ly hết thảy 



tƣớng mà sau chỗ phát tâm mới là tâm bồ đề. Vì cớ gì? Vì nếu chẳng thể ly 

tƣớng thì quyết không thể độ hết chúng sanh, cũng quyết không thể khiến 

chúng sanh vào vô dƣ niết bàn, thế thì chỗ phát ra liền thành nguyện trống 

rỗng.  ên phía trƣớc sở dĩ lại nói: nếu có các tƣớng ngã nhân v.v...tức là 

chẳng phải bồ tát. Vậy nên ở đây chẳng nói: Phát bồ đề tâm phải ly hết thảy 

tƣớng, mà nói : phải ly hết thảy tƣớng phát bồ đề tâm, ý rất là khuyên răn 

cảnh cáo. Trƣớc đã nói bồ đề là giác, là bình đẳng, là từ bi.  ếu trƣớc tƣớng 

thì tâm mình chẳng phải giác, chẳng phải bình đẳng, chẳng phải vô duyên từ, 

chẳng phải đồng thể bi. Tuy nói là phát tâm, mà tâm mình phát đó còn có thể 

gọi là phát bồ đề tâm ƣ?  ên quyết định phải ly hết thảy tƣớng rồi sau mới 

là phát bồ đề tâm. Văn dƣới 3 câu : bất ƣng trụ sắc thanh hƣơng vị xúc pháp 

sanh tâm, ƣng sanh vô sở trụ tâm, là giải thích nghĩa trong đó phải ly hết 

thảy tƣớng.  

Bất ƣng trụ sắc sanh tâm, bất ƣng trụ thanh hƣơng vị xúc pháp sanh 

tâm, ƣng sanh vô sở trụ tâm.  

Dịch nghĩa : Chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hƣơng vị 

xúc pháp sanh tâm, phải sanh vô sở trụ tâm.  

Khoa nầy là giải thích ƣng ly nhứt thiết tƣớng ở văn trên, nhƣng chẳng nói 

khác, lại dẫn ngay câu văn phát vô trụ tâm ở trên, thay đổi chút ít lời mà nói. 

Ðây là sự thuyết pháp của phật sở dĩ sáng sủa thông suốt, mặt nào cũng đều 

viên. Vì thuyết nhƣ thế chẳng những có thể giải thích rõ ràng nghĩa của khoa 

trên, lại gồm có thể mở rõ nghĩa một khoa phát vô trụ tâm, để tránh cho kẻ 

nghe thuyết phía trƣớc chẳng dung hội lý liền nhờ đây rọi trở lại văn trên, để 

làm kết thúc, hết sức hay khéo vậy. Sanh có nghĩa là sanh ra, kẻ phát bồ đề 

tâm thì tâm mình chẳng nên tán loạn, cũng chẳng nên chìm mất.  ếu tâm 

chìm mất thì lúc độ vạn hạnh từ đâu mà khởi tu?  ên đặc biệt nói một chữ 

sanh để tỏ ý. Ý của khoa nầy là : hồi nãy nói phải ly hết thảy tƣớng, phát bồ 

đề tâm, thì phải ly thứ tƣớng nào? Mà phải làm sao ly tƣớng? Không có gì 

khác, đã là phát khởi giác tâm bình đẳng từ bi, thế thì lúc tâm sanh ra liền 

phải thoát ly sắc thanh v.v...các trần cảnh đối đãi, mà chẳng nên trụ trƣớc, 

thì hết thảy tƣớng đều ly.  hỉ nên sanh tâm không trụ một chỗ nào ở nơi có 

các trần cảnh đối đãi, rồi sau chỗ phát ra mới là a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề tâm. Văn trƣớc nói : ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là chia ra mà nói, để tỏ 

rõ chẳng trƣớc 2 bên không và hữu. Văn đây nói : ƣng sanh vô sở trụ tâm là 

hợp lại mà nói. Thay đổi lời sơ sơ, mà nghĩa lại càng tinh càng thấu, chẳng 

giống với nghĩa trƣớc. Vì sợ rằng kẻ nghe lời nói trƣớc, nếu đem vô trụ sanh 

tâm chia ra làm hai, ắt đến nỗi chấp vô trụ mà rơi vào không, hoặc chấp sanh 



tâm mà trệ hữu.  gay chẳng nhƣ thế, chỉ khiến ở vô trụ sanh tâm chƣa thể 

viên dung, thì 2 bên không và hữu chƣa thể ám hợp, dẫu có thể chẳng trƣớc 

2 bên, hợp với trung đạo mà tƣớng của trung và 2 bên nghiễm nhiên tồn tại. 

 hƣ thế thì tuy chẳng trƣớc 2 bên vẫn là chấp trung. Ðã có chỗ chấp tức là 

phân biệt, vẫn rơi vào 4 tƣớng.  ho nên nay vì đó dung hội thành một mảng 

là : câu phía trƣớc nói “ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” chẳng có gì khác, 

chính là ƣng sanh vô sở trụ tâm thôi! Ý nầy là để tỏ rõ lúc sanh tâm tức là 

lúc vô trụ, lúc vô trụ tức là lúc sanh tâm.  hƣ thế thì hữu tức là không, 

không tức là hữu, không và hữu đồng thời gồm đầy đủ.  ếu có thể không 

hữu đồng thời, thì đã không chỗ nào gọi là không hữu, tức cũng không chỗ 

nào gọi là 2 bên, cũng không chỗ nào gọi là trung, mà thực ra thì nơi nơi chỗ 

chỗ, không chỗ nào chẳng là trung, gọi đó là viên-trung là vậy. Ðến ở chỗ 

viên trung thì ngã và pháp 2 cái đều không, tứ cú đều khiển trừ, bèn là cực 

vị-trí của vô tƣớng, mới là phát vô thƣợng bồ đề tâm ly hết thảy tƣớng. 

 gƣời mới phát tâm há có thể đƣợc nhƣ thế.  hính vì chẳng thể đƣợc nhƣ 

thế nên mới nói là phải, có nghĩa là phải biết nhƣ thế, phải học nhƣ thế. 

Trong văn phát vô trụ tâm phía trƣớc, câu : chƣ bồ tát ma ha tát là trỏ kẻ 

phát bồ đề tâm, chữ thanh tịnh : có nghĩa là ly hết thảy tƣớng. Phải biết, tâm 

thanh tịnh tức là bổn tánh, chỗ gọi là bổn lai diện mục là vậy. Ðây là 10 

pháp giới chỗ cùng có đủ, nên lại có tên là nhứt chơn pháp giới.  hƣng tâm 

thanh tịnh của chúng sanh ở cõi lục phàm đã lâu bị tƣớng đối đãi phân biệt 

nhân ngã v.v...che lấp, nên chẳng thể hiển hiện, nếu ly đƣợc một phần tƣớng, 

thì tâm thanh tịnh liền hiển hiện một phần. Phía trƣớc chỗ nói rằng tín tâm 

thanh tịnh tắc sanh thực tƣớng là vậy. Thực tƣớng cũng là tên khác của bổn 

tánh.  úc ly đƣợc từng phần, từng phần tƣớng, gọi là phần chứng giác.  úc 

ban đầu ly đƣợc một phần, tức là vị thứ nhứt của phần chứng giác, có tên là 

sơ trụ bồ tát. Ðây là bƣớc thứ nhứt chuyển phàm thành thánh, cũng có tên là 

chánh định tụ.  hánh định có nghĩa là trụ, tụ có nghĩa là loài, tức là đã vào 

loài thánh quả, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển ở a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề, nên có tên là chánh định tụ. Ðến địa vị nầy mới gọi là tín căn thành tựu, 

vì ngƣời nầy tín căn thành tựu nên đắc chẳng thoái chuyển. Vì mới thành 

thánh quả chẳng thoái nên gọi là sơ trụ. Từ đây trải qua hết 41 vị, dứt một 

phần vô minh sau chót, thì hết thảy tƣớng mới có thể ly hết, tâm thanh tịnh 

mới có thể hiện ra viên mãn, đây gọi là cứu cánh giác, cũng gọi là diệu giác, 

cũng gọi là phật.  ó thể thấy từ phàm phu đến cứu cánh giác, công phu thực 

hành duy nhứt là ly tƣớng mà thôi.  àm sao có thể ly?  hỉ cần noi theo văn 

tự bát nhã, bắt đầu thực hành quán chiếu bát nhã mà thôi. Thế tôn chỉ sợ 

ngƣời học ở chỗ thuyết văn tự bát nhã trên chƣa thể hiểu sâu, thì từ chỗ nào 

mà quán chiếu, nên nói đến chỗ nầy lại vì đó dung thông nghĩa trƣớc, để tiện 

cho dụng công quán chiếu mà thôi.  ác ông phải biết, lũ chúng ta đã thụ trì 



kinh nầy ắt phải đem nghĩa lý tôn chỉ của phật thuyết lĩnh hội một cách triệt 

để, khiến trong tâm sáng láng thấu suốt, rồi sau lúc tu hết thảy pháp, lúc gặp 

hết thảy cảnh ngộ mới có thể vận dụng để trải qua sự việc mà luyện tâm.  ại 

phải ở lúc đi đứng nằm ngồi, lúc mặc áo ăn cơm, lúc nghinh tân tiếp khách, 

bất cứ lúc nào chỗ nào, thƣờng đem nghĩa lý tôn chỉ lĩnh hội đƣợc nuôi 

dƣỡng ở trong tâm, mà ƣu du hàm dƣỡng, đừng khiến cho nó gián đoạn.  ần 

phải đem nghĩa của kinh và tâm mình dung hội thành một mảng, nhƣ thế tức 

là huân tập, tức là quán chiếu, mà chẳng cần nhứt định phải tĩnh tọa để quán 

chiếu.  ụng công nhƣ thế liền có thể khiến cho vô minh lần lần giảm bớt, 

lần lần mỏng đi, liền có công phu tăng thêm lớn bồ đề, khả năng trừ chấp 

phá ngã. Vả lại ắt phải vốn sẵn có hàm dƣỡng trong tâm nhƣ thế, rồi sau lúc 

vận dụng mới thu đƣợc công hiệu. Ðây tức là chỗ gọi là dƣỡng đạo tâm ở 

phía trƣớc. Bồi dƣỡng nhƣ thế, thì đạo nhãn càng lại đƣợc sáng tỏ thêm. Ðây 

là phƣơng pháp tu hành rất thân thiết có ý vị, không hao phí sức lực, hao phí 

công việc chút nào mà có thể đƣợc đại thụ dụng, xin chớ bỏ qua!  

Văn trƣớc văn nầy nêu liên tiếp mà nói, thì nghĩa nó càng rõ.  ay lại đem 

văn trƣớc văn sau nối liền thành nhứt quán vì các ông nói, để tiện cho lĩnh 

hội một cách triệt để.  ói rằng : Kẻ phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề 

phải khiến tự tánh thanh tịnh tâm vốn có đầy đủ hiện ra.  àm sao hiện ra 

đƣợc? Tức là tâm nầy chẳng nên hiện ra cảnh giới lục trần, phải chẳng trụ ở 

trần cảnh mà hiển hiện tâm mình, ngõ hầu lần lần đƣợc thanh tịnh.  o đây 

có thể biết chỗ gọi là thanh tịnh chẳng phải bảo là trầm không trệ tịch khiến 

tâm mình chẳng nổi dậy, chỉ phải ly hết thảy tƣớng mà thôi.  y tƣớng nào? 

Tức là chẳng nên ở trên cảnh giới lục trần phân biệt đối đãi sanh tâm trụ 

trƣớc. Vả chẳng những phải ly tƣớng cảnh giới, lại phải ly luôn tƣớng vô trụ, 

sanh tâm chia ra làm 2 việc, mà sanh tâm vô sở trụ. Sao gọi là sanh tâm vô 

sở trụ? Vĩnh  ia  uyền  iác đại sƣ đời Ðƣờng có một bài tụng chính là rất 

hay đem ra để chú giải : “Vừa hay lúc dụng tâm nhƣ thế, vừa hay không có 

tâm dụng, không có tâm nhƣ thế vừa hay dụng, thƣờng dụng tâm vừa hay 

nhƣ thế không có”.  âu thứ nhứt là sanh tâm, là hữu, là chiếu.  âu thứ nhì là 

vô sở trụ, là không, là già.  ợp lại mà xem tức là sanh vô sở trụ tâm, lại 

cũng là không tức hữu, hữu tức không, già chiếu cùng một lúc.  âu thứ ba 

tức là vô trụ mà sanh tâm, chỗ gọi là tức già mà chiếu, tức không mà hữu, 

câu thứ bốn tức là sanh tâm mà vô trụ, chỗ gọi là tức chiếu mà già, tức hữu 

mà không.  ợp hai câu 3, 4 mà xem, thì, già, chiếu, không, hữu, vô trụ sanh 

tâm đều chẳng thể nói, mà lại vừa hay là sanh vô sở trụ tâm, đây là ý tồn hợp 

tự tại. Phải biết, sanh vô trụ tâm tức là sanh thanh tịnh tâm, sanh thanh tịnh 

tâm tức là sanh thực tƣớng. Phụng trì kinh Kim  ƣơng Bát  hã phải tín giải 

thụ trì nhƣ thế, phải vì ngƣời khác nói nhƣ thế, khiến tự mình và ngƣời khác 



ly hết thảy tƣớng nhƣ thế, liền hiển hiện thanh tịnh tâm cùng có đầy đủ nhƣ 

thế, thế mới là phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm. Một khoa phát vô 

trụ tâm phía trƣớc thì nói ở sau khoa trang nghiêm phật độ, nay kết thành 

một khoa vô trụ phát tâm thì nói ở lúc sau lục độ. Ðây lại là điểm tỉnh tu lục 

độ chính sở dĩ trang nghiêm phật độ, nên trong nầy mở rõ phải ly hết thảy 

tƣớng phát tâm tu lục độ, cũng chính sở dĩ kết hiển ra nghĩa phía trƣớc phải 

ly tƣớng để trang nghiêm phật độ. Bồ tát sở dĩ trang nghiêm phật độ là ý ở 

tại thƣợng cầu phật đạo, hạ hóa chúng sanh, nên thƣợng cầu hạ hóa đều phải 

ly hết thảy tƣớng. Trong kinh phật có chỗ nói : “Thƣợng không có đạo có 

thể thành, hạ không có chúng sanh có thể độ”. Ý nầy tức là thành phật mà 

chẳng thấy tƣớng thành, độ sanh mà chẳng thấy tƣớng độ. Tóm lại, sanh vô 

sở trụ tâm là chân thuyên của ly nhứt thiết tƣớng, chỗ gọi là viên-ly là vậy, 

viên-ly là một cái không rốt ráo, lại cũng là ly tứ cú, tuyệt bách phi, lại cũng 

là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, lại cũng là già cả hai, 

chiếu cả hai, ám hợp cả hai, tồn tại cả hai già chiếu đồng thời, tồn hợp tự tại. 

Phải hiểu nhƣ thế!  ại đem vô sở trụ nhiếp vào trong sanh tâm ra nói, ý nầy 

rất là cảnh sách, vì chƣng chỉ thị cho ngƣời học nếu ở ngoài vô trụ mà sanh 

tâm thì tâm liền có trụ, thế thì sanh thành ra chẳng phải sanh. Thật là vi diệu 

thay, cũng nguy thay!  

Nhƣợc tâm hữu trụ, tắc vi phi trụ.  

Dịch nghĩa : Nếu tâm có trụ tức là chẳng phải trụ.  

 hƣợc tâm hữu trụ chính là nói rõ nếu ở ngoài vô trụ mà sanh tâm, thì sanh 

tâm liền có chỗ trụ. Trụ có nghĩa là thủ trƣớc.  ếu ở ngoài chỗ trụ ở vô trụ 

ra mà sanh tâm thì tâm mình có thủ, có thủ thì trƣớc tƣớng, nên nói tắc vi 

phi trụ, có nghĩa là trụ thì chẳng phải. Vì cớ gì? Vì trụ liền có tƣớng, cùng 

với lời phải lìa hết thảy tƣớng ở trên trái ngƣợc nhau, cho nên là chẳng phải. 

Ðem hai câu văn kinh nầy đọc liền một hơi thì nghĩa rất rõ ràng. Vì chƣng 

nếu tâm có trụ tức là chẳng phải trụ, cũng nhƣ nói tâm nếu có chỗ trụ tức là 

chẳng phải chỗ nên trụ, cho nên mới nói trụ là chẳng phải.  ghĩa nầy chính 

là cùng với lúc mở đầu cuốn kinh nói : Bồ tát chỉ nên nhƣ chỗ dạy mà trụ, 1 

nghĩa chính 1 nghĩa phản, 2 nghĩa hô ứng nhau. Tâm nếu có trụ tức là chẳng 

phải nhƣ chỗ dạy mà trụ, nên nói là chẳng phải trụ. Trƣớc nói phải nhƣ chỗ 

dạy mà trụ là theo khít câu ƣng vô sở trụ ở văn trên.  ó thể thấy lời nói phải 

nhƣ chỗ dạy mà trụ, chẳng qua vì kẻ hỏi câu phải làm sao trụ, nên phật hãy 

tùy thuận nói trụ mà thôi. Ý nầy thực là trụ của vô trụ, nói một cách khác tức 

là phải trụ ở chỗ vô trụ.  o đây đủ chứng minh phải không trụ một chỗ nào, 

nếu tâm có trụ, trụ thì chẳng phải.  



 oặc nói :  ghĩa của ông giảng chẳng đúng nhƣ thế, nghĩa của kinh nói là 

nếu tâm ở hết thảy pháp có chỗ trụ là chẳng phải trụ bát nhã, vì chƣng nói rõ 

hết thảy pháp đều chẳng nên trụ, chỉ nên trụ bát nhã mà thôi! Kinh Ðại Bát 

 hã chẳng nói ƣ : “ hẳng trụ hết thảy pháp tức là trụ bát nhã”, nếu đem văn 

của kinh hai chỗ ra ấn chứng, có thể thấy chỗ nầy là nói rõ phải trụ bát nhã, 

mà trụ ở bát nhã nếu không chẳng trụ hết thảy pháp thì chẳng thể đƣợc, nên 

nói nếu tâm có trụ tức là chẳng phải trụ, vậy cho nên biết rằng nghĩa của ông 

không phải.  

 ời nói của ngƣờinầy lầm lớn, lầm lớn, do họ chƣa hiểu rõ nghĩa kinh vậy! 

 ay sợ kẻ thấy chỗ nói của kinh Ðại Bát  hã mà sanh ra hiểu lầm, nên tôi 

chẳng thể nào không dẫn ra mà thuyết minh nghĩa của nó một cách triệt để. 

Phải biết, kinh nầy phía trên nói riêng 2 khoa về đệ nhứt ba la mật, và nhẫn 

nhục ba la mật chính là tỏ rõ bát nhã chẳng ly hết thảy pháp, hết thảy pháp 

chẳng ly bát nhã, tức ngay đây liền có thể chứng minh một câu “chẳng phải 

trụ,” nhứt định chẳng thể nào hiểu là : chẳng phải trụ bát nhã. Vì cớ gì? Ðã 

là bát nhã cùng với hết thảy pháp chẳng thể lìa nhau, thì trong Ðại Bát  hã 

chỗ nói chẳng trụ hết thảy pháp tức là thu nhiếp có chẳng trụ bát nhã ở trong 

đó, mà lại nói tức là trụ bát nhã, là phải day về trên 4 chữ “chẳng trụ tức là” 

mà lĩnh hội. Vì chƣng bảo : chẳng trụ hết thảy tức là trụ. Tóm lại là để tỏ rõ 

nghĩa bát nhã phải lấy chẳng trụ làm trụ, đây cùng với nghĩa kinh nầy nói : 

chỉ nên nhƣ chỗ dạy mà trụ, ý của lời nói chính là giống nhau.  uống chi 

trong kinh Ðại Bát  hã ngoài 2 câu nầy ra còn có 2 câu khác rằng : “chẳng 

tín hết thảy pháp gọi là tín bát nhã”. Phải biết hết thảy pháp đều là phật 

thuyết, há có thể chẳng tin?  ếu hợp 4 câu lại mà đọc liền có thể giác ngộ 

biết rằng cũng là tỏ rõ nghĩa hết thảy pháp chẳng thể ly bát nhã, hết thảy 

ngƣời thực hành chẳng thể ly bát nhã.  ếu hiểu là chẳng cần hết thảy pháp, 

chỉ chấp có một bát nhã, thì phật pháp liệng đi hết sao?  ó lý nào nhƣ thế? 

Ðến nhƣ kinh nầy ở phía trên rõ ràng nói bát nhã chẳng phải là bát nhã, lại 

nói đệ nhứt chẳng phải là đệ nhứt, thì há nói đƣợc là phải trụ bát nhã ƣ? Tóm 

lại phàm đọc kinh phật, muốn rõ phật lý, ắt phải hiểu sâu hiểu viên, nếu 

chẳng nhƣ thế thì sợ làm sai lầm pháp, sai lầm ngƣời, mà pháp môn bát nhã 

lại càng phải chú ý. Vì lý của bát nhã đã sâu xa vi diệu, lời của bát nhã lại rất 

viên hoạt, nhứt định chẳng thể nào dùng sự thấy nông cạn mà dòm vào, 

chẳng thể nào lấy sự thấy nghiêng lệch mà đo lƣờng.  ại có kẻ nghi lời nói 

chẳng phải trụ cho là chẳng phải trụ bồ đề thì cũng là lầm lẫn lớn. Phật cùng 

trƣởng lão vì tỏ rõ tâm bồ đề cũng chẳng nên trụ, nên đặc biệt thuyết nửa bộ 

kinh sau, giảng đến nửa bộ kinh sau nầy liền tỏ rõ nghĩa nầy, nay chẳng cần 

nói nhiều. Tóm lại mà nói : trụ tức là thủ, lại cũng tức là trƣớc, đã hết thảy 



chẳng nên thủ trƣớc, nên hết thảy đều chẳng nên trụ, mà có trụ liền là chẳng 

phải.  

 oặc lại nói : Kinh nói : “chẳng nên trụ sắc thanh hƣơng vị xúc pháp sanh 

tâm”, thì ly tƣớng giống nhƣ là chỉ theo bên hữu mà nói, họ chẳng biết nói 

một chữ pháp liền thu nhiếp phi pháp, trƣớc chẳng nói rồi ƣ : pháp còn nên 

xả huống gì phi pháp.  ên nói đến pháp tức là nhiếp phi pháp. Vả lại rõ ràng 

nói : “phải ly hết thảy tƣớng”, nếu chẳng đem hữu vô tứ cú nhiếp hết thì 

chẳng nói đƣợc là hết thảy! Phàm những chỗ đó, nếu chẳng quán sâu quán 

viên tức là nói bát nhã một cách nông cạn.  hẳng kể nói bậy, nói nông cạn, 

tội nầy rất lớn, nay nhân tiện mổ xẻ ra mà nói rõ. Ðây là kết thành hai khoa 

vô trụ phát tâm, vô trụ bố thí. Ðã là tổng kết văn trƣớc nên nghĩa nó bao gồm 

trong nầy đã nhiều mà lại trọng yếu, nếu chẳng theo tầng lớp phát huy cho 

thấu suốt, nghĩa lý tôn chỉ liền chẳng dung thông nhứt-quán, thì làm sao làm 

sự quán?  uống trụ trần sanh tâm chính là thói quen chứa lâu đời của phàm 

phu, chẳng dễ gì trừ nổi, mà chẳng nên trụ trần sanh tâm lại chính là đối với 

bịnh cho thuốc, quan hệ hết sức khẩn yếu. Thế thì phải làm sao mới có thể 

chẳng trụ?  hẳng thể nào mà không nói nhiều phƣơng tiện để có chỗ hạ thủ. 

 ếu chẳng nhƣ thế thì tuy nghĩa lý của bát nhã nói đƣợc rất đúng cũng chỉ là 

lời nói trống rỗng, nghe đƣợc rất rõ ràng cũng chỉ là nghe chơi vậy thôi! Nên 

ở chỗ nầy kẻ nói ngƣời nghe đều phải hết sức chú trọng, chẳng nên sợ rƣờm 

rà, chẳng thể nào bỏ qua đƣợc một chút.  hỗ hỏi phát a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề tâm ƣng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm của trƣởng lão là 

chia ra mà hỏi, vì phát tâm, trụ, hàng phục rành rành là ba việc.  hƣng lời 

nói tuy chia làm ba, ý thì nhứt quán. Vì cớ gì? Trƣởng lão hỏi trụ ý ở tâm 

đƣợc phƣơng pháp an trụ, sợ chẳng thể an trụ nên lại hỏi làm sao hàng phục, 

mà hỏi làm sao trụ hàng lại chính là hỏi làm sao phát tâm.  ên ý đáp của 

Thế tôn cũng là đáp một cách dung hội. Thử xem ý câu nói ban đầu đáp về 

hàng phục, liền có thể giác ngộ biết rằng chỗ gọi là hàng không có gì khác, 

tức là hàng cái tƣớng trụ của nó.  ho nên nói :  ếu có 4 tƣớng tức chẳng 

phải bồ tát, lại chỗ thu kết riêng nói câu nầy chính là trỏ rõ ý trên.  úc sau 

đáp làm sao trụ, thì nói chỉ nên nhƣ chỗ dạy mà trụ, mà chỗ dạy chính là 

phải vô sở trụ. Xem sâu ý nầy lại có thể giác ngộ biết vì chúng sanh chỗ nào 

cũng trụ trƣớc, nên khiến nó vô trụ. Khiến nó vô trụ chính là sở dĩ hàng phục 

tâm nó. Ðây là đã đem trụ và hàng phục dung thành một mảng.  hỗ nói ở 

dƣới đều là phát minh nghĩa phải vô sở trụ.  ói đến chỗ nầy lại dẫn chỗ đã 

nói trƣớc, thay đổi lời hơi khác mà nói một cách sâu xa thấu triệt rằng : “ƣng 

sanh vô sở trụ tâm” lại nói : “nếu tâm có trụ tức là chẳng phải trụ”.  o đây 

có thể giác ngộ biết hai chữ vô trụ là chủ chỉ của Kim  ƣơng Bát  hã. Một 

bộ kinh muôn ngàn lời nói, có thể dùng một câu để tóm hết là VÔ TRỤ mà 



thôi! Thế tôn vì cớ gì phải đáp một cách dung hội nhƣ thế? Kẻ đọc kinh vì 

cớ gì phải đƣợc chủ chỉ trong lời đáp nhƣ thế? Vì nếu chẳng nhƣ thế thì 

dụng công chẳng thể nắm đƣợc chỗ cần yếu, chẳng nắm đƣợc chỗ cần yếu 

thì làm sao mà thực hành?  

 ại nữa, trong nầy chỗ nói ly nhứt thiết tƣớng tức là ý vô trụ, chỗ nói ƣng ly 

tức là ý hàng phục. Mà nói ƣng ly nhứt thiết tƣớng phát bồ đề tâm, là lại 

đem trụ, hàng và phát tâm dung hội thành một mảng. Ý là :  ác nghĩa nói ở 

trên chẳng thể chỉ vì sau khi phát bồ đề tâm mới phải hàng phục cái trụ 

tƣớng của mình. Phải biết, lúc phát tâm liền phải ly nhứt thiết tƣớng mà vô 

sở trụ mới là phát bồ đề tâm. Ðƣợc một câu kết nầy thì những lời nói ở trên 

lại càng thêm cảnh sách, kẻ nghe pháp hiểu rõ đƣợc nghĩa nầy thì biết lúc 

phát tâm liền chẳng chịu hàm hồ, vì tâm đã chân thì tự mình chẳng đến nỗi 

chiêu quả cong queo.  hỗ gọi là : lúc mới phát tâm liền thành chánh giác, là 

nhƣ thế! Phải tín giải thụ trì nhƣ thế.  ai câu : bất ƣng trụ sắc sanh tâm, bất 

ƣng trụ thanh hƣơng vị xúc pháp sanh tâm, thế tôn nói ra một cách trùng 

điệp thực có ý sâu. Vì hoàn cảnh của chúng sanh nơi trần thế chẳng lìa 6 cái 

đó. Trụ trần sanh tâm là thói quen chất chứa từ vô thủy đến nay, mà muốn 

liễu sanh thoát tử thì ắt phải bội trần hợp giác, cho nên đặc biệt nói đi nói lại 

trùng điệp, khiến chúng sanh nơi trần cảnh phải đem 3 chữ BẤT Ƣ   TRỤ 

thể hội sâu xa, lúc nào cũng quán chiếu, siêng cần lìa xa, ngõ hầu lần lần có 

thể làm đến bất trụ. Sắc thanh hƣơng vị xúc hãy tạm gác qua một bên, trƣớc 

hãy nói chữ pháp, làm sao mà ly nó?  hẳng kể thế gian pháp mọi ngƣời phải 

hết trách nhiệm của mình, nếu không hết trách nhiệm thì lại rơi vào nhân 

quả, làm sao có thể ly?  uống chi phật pháp cũng là pháp, chính phải nƣơng 

theo pháp để tu hành, lại làm sao có thể ly?  hƣ thế đã đành chỗ bảo là ly, 

chỗ bảo là chẳng trụ, chỉ là chẳng trƣớc mà thôi, không phải bảo là chẳng 

thực hành pháp đó. Thế thì đã phải tận tâm để thực hành, mà phải thực hành 

ra sao mới là chẳng trƣớc?  ho nên nếu không có phƣơng tiện thì chẳng thể 

đƣợc, nay theo hai phía hành và giải lại nói về phƣơng tiện. Phƣơng tiện của 

hành ra sao? Ðem thế gian pháp ra nói, phàm cái gì nên làm thì phải hết lòng 

hết sức, chẳng sai lầm nhân quả.  hƣng trƣớc phải để ý là chẳng kể gian nan 

cực khổ nhƣ thế nào, quyết không nổi dậy lòng oán hận, chẳng kể thành 

công mỹ mãn nhƣ thế nào, quyết không có cái tƣởng là công của mình. 

 hẳng may thất bại cũng quyết không thể vì đó mà phiền não lo buồn, than 

thở, hờn giận. Ắt phải đạt đến chỗ đó, thì mới có thể đạt đến nhƣ chỗ đã nói 

phía trƣớc : Sự việc tới liền ứng tiếp, sự việc qua rồi liền quên đi, mới cùng 

với chẳng trƣớc tƣơng ứng. Ðem xuất thế gian pháp ra nói, phải ở chẳng kể 

tu đƣợc lâu dài nhƣ thế nào, tốt lành nhƣ thế nào, đầy đủ nhƣ thế nào, mà 

quyết chẳng tự cho mình là đúng, quyết chẳng tự mãn, nhƣ thế thì mới có 



thể đạt đến thực hành mà nhƣ vô sự. Thế nhƣng chúng sanh sở dĩ chỗ nào 

cũng trƣớc là bởi có ngã tƣớng, ngã tƣớng sanh ra ở ngã kiến, vậy nên muốn 

giải quyết tận gốc rễ, nếu không phá ngã kiến, thì chẳng thế đƣợc, mà muốn 

phá ngã kiến nếu không hiểu rõ phật lý thì chẳng thể đƣợc. Vì cớ gì? Vì ngã 

kiến nổi dậy ở ngu si, mà lý vô ngã, pháp phá ngã thì chỉ có phật điển nói ra 

rất tinh tƣờng, nên nếu chẳng phải phật pháp thì không thể mở chánh trí của 

nó ra, tiêu cái che lấp của nó đi, hoá ngu si mà trừ ngã kiến.  ên muốn ở 

trên hành vi thiệt có thể chẳng trƣớc, thì ắt phải hiểu rõ phật lý, thế nhƣng 

hiểu rõ chẳng dễ gì. Thử lấy ngã kiến ra mà nói, làm sao có ngã kiến ƣ?  ái 

hại của ngã kiến ra sao?  àm sao có thể trừ ngã kiến?  àm sao mới là vô 

ngã? Ðã thấy đầu mối rối ren, huống chi những sự lý liên quan với cái đó 

cũng hết sức là nhiều.  ếu chỉ biết 1 mà sơ sót những cái khác, thì ắt chấp 

cái thiên lệch để khái quát cái toàn thể, mà thiên chấp tức là trƣớc.  ho nên 

muốn hiểu rõ 1 sự 1 lý trong kinh phật, ắt phải trƣớc tiên trừ khử cái thiên 

chấp nầy.  ần biết là ắt phải dung hội các nghĩa thì mới có thể thông đạt 1 

nghĩa, vậy nên phải làm sự quán đủ hết mọi phƣơng diện. Mà ắt phải quán 

đủ mọi phƣơng diện nhƣ thế thì mới có thể lần lần thâm quán, viên quán, mà 

đƣợc thâm giải, viên giải. Thế thì phƣơng tiện của giải ra sao? Ban đầu phải 

đọc nhiều, tụng nhiều, tốt hơn hết là đọc khắp hết thảy kinh luận, nhƣng nếu 

chỉ coi sơ sơ qua thì không có chút lợi ích gì, tuy thế chẳng phải ngƣời nào 

cũng có thể coi nổi hết.  ay tôi xin đem một số hết sức ít kinh luận trong số 

chẳng thể nào thiếu sót ra mà nói :  hƣ kinh Viên  iác,  ăng  ghiêm,  ăng 

 ià, Ðịa Tạng đều phải đọc cho nhiều, kinh  oa  ghiêm, Pháp  oa nếu 

chẳng thể đọc hết cả hai bộ, thì hoặc đọc một bộ, nếu chẳng thể đọc trọn bộ 

thì hoặc đọc mấy phẩm cũng đều có thể đƣợc. Phẩm Phổ  iền  ành  guyện 

trong kinh  oa  ghiêm càng phải phụng làm khóa nhựt tụng chẳng thể nào 

một ngày lìa ra, càng chẳng cần đợi nói nữa.  uận thì Ðại Thừa Khởi-Tín-

 uận, Ðại-Thừa  hỉ-Quán 2 cuốn luận nầy cũng phải sắp vào khóa đọc hằng 

ngày, luân lƣu đọc cho thuộc, mà 3 kinh 1 luận của Tịnh Ðộ cũng chẳng thể 

nào mà không đọc. Phàm gọi là đọc thì phải chí thành cung kính mà đọc, 

thong thả kỹ lƣỡng mà đọc, các câu khẩn yếu trong kinh luận phải lúc nào 

cũng tồn dƣỡng trong tâm, khiến cho cùng với tâm mình ám hợp làm một, 

đây là quán môn rất khéo léo vậy.  hứt định chẳng thể xem nhƣ các sách thế 

tục chỉ day về trong văn tự mà phân tích mổ xẻ, vì càng phân tích mổ xẻ thì 

càng chấp nặng, chƣớng càng sâu. Vì cớ gì? Vì đều là ngã kiến phàm tình, 

gốc rễ nó từ nhiều kiếp đến nay suy tính đo lƣờng mà thôi.  hƣ thế thì 

chẳng những lớn thêm thiên chấp, lại sợ sanh ra đại tà kiến.  uống chi lý 

của phật, bồ tát thuyết vốn vƣợt qua tầm của phàm tình, nay lấy phàm tình 

suy tính đo lƣờng thì làm sao có thể rõ? Vì chẳng rõ, thậm chí sanh ra hủy 

báng lớn, sa đọa vào địa ngục vô gián, chẳng chỉ là thoái mất tín tâm mà thôi 



đâu!  ho nên day về trong văn tự mà tìm kiếm là sự cấm kỵ lớn của học 

phật, nên kinh Viên  iác nói : “ ấy sự thấy của luân hồi mà đo lƣờng biển 

viên giác thì không có chỗ nầy”.  ho đến chú sớ của các vị cổ đức, nếu 

muốn nghiên cứu thì phải coi rộng, vì các chú sớ nầy có cái hay cũng có cái 

dở, ắt phải hội thông nghĩa nó, rất kỵ thiên chấp, cũng giống nhƣ đọc kinh 

chẳng thể chuyên day về trong danh tự phân tích tìm cầu.  hỉ có nhƣ trên đã 

nói :  hí thành cung kính đọc, thong thả kỹ lƣỡng đọc, tồn dƣỡng quán 

chiếu, đây là việc rất cần yếu.  

 ại càng phải lấy thực hành để phụ giúp vào. Trƣớc hết phải trì giới tu 

phƣớc, thêm vào siêng năng sám hối, lễ kính tam bảo, cầu xin gia bị tiêu 

nghiệp chƣớng của ta, mở chánh kiến cho ta, phát đại bi đại nguyện quảng 

độ chúng sanh, thì cảm ứng rất mau lẹ.  ại phải khẩn thiết niệm phật, trì chú 

cầu mong nhờ sức gia trì để trừ sự che lấp của ta, giải và hành tiến đều nhau 

nhƣ thế, lâu ngày chẳng trễ biếng, thì chƣớng lần lần nhẹ, tâm lần lần thông, 

tuệ lần lần mở, công phu của quán chiếu theo đó mà lần lần sâu, lần lần viên. 

 ai chấp ngã, pháp cũng theo đó mà lần lần hóa, lần lần trừ, pháp và phi 

pháp cũng đƣợc lần lần chẳng trƣớc, chỗ gọi là : chẳng mong nó đƣợc nhƣ 

thế mà nó đƣợc nhƣ thế, đã đành là chẳng riêng chỉ hiểu thấu phật lý mà thôi 

đâu! Ðây là đem chữ pháp ra mà nói. Ðến nhƣ sắc và thanh, hễ có mắt thì 

ngó thấy, không cái nào là chẳng phải sắc, có tai thì nghe thấy, không cái 

nào là chẳng phải thanh, hƣơng vị xúc cũng theo đó có thể biết. Tuy tránh xa 

đến chỗ không có ngƣời ta, mà trăng sáng ở đầu núi, mắt gặp đó mà thành 

sắc, gió mát ở trên sông tai gặp đó mà thành thanh, làm sao mà viễn ly ƣ? 

Phải biết, tâm không thanh tịnh thì ngay đến đóng kín cửa, bít ánh sáng lại, 

mà trong ý cảnh chẳng biết đã có bao nhiêu huyễn tƣợng của sắc thanh 

hƣơng vị xúc hiển hiện ra.  ét phải nhƣ chỗ trên đã nói, giải và hành tiến 

đều, huân tập lâu ngày, khiến cho đạo nhãn sáng tỏ, đạo tâm thanh tịnh mà 

có thể phản kiến, phản văn, thì các cảnh sắc, thanh v.v...mới chẳng hiện ra 

nổi dậy ở trong tâm, rồi sau đối cảnh gặp duyên mới đƣợc tuy thấy mà nhƣ 

không thấy, nghe mà nhƣ không nghe.  ại phải biết, phật thuyết 2 câu nầy 

nguyên là vì ngƣời phát bồ đề tâm, tu bồ tát hạnh mà nói. Vì ngƣời nầy đã 

phát đại bi nguyện, thiệu long phật chủng, muốn độ hết thảy chúng sanh đều 

thành phật đạo, thì đời đời kiếp kiếp chẳng thể bỏ chúng sanh, nếu chẳng ly 

hết thảy tƣớng liền sợ sanh tử lƣu chuyển, mà đại đạo tâm thoái lui. Vả lại 

đã chẳng bỏ chúng sanh, thì chẳng thể bỏ trần cảnh, mà một khi nói đến 

cảnh thì có cảnh thuận cảnh nghịch.  ếu chƣa thể sanh ra vô trụ tâm, ly hết 

thảy tƣớng thì một khi gặp nghịch cảnh, có thể chẳng thoái lui ƣ?  hƣ ông 

Xá  ợi Phất 60 kiếp phát đại tâm tu đại hạnh, vì có ngƣời xin con mắt, ông 

ta đã khoét 1 mắt cho, ngƣời đó lại xin thêm mắt nữa, bèn khiến cho ông ta 



thoái lui đại tâm, tu theo tiểu thừa, đây là chứng cớ rõ ràng.  ếu gặp cảnh 

thuận, hoặc làm vua ở cõi ngƣời, làm ngƣời ở cõi trời, làm vua Ðế Thích 

cũng phải ly tƣớng mới có thể đạo tâm kiên cố chẳng đến nỗi bị cảnh vui lay 

chuyển.  uống chi bồ tát một mặt hạ hoá chúng sanh, một mặt vẫn phải 

thƣợng cầu phật đạo.  hƣ thế tôn nhiều kiếp đến nay những việc vì một câu 

kệ gieo mình vào lửa, nửa câu kệ làm cho thân mình chết, chẳng biết đã trải 

qua bao nhiêu lần, đều là bởi công phu có thể ly tƣớng. Vì cớ nầy nên ắt phải 

chẳng trụ lục trần sanh tâm mà sau mới ly hết thảy tƣớng, tƣớng ly mà sau 

tánh hiển ra, tánh hiển ra mà sau mới có thể chẳng động đạo tràng, hiện thân 

ở trần sát, mãn bổn nguyện bồ đề thƣợng cầu hạ hóa, thế tôn sở dĩ nói đi rồi 

lại nói lại.  

 o đây mà nói, kẻ phát đại tâm tu đại hành chẳng cũng khó lắm ƣ? Tuy thế 

có phƣơng tiện thù thắng ở đây, tuy khó mà không khó. Phƣơng tiện nầy ra 

sao?  à niệm phật cầu sanh tây phƣơng. Phải biết rằng pháp môn niệm phật 

cầu sanh tây phƣơng chính là vì kẻ phát đại đạo tâm mà thuyết, còn các 

ngƣời khác là gồm vào để thuyết mà thôi.  gƣời đời chẳng biết, nên coi rẻ 

pháp môn nầy, thiệt là lầm lớn. Khởi Tín  uận nói : “ húng sanh mới học 

pháp nầy (trỏ đại tâm đại hành mà nói) muốn cầu chánh tín, tâm nó khiếp 

nhƣợc, vì trụ ở sa bà thế giới nầy tự mình sợ rằng chẳng thể thƣờng gặp chƣ 

phật, thừa sự cúng dƣờng, sợ bảo tín tâm khó thể thành tựu, ý muốn thoái 

chuyển. Phải biết nhƣ lai có phƣơng tiện thù thắng nhiếp hộ tín tâm, gọi là 

chuyên ý niệm phật nhân duyên, tùy nguyện đƣợc sanh tha phƣơng phật độ, 

thƣờng đƣợc thấy phật, vĩnh viễn lìa ác đạo.  hƣ trong Khế Kinh nói : nếu 

ngƣời nào chuyên niệm tây phƣơng cực lạc thế giới    i Ðà Phật, chỗ tu 

thiện căn hồi hƣớng nguyện cầu sanh thế giới đó liền đƣợc vãng sanh, vì 

thƣờng thấy phật nên rốt cuộc không thoái chuyển (trên đây là phƣơng tiện 

cho kẻ chẳng biết ly tƣớng, tức là vì các ngƣời khác mà nói).  ếu quán chân 

nhƣ pháp thân của    i Ðà Phật (quán pháp thân tức là ly tƣớng quán tánh), 

thƣờng cần tu tập (2 chữ tu tập nầy gồm cả 2 việc ly tƣớng và niệm phật mà 

nói), rốt cuộc đƣợc sanh, vì trụ ở chánh định (trụ chánh định tức là tín căn 

thành tựu).  

Xem luận văn nầy đủ chứng minh pháp môn niệm phật cầu sanh tây phƣơng 

chính là vì kẻ phát đại tâm mà thuyết, vì chƣng muốn tránh khỏi sự khiếp sợ 

sự thoái chuyển của nó, nên mở pháp môn phƣơng tiện thù thắng nầy ra. 

Thân cận  i Ðà mà trụ chánh định thì không những tín căn thành tựu, vả đã 

chứng pháp thân từng phần, liền có thể phân thân ra trăm thế giới (đây là 

theo sơ trụ mà nói, trên sơ trụ thì ngàn thế giới muôn thế giới, tăng mãi lên 

gấp 10), quảng độ chúng sanh, chẳng kể cảnh duyên thuận nghịch, gặp nó 



nhƣ vô sự.  ó phƣơng tiện thù thắng nầy, cần gì phải khiếp sợ mà chẳng 

phát đại tâm ƣ? Kẻ đã phát đại tâm sao lại có thể không tu pháp môn nầy ƣ? 

Trong luận chỗ nói tƣớng của vãng sanh có hai : 1) đã niệm phật    i Ðà, 

lại lấy các thứ thiện căn chỗ mình tu để hồi hƣớng cầu sanh liền đƣợc vãng 

sanh, rốt cuộc không có thoái chuyển. Ðây là chƣa thể ly tƣớng kiến tánh, 

chỉ vì nhờ phật lực nhiếp hộ nên đƣợc chẳng thoái. 2) Ðã niệm phật    i 

Ðà, lại có thể quán chân nhƣ pháp thân của phật, rốt cuộc đƣợc sanh mà trụ 

ở chánh định. Ðây là có thể ly tƣớng quán tánh, nên đƣợc sanh liền trụ chánh 

định. Trụ chánh định có nghĩa là đã lên vị sơ trụ, chỗ gọi là thƣợng phẩm 

vãng sanh, sanh sang cực lạc liền hoa nở thấy phật, ngộ vô sanh nhẫn là vậy.  

Thế nên lũ chúng ta nếu cùng tu ly tƣớng và niệm phật, nhờ đƣợc lực của 

đức bổn sƣ Thích  a và tiếp dẫn đạo sƣ    i Ðà phật, cùng 10 phƣơng chƣ 

phật hộ niệm, thì vừa kéo vừa đẩy xuôi gió thuận buồm, có thể nào mà 

chẳng mau lên bờ bên kia ƣ? Vậy thì lần trƣớc chỗ nói pháp bát nhã và tịnh 

độ cùng tu, xin chớ bỏ qua!  hỗ nói trong Khởi Tín  uận : “Quán chân nhƣ 

pháp thân của phật”, chẳng thể nào chỉ xem một bộ phận. Kinh nói : “Tâm 

phật và chúng sanh 3 cái không sai biệt”, đã là ly tƣớng mà quán tánh (quán 

pháp thân là ý quán tánh, cũng là ý ly tƣớng), thì quán pháp thân của phật 

tức là tự mình quán bổn tánh, phải biết nhƣ thế. Trƣớc đáp nghĩa trong hàng 

phục là khiến phát ly tƣớng đại nguyện, đáp nghĩa trong trụ là khiến tu ly 

tƣớng đại hạnh.  ợp lại chính là dạy cho phải phát tâm nhƣ thế, có thể thấy 

văn trƣớc, bề mặt giống nhƣ chỉ đáp hàng phục, đáp trụ, thực ra là ngay cả 

sự hỏi về phát tâm đều đáp luôn trong nầy.  ghĩa nầy đƣợc ở trong câu : 

“ƣng ly nhứt thiết tƣớng phát bồ đề tâm”, vì đó mà lay tỉnh lại càng rõ ràng. 

 ại một khoa kết thành vô trụ phát tâm nầy, tuy đem chỗ nói từ lúc bắt đầu 

thuyết kinh đến đây gồm lại kết thành, nhƣng chỉ là kết thành quán môn. 

 ên khoa dƣới lại đem bố thí nhiếp luôn cả lục độ trong hành môn đặc biệt 

nói ra, chẳng những kết thành văn trƣớc nghĩa vô trụ bố thí, vả lại để hiển thị 

quán và hành 2 môn đều trọng yếu không thể lìa nhau. Mà trƣớc nói quán 

sau nói hành là để tỏ hết thảy hành trì phải lấy quán tuệ làm tiền đạo, thì lý 

đã tinh nghiêm, lời nói lại hay khéo, phải dùng ý yên tĩnh mà lĩnh hội.  

Trong một khoa phát vô trụ tâm ở phía trƣớc, một câu ƣng sanh thanh tịnh 

tâm là chỗ kết của nghĩa của bao nhiêu thứ ly tƣớng sau khi bắt đầu nói kinh. 

Vì cớ gì? Vì ly tƣớng nguyên để chứng tánh, khiến tâm thanh tịnh hiện ra. 

 ếu chẳng hiện ra liền chẳng thể chuyển phàm thành thánh, nên mới nói : 

“ƣng sanh thanh tịnh tâm”. Một câu : “ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” là chỗ 

kết của nghĩa chỗ nói không hữu chẳng trƣớc, sau khi bắt đầu nói kinh. Vì 

cớ gì? Vì không hữu 2 bên chẳng trƣớc, ắt phải vận dụng luôn cả chỉ và 



quán. Vì vô sở trụ thì tâm không mà vắng lặng, đây gọi là chỉ, sanh kỳ tâm 

thì tâm sáng láng mà chiếu, đây gọi là quán. Tức là Thiền tông chỗ gọi là 

tinh tinh, tịch tịch, tịch tịch, tinh tinh (1 thuật ngữ diễn tả trạng thái định tuệ 

của Thiền tông), nhƣ thế thì định tuệ bình đẳng mới tƣơng ứng với bổn tánh 

nhƣ thực không nhƣ thực bất không (nói 1 cách khác là định tuệ bình đẳng 

mới có thể không hữu chẳng trƣớc), mới có thể chứng đắc diệu quả tịch 

chiếu đồng thời. Phật, bồ tát chứng diệu quả nầy, cho nên phân thân khắp 

pháp giới mà chƣa từng đi lại, không có động tác tâm ý mà diệu ứng vô 

cùng. Thứ đại dụng nầy thực do lúc tu nhân, chỉ và quán đều vận dụng, 

không và hữu chẳng trƣớc mà tới, nên kẻ phát bồ đề tâm phải vô sở trụ mà 

sanh kỳ tâm.  ai chữ ƣng rất là cần yếu, có nghĩa là ắt phải, nhƣ thế mới 

đƣợc cùng với bổn tánh tƣơng ứng, cùng với diệu quả tƣơng ứng.  ai chữ 

“bất ƣng” cũng rất cần yếu, trụ trần sanh tâm thì hợp trần mà bội giác, tánh 

đức quả đức đều chẳng tƣơng ứng (2 chữ ƣng và 2 chữ bất ƣng cũng phải 

xem nhƣ thế).  ói dài dòng đến chỗ nầy lại là chỗ tổng kết của nghĩa trên, vì 

đây đã nói đến nguồn gốc.  ghĩa nầy trƣớc đã nói sơ qua, nhƣng chỉ nói tu 

lục độ là nhân của chứng quả, phát tâm là nhân của khởi tu, đó chẳng qua là 

1 nghĩa của nguồn gốc. Phải biết, chỗ gọi là nguồn gốc không phải chỉ 1 

nghĩa, nên phải nói bù thêm. Một khoa trên đã nói đến đoạn niệm, khoa nầy 

lại dạy phƣơng pháp đoạn niệm rất thân thiết rất sơ bộ, nên nói rằng : nói 

đến nguồn gốc.Một khoa đệ nhứt ba la mật ở trên nói rõ pháp pháp đều là 

bát nhã, tức là nói rõ pháp pháp đều phải ly tƣớng, một khoa nhẫn nhục ba la 

mật là nói rõ ly tƣớng mới có thể thành nhẫn, nhƣng chỉ thuyết lý. Khoa nầy 

thì lại dạy bằng phƣơng pháp ly tƣớng rất thân thiết, rất sơ bộ, nên nói rằng 

nói đến nguồn gốc, vì đoạn niệm là nguồn gốc của kiến tánh, mà ly tƣớng lại 

là nguồn gốc của đoạn niệm. Tóm lại, khoa nầy và khoa dƣới đều chỉ thị 

đích xác bằng môn dụng công cần yếu, há chỉ là đạo lý tinh vi viên diệu mà 

thôi đâu.  ếu chỉ hiểu là đạo lý, há chẳng cô phụ tôn chỉ của kinh.  iểu rõ 

phƣơng pháp tu hành của khoa nầy liền có thể ứng dụng ở khoa dƣới, nên 

nay đem khoa nầy ra để nói.  ói là phát tâm, nói là sanh tâm, 2 chữ phát và 

sanh rất cần yếu, có nghĩa là lúc khởi tâm động niệm.  hữ tâm lại càng cần 

yếu, có nghĩa là bồ đề tâm, vô sở trụ tâm, chân tâm, còn trụ trần sanh tâm là 

vọng tâm, một cái ƣng (nên), một cái bất ƣng (chẳng nên) là trỏ đích xác cho 

ngƣời học phải ở trên nguồn gốc của tâm mình mà lĩnh hội, ở lúc khởi tâm 

động niệm mà quán chiếu, chớ khiến cho tu tập sai lầm lộn xộn, nên nói rằng 

rất thân thiết, rất sơ bộ. Vì chƣng khai thị nhƣ thế là khiến vận dụng bát nhã 

chánh trí để trừ vọng niệm, để cho tâm tối tăm rối loạn lần lần đƣợc công 

phu bắt đầu an trụ, nên nói rất sơ bộ. Vả lại dụng công nhƣ thế thì rất là thiết 

thực dễ đƣợc tiến bộ. Vì cớ gì? Vì biết đƣợc lý do thành phàm phu, con 

đƣờng thành bực thánh, từ chỗ then chốt khẩn yếu mà hạ thủ, nên nói rất 



thân thiết. Sao gọi là lý do thành phàm phu? Phải biết, vì hết thảy chúng 

sanh do ở vô thủy chƣa đạt đến nhứt chân pháp giới, gọi là bất giác, lại gọi là 

căn bản vô minh. Vì vô minh bất giác cho nên mới động niệm nhƣ thế.  iệm 

nổi dậy liền ở trong tâm hiển hiện ra tƣớng năng sở đối đãi, thế nên ngã nhân 

v.v...phân biệt so đo tính toán từ đó dấy lên đầy rẫy, càng chấp càng mê, 

càng mê càng chấp. Ðây là duyên do khởi hoặc, tạo nghiệp, chịu quả báo, 

cũng tức là duyên do thành phàm phu. Biết nhƣ thế thì biết thành thánh 

không có con đƣờng nào khác, chỉ có ly tƣớng, ngừng niệm, để trừ những kế 

chấp, phân biệt, so tính chấp trƣớc nhân ngã v.v...mà thôi. Vì cớ gì? Vì té lăn 

trên đất thì cũng phải từ trên đất mà bò dậy. Phát bồ đề tâm tức là phát giác 

sơ tâm. Bồ đề có nghĩa là giác. Vô thủy bất giác do ở mê chân, trƣớc tƣớng, 

nay nếu không biết ly tƣớng thì sao gọi là phát giác tâm? Biết nhƣ thế thì 

hiểu rất thấu suốt nghĩa ƣng ly nhứt thiết tƣớng phát bồ đề tâm, có thể thấy 

nghĩa nầy cũng cao sâu mà cũng thiết thực, thiển cận. Theo cao sâu mà nói 

thì phải đến diệu giác mới ly hết tƣớng. Thế nhƣng nhân gồm biển quả, quả 

suốt nguồn nhân, nên lúc mới phát tâm liền phải biết nhƣ thế, học nhƣ thế. 

Theo thiết thực thiển cận mà nói, trƣớc tƣớng thì bội giác hợp trần, là duyên 

do thành phàm phu, ly tƣớng thì bội trần hợp giác, là con đƣờng thành thánh. 

 ên hết thảy ngƣời học ở lúc khởi tâm động niệm, liền phải ở trên ly tƣớng 

mà dụng công một cách thiết thực, nhứt định chẳng thể nào bỏ qua.  

Thế nhƣng ly hết thảy tƣớng bao la rộng lớn, phải từ đâu mà bắt đầu thực 

hành?  ai câu : “bất ƣng trụ sắc sanh tâm” là chỉ thị phƣơng pháp bắt đầu 

thực hành. Phƣơng pháp nầy ra sao?  hỗ cần yếu là chẳng khiến trong tâm 

có huyễn tƣớng của sắc thanh hƣơng vị xúc hiển hiện ra, nếu nó hiện ra liền 

trừ khiển nó đi, chẳng cho nó trụ trƣớc. Phải đem 2 chữ BẤT Ƣ   nêu lên 

một cách vi mật, để lúc một niệm nổi dậy liền phải nêu lên chánh niệm rằng 

: từ vô thủy đến nay vì do trụ trần sanh tâm nên tham sân tranh nhau nổi dậy, 

chỉ có ngã, không có nhân, đọa lạc vào ác đạo chẳng biết bao nhiêu lần, dẫu 

sanh vào thiện đạo rồi lại đọa lạc, khổ của luân hồi vô lƣợng vô biên, day về 

khổ mà tự mình không biết.  ay may mắn đƣợc nghe pháp lại đã biết rồi, 

sao lục trần vẫn còn hiện ra ở tâm, chẳng sợ khổ ƣ? Tự mình còn nhƣ thế, thì 

sao có thể lợi tha ƣ? Ðây là cái đại bất ƣng (chẳng nên lớn) là một.  ại làm 

niệm rằng : mê tƣớng thì thành chúng sanh, ly tƣớng thì thành chƣ phật, một 

đằng thăng, một đằng giáng, một đằng thánh, một đằng phàm, chỉ ở trong 

khoảng chuyển di, khoảng nầy rất là khít khao.  ay đã học phật phải ở 

khoảng rất khít khao nầy hoàn toàn đƣơng cơ dứt ngay lập tức, nhứt định 

chẳng dung cho thứ huyễn tƣớng nầy ngừng trụ ở tâm.  ếu buông lung ra 

một chút nó liền chạy mất, thì sao gọi là học phật? Ðây là cái đại bất ƣng 

(chẳng nên lớn) thứ nhì.  ại làm niệm nhƣ thế nầy : ở trong tâm tự tánh 



thanh tịnh vốn không có hết thảy tƣớng, nay từ đâu tới khiến tâm chẳng 

tịnh? Ðây là đại bất ƣng thứ ba. Phải biết, có sở liền có năng, chỗ hiện ra 

huyễn tƣớng trong tâm, không có gì khác, tức là vọng niệm sanh ra ở năng 

niệm. Vậy nên ở trên trách cái bất ƣng của sở niệm, thêm vào sự khiển trừ 

thì chẳng khác gì trách cái bất ƣng của khởi niệm, thêm vào sự khiển trừ. 

Thế thì xách chánh niệm lên tức là chém đứt hoặc niệm, nhƣ dao bén chém 

sợi tơ rối loạn. Vì cớ gì? Vì trong 1 lúc không thể có 2 niệm, lúc xách chánh 

niệm lên thì vọng niệm tự trừ.  ó thể biết nói 2 câu nầy làm phƣơng tiện ly 

tƣớng, chính là phƣơng tiện ly niệm, hết sức là thân thiết. Biết đƣợc xách 

chánh niệm lên nhƣ thế, tức là phát bồ đề sơ tâm, nên nói là sơ bộ. Ba niệm 

làm ở trên, 1 tầng sâu 1 tầng : 1) là lấy sự khổ trầm luân làm cảnh cáo, 2) là 

lấy ra sức cầu tiến lên làm phƣơng sách, 3) là lấy phản chiếu nguồn của tâm 

khiến xu hƣớng về gốc của tịch, tùy ý xách lên một niệm, hoặc xách lên gồm 

cả mấy niệm, có thể tùy cơ thực hành.  úc khởi tâm động niệm, dụng công 

một cách khít khao nhƣ thế, ngõ hầu lúc đối cảnh gặp duyên có chỗ nắm 

vững.  hƣng lúc muốn khởi tâm động niệm mà chánh niệm xách lên đƣợc, 

thì ắt phải lúc bình thời (tức là lúc chƣa động niệm) cũng chẳng buông thả, 

nên lại nói : “ƣng sanh vô sở trụ tâm”, câu nầy là khiến lúc bình thời tâm ở 

trần cảnh không có một chỗ nào chấp trƣớc. Ðây phải dùng pháp bát nhã, 

tịnh độ cùng tu nhƣ đã nói ở trên để làm phƣơng tiện. Thƣờng khiến cho tâm 

mình giống nhƣ hƣ không, khắp pháp giới, vƣợt hẳn ra ngoài hết thảy trần 

cảnh có đối đãi.  iền lại xách lên một câu phật hiệu, khiến phật và niệm nhƣ 

nƣớc và sữa dung hoà nhau, cùng với hƣ không pháp giới thành một biển 

quang minh lớn, chỉ cứ thẳng băng nhƣ thế mà niệm, tâm mình có hôn tán 

chút ít liền chấn tác lên mà dung nhiếp nó. Thƣờng khiến tâm mình giống 

nhƣ hƣ không, khắp pháp giới, vƣợt ra ngoài trần cảnh, là vì tánh thể vốn 

nhƣ thế, vì hƣ không vô tƣớng vô bất tƣớng. Thƣờng làm thứ quán nầy 

khiến tâm nầy trống không, thì lúc niệm phật liền dễ đắc lực.  ƣớc và sữa 

dung hòa với nhau là nhƣ chỗ bảo phía trƣớc chẳng phân biệt ai là niệm, ai 

là phật, chỉ khiến niệm tức là phật, ngoài phật ra không có niệm là vậy. Cùng 

với hƣ không pháp giới thành một biển quang minh lớn là ta cùng với  i Ðà 

vốn cùng với 10 phƣơng chƣ phật và pháp giới chúng sanh cùng một tánh 

hải, không đó đây, không sai biệt.  ho nên nay một niệm niệm phật nhƣ thế, 

liền niệm niệm trên cùng với chƣ phật bồ tát ánh sánh ánh sáng chiếu nhau, 

cùng sanh hoan hỉ, dƣới cùng với hết thảy chúng sanh thông nhau từng hơi 

thở, cùng đƣợc nhiếp thụ, đây là niệm niệm thƣợng cầu phật đạo, niệm niệm 

hạ hóa chúng sanh, nên cùng thành một biển quang minh lớn.  ại tâm ta, 

tâm phật đã cùng một tánh hải, thì cũng chẳng phân biệt cực lạc thế giới ở 

ngoài hƣ không pháp giới, hay ở trong hƣ không pháp giới, cũng chẳng phân 

biệt cực lạc thế giới ở trong tâm hay ở ngoài tâm, nên cùng thành một biển 



quang minh lớn.  hỉ cứ niệm thẳng băng đi, chẳng phân biệt có hảo tƣớng 

hay không có hảo tƣớng, đƣợc mau có công hiệu, hay chẳng đƣợc mau có 

công hiệu, chỉ day về chỗ nhƣ thế chí thành niệm phật mà thôi!  ại phải cần 

xách chữ Ƣ   lên để chấn tác, chẳng khiến trễ biếng, thƣờng làm niệm rằng 

: chỗ phát là tâm gì ƣ?  húng sanh đợi cứu rỗi đang cần gấp, chƣ phật trông 

mong rất thiết yếu, nếu trễ biếng một chút, thì chỗ phát tâm liền thành ra 

vọng ngữ. Xin hãy gắng sức để dồi mài. Ðây là môn ƣng (phải).  ếu nổi dậy 

niệm khác thì y theo ba thứ chánh niệm phía trƣớc chỗ nói trong môn bất 

ƣng (chẳng nên) tự răn tự trách mình.  ại đem 2 câu : “ hƣợc tâm hữu trụ, 

tắc vi phi trụ” xách lên một cách khẩn thiết khít khao liên miên chẳng khiến 

gián đoạn. Phải biết, nổi dậy niệm tức là vọng, cái niệm của niệm phật cũng 

là vọng, chẳng phải là chân. Vì cớ gì? Vì tánh chân nhƣ vốn vô niệm.  hỉ vì 

phàm phu nhiễm niệm chẳng ngừng, bất đắt dĩ nên mƣợn tịnh niệm của niệm 

phật để trị cái niệm nhiễm trụ trần của nó. Vì chƣng cái niệm của niệm phật 

tuy chẳng phải là bản thể của chân nhƣ, nhƣng là diệu dụng để xu hƣớng 

chân nhƣ. Vì cớ gì? Vì chân nhƣ là tâm thanh tịnh, niệm phật là niệm thanh 

tịnh, cùng là thanh tịnh thì đƣợc tƣơng ứng.  ho nên cái niệm của niệm phật, 

niệm niệm chẳng thôi thì có thể đến vô niệm, nên nói là phƣơng tiện thù 

thắng.  ghĩa nầy tuy trƣớc đã nói sơ lƣợc, vì là yếu nghĩa, nên nay lại nói 

một cách triệt để.  

 ực lạc thế giới cũng là huyễn tƣớng, nhƣng chẳng thể nào cầu nguyện vãng 

sanh, là vì tịnh huyễn không giống với nhiễm huyễn. Vì cớ gì? Vì thanh tịnh 

độ vốn do thanh tịnh tâm hiển hiện (chỗ bảo là : tâm tịnh thì phật độ tịnh. 

Phải biết tịnh độ, tịnh tâm từ xƣa đến nay không hai, chỉ vì theo nhiếp thụ 

chúng sanh mà nói không biết đặt tên là gì, nên gƣợng gọi là tịnh độ mà 

thôi).  ầu sanh tịnh độ còn có nhiều nghĩa, chẳng thể nào mà không hiểu rõ, 

nay nói sơ lƣợc những nghĩa rất cần yếu : 1) Vì tại vị phàm phu phải xả bỏ 

nhiễm, xu hƣớng tịnh (phân biệt tâm của phàm phu chửa trừ, nếu không có 

xu hƣớng xả bỏ thì chẳng thể chấn tác, đây chính là chỗ nói phía trƣớc : tùy 

thuận lý nhân quả đối đãi ở thế gian, khiến trồng nhân thù thắng tuyệt đối để 

đƣợc thắng quả tuyệt đối, là diệu dụng của phật pháp. Ðến sau khi sanh tịnh 

độ thì cúng dƣờng chƣ phật ở phƣơng khác, phổ độ khắp pháp giới chúng 

sanh, đâu có trụ trƣớc tƣớng tịnh độ.  ó thể biết lúc tu nhân khiến xả bỏ 

nhiễm mà xu hƣớng tịnh, chẳng qua mƣợn để làm quá trình ra khỏi biển 

sanh tử, mãn bồ đề nguyện mà thôi). 2) Vì thân cận  i Ðà là thành tựu tín 

căn (từ phàm phu tu đến chánh định tụ phải trải qua vô số kiếp, nếu chẳng 

thân cận phật, sợ rằng tâm mình thoái chuyển. Ðây là nguyên nhân trọng yếu 

cầu sanh tịnh độ). 3) Vì hành bồ tát đạo phải hiện lên thanh tịnh độ trang 

nghiêm diệu tƣớng để cứu lũ chúng sanh khổ não si mê trƣớc tƣớng (còn 



phải hiện lên, sao ngại cầu sanh. Vả nay cầu sanh chính là để mau chứng vô 

sanh, mới đƣợc hiện lên vô biên tịnh độ). 4) Vì 2 bên đều chẳng thể trƣớc ( 

hết thảy huyễn nhiễm còn phải không hữu chẳng trƣớc, huống gì huyễn tịnh? 

Vì chƣng biết tâm tịnh thì phật độ tịnh là chẳng trƣớc hữu, cầu  i Ðà tiếp 

dẫn là chẳng trƣớc không. Vì cớ gì? Vì chẳng nhờ lực của phật khác thì phật 

của mình chẳng dễ gì hiện ra), 5) Vì đƣợc thể phải khởi dụng (nhị thừa vì có 

thể mà không có dụng nên bị trách mắng, cho nên tu hành đại thừa phải đầy 

đủ thể dụng. Phải biết, nghĩa cầu sanh tịnh độ nói trắng ra tức là cầu chứng 

thể của tịnh tâm, hiện lên dụng của tịnh độ mà thôi. Vì chƣng hết thảy chúng 

sanh thấy tƣớng tốt vãng sanh tự nhiên phát ra tín tâm, cho nên cầu sanh tịnh 

độ, trong tự lợi lại có dụng của lợi tha, chẳng những sau khi thân cận  i Ðà 

có thể hiện lên diệu dụng của vô biên tịnh độ mà thôi đâu). 6) Vì tánh thể 

không tịch, vô tƣớng vô bất tƣớng (niệm phật phải niệm đến nhứt tâm bất 

loạn. Ðến đây thì niệm mà vô niệm, còn có tâm, độ, nhiễm, tịnh gì có thể 

nói, đây là vô tƣớng. Mà chính ngay lúc đó    i Ðà phật và chƣ thánh 

chúng hiện ra trƣớc mặt, đây là vô bất tƣớng.  o đây có thể ngộ nghĩa lý, 

tôn chỉ của niệm phật cùng với bát nhã không khác chút nào). 7) Vì biết chỗ 

làm của nhất tâm mà vô ngại (tánh tƣớng từ xƣa đến nay viên dung, nhiễm 

huyễn còn vô ngại, thì tịnh huyễn há lại có ngại? Phàm nói là có ngại là vì 

chẳng biết hết thảy duy tâm tạo, nên mới thủ trƣớc tƣớng ở ngoài.  ếu đã 

biết thì chẳng trƣớc tƣớng, chẳng hoại tƣớng, tánh tƣớng viên dung hết thảy 

vô ngại).  

Ở trên đều là nghĩa cầu sanh tịnh độ rất cần yếu. Biết thế thì biết tịnh độ 

cùng với bát nhã, cầu sanh cùng với ly tƣớng, lời nói tuy có khác mà nghĩa 

thực không khác, vì chƣng bát nhã từ không môn nhập đạo ấy là cái không 

tức là hữu, tịnh độ từ hữu môn nhập đạo ấy là cái hữu tức là không.  ợp lại 

mà xem tức không mà chẳng không, chẳng không mà không.  ên 2 pháp 

môn hợp lại tu, chính cùng với bổn tánh nhƣ thực không nhƣ thực bất không 

tƣơng ứng, lại cũng chính là thực tƣớng vô tƣớng vô bất tƣớng.  ếu bỏ 2 

pháp nầy mà chẳng tu, há chẳng phải tự mình làm lầm mình? Xem ở trên 

chỗ nói rõ nghĩa ly tƣớng ly niệm, có thể biết muốn cầu chẳng trụ lục trần, 

thì đạo nầy chẳng có gì khác, phải ở chỗ quên nó đi ở trong lòng mà thôi! 

Ðến nhƣ trƣớc nói : đem câu nói cần yếu, nghĩa cần yếu trong kinh tồn 

dƣỡng ngẫm nghĩ, đây là dùng để quán chiếu trừ chấp, chỗ gọi là pháp lấy 

huyễn trừ huyễn, cùng với quên nó đi ở trong lòng, ban đầu không có gì trở 

ngại. Phải biết, bất ƣng trụ, vô sở trụ là chỉ trừ bịnh mà chẳng trừ pháp. 

 gay đến sắc thanh hƣơng vị xúc, cúng phật, độ chúng sanh cho đến nuôi 

dƣỡng sắc thân nầy đều chẳng thể bỏ mà chẳng dùng.  ếu có thể chẳng 

trƣớc thì có gì là trở ngại, phải lĩnh hội nhƣ thế. Ở trên chỗ nói xách chánh 



niệm lên rất là quan hệ, sợ rằng hoặc có sơ sót, nay lại thuyết minh lý nầy. 

Phải biết xách chánh niệm lên tức là sanh tâm, mà xách chánh niệm lên tức 

là để ngừng nghỉ vọng niệm trụ tƣớng, chính là sanh vô sở trụ tâm.  ọi là 

chánh niệm vì nó là căn cứ lý chỗ nói trong kinh đại thừa mà tới, nên xách 

chánh niệm lên tức là quán tuệ. Ðầy đủ tuệ quang của chánh quán nầy, 

chẳng những có thể ngừng nghỉ vọng niệm, lại khiến tâm chẳng chìm xuống 

mất, chẳng giống nhƣ dùng các pháp khác mà không có quán tuệ, dẫu khiến 

cho vọng niệm tạm thời ngừng nghỉ, mà trong tâm đen tối chỗ có thể so sánh 

đƣợc.  oặc nói : niệm tức là quán, cho nên niệm phật, niệm chú đều có thể 

liễu sanh tử, thấy bổn tánh, nếu nhƣ chỗ vừa nói ở trên thì há niệm phật niệm 

chú đều chẳng bằng xách chánh niệm lên ƣ? Trả lời : ông nói giống nhƣ 

phải, mà hóa ra quấy, bởi vì chỉ biết một mà sơ sót muôn, lấy cái nghiêng 

lệch khái quát cái trọn vẹn, ở phật lý chƣa thể dung hội quán thông. Phải biết 

rằng Mật Tông chú trọng ở tam mật tƣơng ứng, mà ý mật tức là làm sự quán, 

nếu chỉ niệm chú mà không biết làm sự quán thì chỉ đƣợc ích lợi nhỏ, cầu 

liễu sanh tử, thấy bổn tánh thì chƣa thể đƣợc.  iệm phật cũng thế, kẻ thƣợng 

phẩm sanh thì ắt phải ở đệ nhứt nghĩa tâm chẳng kinh động, vì ngƣời nầy có 

quán tuệ.  ếu không thì chỉ có thể nhờ lực nhiếp thụ của  i Ðà khiến đƣợc 

chẳng thoái chuyển, tránh khỏi vào vòng luân hồi. Ðây là chỉ có pháp môn 

Tịnh-Ðộ mới có phƣơng tiện đặc biệt khác thƣờng nầy, hết thảy các pháp 

môn khác đều không có, còn nếu muốn thấy bổn tánh thì ắt phải hoa nở thấy 

phật mà sau mới có thể đƣợc. Mà muốn cho hoa nở ắt phải hiểu rõ đệ nhứt 

nghĩa, trí tuệ phát sanh thì sau mới có thể đƣợc. Vậy nên kẻ sanh về trung hạ 

phẩm, sau khi sanh tịnh độ vẫn còn phải siêng năng tu hành trải qua trần 

kiếp, do đây có thể ngộ sự cần yếu của quán tuệ.   

 iệm tức là quán đã đành là không sai, nhƣng ắt phải trong cái niệm có cái 

quán mới có thể nói niệm tức là quán.  ay đem quán ra mà nói, lại có lý 

quán, cảnh quán chẳng giống nhau.  ý quán là y theo đạo lý của phật thuyết 

mà làm sự quán, nhƣ xách chánh niệm lên, ở trên đã nói. Ðã là y cứ theo 

phật lý thì làm sự quán liền có thể mở chánh trí ra, nên gọi là quán tuệ.  ảnh 

quán là nƣơng theo cảnh mà làm sự quán, đây có 2 thứ : 1) thánh cảnh, 2) 

trần cảnh. Quán thánh cảnh là tịnh độ, nhƣ quán cực lạc thế giới, quán phật 

thân tƣớng hảo, và 16 pháp quán trong kinh nói. Mật tông nhƣ : đạo trƣờng 

quán, pháp giới quán, và quán bổn tôn, đều là vậy. Bao nhiêu thánh cảnh nầy 

vốn do tịnh tâm hiện ra, liền cùng với tịnh tâm chẳng hai, cho nên làm sự 

quán nầy có thể khiến cho vọng tƣởng ngừng nghỉ, chân tâm hiện ra. Ðến 

nhƣ pháp quán chữ   của Mật tông, đây là quán nghĩa vốn chẳng sanh, tức 

là quán lý mà chẳng phải quán cảnh.  ếu quán hết thảy trần cảnh, ắt phải y 

theo chỗ phật thuyết quán vô thƣờng, bất tịnh, trừ khiển mà bỏ nó đi, thì mới 



là chánh quán, cũng gọi là quán tuệ, nếu không nhƣ thế thì gọi là tà quán, 

nói ngay ra tức là chẳng nên quán.  hững đạo lý nầy chẳng thể nào mà 

không biết, vì nghĩa của quán lý, quán cảnh thông nhau, nên tu Mật tông, 

Tịnh độ nếu không thể nƣơng theo bổn tông làm sự quán, thì phải xách 

chánh niệm lên để bù giúp cho sự quán.  ại phải đọc nhiều kinh đại thừa để 

mở mang quán tuệ nhƣ trƣớc đã nói, lý nầy càng chẳng thể nào mà không 

biết.  

Ðến nhƣ ngày thƣờng tu hành mà chỉ tu bát nhã, sợ rằng thấy lý có chỗ chƣa 

viên, rơi vào thiên không mà chẳng tự biết.  àng lo tâm mình khiếp nhƣợc, 

hoặc đến nỗi thoái chuyển ở chỗ chẳng hay chẳng biết.  ếu chỉ tu niệm phật 

thì chẳng những sanh phẩm không cao, lại sợ chƣa thể nhứt tâm. Vì cớ gì? 

Vì chẳng biết ly tƣớng, ắt trụ lục trần, tâm có phần nhiễu loạn thì há có thể 

nhứt tâm.  ên chẳng bằng ly tƣớng và cầu sanh tịnh độ hợp lại mà tu.  iệm 

phật là sanh tâm, ly tƣớng là vô sở trụ. Tâm nầy tuy trống không, mà xách 

lên một câu danh hiệu phật chính là sanh vô sở trụ tâm, hay không còn gì 

hay hơn nữa, ổn thỏa không còn gì ổn thỏa hơn nữa! Trƣớc nói ly tƣớng và 

cầu sanh nghĩa tuy có khác mà không khác.  ghĩa không khác có thể dùng 

một lời mà nói rõ rằng : ly tƣớng là gồm cả ly phi pháp tƣớng, cầu sanh 

nguyên vì chứng vô sanh, há có khác ƣ?  hƣng bát nhã là mở môn không để 

trừ bịnh trƣớc hữu, nên chỉ nói ly tƣớng. Tịnh độ là mở môn hữu để trừ bịnh 

thiên-không, nên chỉ nói cầu sanh, đây là ở trên lời nói chẳng thể nào không 

có sự sai biệt.  y tƣớng, cầu sanh cùng tu, mà phƣơng tiện hành giải nói 

phía trƣớc vẫn phải tiến đều cùng một lúc.  ếu một phía giải mà đƣợc 

phƣơng tiện, thì có thể tăng thêm trí tuệ nuôi dƣỡng đạo tâm, nếu một phía 

hành mà đƣợc phƣơng tiện, thì mừng giận buồn vui hoặc chẳng đến nỗi làm 

dao động tâm tánh mình, lại cũng chẳng đến nỗi kiêu căng nóng nảy gấp rút, 

tự cho mình là phải, tự cho mình là đầy đủ.  ếu chẳng thế thì chánh niệm ắt 

xách chẳng lên, xin chớ bỏ qua chỗ nầy.  hỗ tôi nói ở trên mà mỗi mỗi làm 

đƣợc thì năng sự của tu hành hết vậy. Thật là xa vậy thay! Vì trong lúc tĩnh 

có nắm vững, mà trong lúc động hoặc chẳng tránh khỏi hoang mang, cho 

nên ngoài lúc bình thời tu, lúc khởi tâm động niệm tu, lại phải ở lúc đối gặp 

cảnh duyên mà dụng công, lấy trải qua sự việc mà luyện tâm mình. Vả chỗ 

nói ở trên chỉ là tu tuệ mà chƣa tu phƣớc. Phải biết tuệ là bƣớc trƣớc, phƣớc 

là hậu thuẫn, xe trâu trắng lớn ắt phải đầy đủ hai bánh phƣớc và tuệ thì mới 

có thể vận chuyển đến bờ bên kia.  ếu chẳng tu phƣớc, đã chƣa cùng với 

chúng sanh kết duyên, tuy thành bồ tát cũng chƣa thể nhiếp thụ chúng sanh 

đƣợc.  uống chi phƣớc chẳng đầy đủ tức là từ bi chẳng đầy đủ. Bồ đề tâm 

lấy đại từ đại bi, tự giác giác tha, bình đẳng chẳng hai làm gốc.  ếu chẳng tu 

rộng lục độ vạn hạnh, bồ đề tâm đã thiếu khuyết, thì bát nhã chánh trí cũng 



chƣa ắt có thể mở. Vì cớ gì? Vì chỉ tu tuệ chẳng tu phƣớc thì vẫn là ngã 

tƣớng chƣa trừ, đã chẳng bình đẳng, lại chẳng từ bi thì chƣ phật chƣa ắt đã 

hộ niệm, thế ắt sanh ra nhiều chƣớng ngại, muốn tu mà không đƣợc.  ên sở 

dĩ lại nói khoa dƣới phải chẳng trụ để hành bố thí.  

Thị cố phật thuyết bồ tát tâm, bất ƣng trụ sắc bố thí.  

Dịch nghĩa : Vì thế phật nói tâm bồ tát chẳng nên trụ sắc bố thí.  

 ai chữ thị cố là thừa tiếp văn trên mà nói, ý của chữ nầy theo khít câu : 

nhƣợc tâm hữu trụ tắc vi phi trụ. Ðã là hữu trụ tức là phi, cho nên tâm chẳng 

nên trụ, lại cũng kết thành nghĩa chẳng nên trụ sắc thanh v.v...ở đầu cuốn 

kinh.  hỉ dẫn một câu chẳng nên trụ sắc là : sắc tức là sắc tƣớng, đem 1 chữ 

sắc ra liền cai quát hết thảy cảnh giới sự tƣớng, chẳng cần đem thêm nữa.  ó 

ý rằng : Vì cớ do hữu trụ tức là phi, sở dĩ trƣớc ta đã có câu nói : bồ tát ƣ 

pháp ƣng vô sở trụ hành ƣ bố thí, bất ƣng trụ sắc v.v...bố thí, vì chƣng chỉ thị 

cho kẻ nghe pháp phải đem nghĩa của : nhƣợc tâm hữu trụ tắc vi phi trụ, để 

chứng chỗ nói ở đầu cuốn kinh, thì nghĩa nầy tự rõ.  hỉ đem 1 câu bất ƣng 

trụ sắc bố thí ra nói lại có ý sâu. Vì chƣng sắc tức là tƣớng, đem câu nầy ra 

nói chính là cùng với văn trên : câu ƣng ly nhứt thiết tƣớng phát bồ đề tâm 

hô ứng với nhau, khiến cho biết chỗ gọi là ly tƣớng là phải ly cái tƣớng của 

trong tâm mình chấp trƣớc sắc thanh hƣơng vị xúc pháp, mà chẳng phải ly 

những pháp bố thí lục độ. Ðầu kinh nói : bất ƣng trụ sắc bố thí, trên câu nầy 

nguyên không có chữ tâm, nay lại thêm một chữ tâm vào lại cùng với mấy 

chữ tâm ở văn trên hô ứng nhau, khiến cho hiểu rõ chỗ gọi là phát bồ đề tâm 

tức là phát lục độ tâm. Vả khiến cho hiểu rõ sở dĩ chẳng nên trụ trần sanh 

tâm là chính vì hành bố thí lục độ. Thế thì tâm chẳng trụ trần chẳng phải là 

trầm không trệ tịch có thể biết đƣợc, cho nên phía trƣớc đã nói chẳng trụ lại 

nói sanh tâm, vả nói : ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, lại càng hiểu rõ rằng đã 

là tâm chẳng trụ trần chính là vì hành rộng lục độ, thì trong lúc hành lục độ 

cũng phải tâm chẳng trụ trần, có thể biết đƣợc.  ho nên văn đây lại nói ƣng 

sanh vô sở trụ tâm. Ðƣợc một câu nầy thì các nghĩa nói trƣớc lại càng thấu 

triệt. Thế tôn thuyết nhƣ thế là muốn cho kẻ nghe pháp đƣợc để dung hội 

quán thông, hiểu sâu nghĩa thú để tiện quán chiếu đƣợc lợi ích.  

Tóm lại, bồ tát tâm chẳng nên trụ sắc bố thí là thừa tiếp khít khao câu hữu 

trụ tắc phi, mà một câu hữu trụ tắc phi nguyên là hiển rõ trở lại phải ly tƣớng 

mà phát tâm, nên thuyết khoa nầy cũng là vì mở rõ nghĩa ly tƣớng phát tâm. 

Vì chƣng trừ bố thí lục độ ra, đã không có bồ đề tâm có thể phát.  ếu tâm ở 

các tƣớng sắc trần v.v...một khi có chỗ trụ thì tâm nầy liền bị cảnh chuyển, 



nhƣ thế thì các công hành bố thí v.v...ắt chẳng thể viên mãn, còn có thể đƣợc 

là phát bồ đề tâm ƣ?  ên phải chẳng trụ lục trần, ly hết thảy tƣớng mới đƣợc 

hành rộng lục độ, lợi ích hết thảy chúng sanh, viên mãn chỗ mình phát bồ đề 

tâm, khoa dƣới bồ tát vị lợi ích v.v...chính là đối với điểm nầy phát ra nghĩa 

đó.  ai chữ phật thuyết cũng có ý sâu. Phật là tên của quả đức, hành mãn bồ 

tát hành gọi là thành phật. Muốn biết đƣờng dƣới núi, phải hỏi ngƣời đã đi 

qua.  ay nói phật thuyết, là khiến cho biết tâm chẳng nên trụ sắc bố thí ấy là 

lời nói kinh nghiệm, không giống với lý tƣởng, kẻ phát đại tâm phải tín giải 

thụ trì nhƣ thế! Bồ tát là trỏ kẻ phát bồ đề tâm, cũng nhƣ chữ bồ tát ma ha tát 

ở đầu kinh nầy.  

 ói đến chỗ nầy lại có yếu nghĩa chẳng thể nào mà chẳng rõ, nghĩa nầy ra 

sao? Trƣởng lão hỏi : “ƣng vân hà trụ”, thế tôn bèn đáp bằng : “ƣng vô sở 

trụ”, mệnh-ý quả nhiên ở chỗ nào? Ðến nhƣ vô trụ là tôn chỉ chủ yếu của 

kinh nầy, chỗ gọi là vô trụ thì ly tƣớng, ly tƣớng thì chứng tánh, những 

nghĩa lý nầy ở trên đã nói rõ, nay nói mệnh-ý ở chỗ nào, vì chƣng để châm-

đối ý hỏi mà nói.  hỗ hỏi của trƣởng lão ý ở chỗ đƣợc phƣơng pháp an trụ 

tâm mình, mà thế tôn mở miệng liền nói : “ƣng vô sở trụ”, thì chỗ đáp chẳng 

phải là chỗ hỏi, há rốt ráo không có phƣơng pháp nào ƣ?  ay là chẳng nên 

hỏi nhƣ thế ƣ? Không phải vậy.  hẳng phải chỗ đáp chẳng phải chỗ hỏi là 

sự đáp khéo léo của chẳng đáp. Vì cớ gì? Vì hết thảy vô trụ chính là phƣơng 

pháp khéo léo để an tâm. Sao có thể hiểu rõ nhƣ thế? Pháp và phi pháp hết 

thảy chẳng trụ tức là ly hết thảy tƣớng.  y hết thảy tƣớng tức là không bị 

cảnh chuyển, không bị cảnh chuyển thì tâm mình an trụ mà chẳng động, 

chẳng phải là sự đáp khéo léo của chẳng đáp mà đáp ƣ?  hƣng tuy không 

nói rõ là đáp, mà trƣớc thì nói : chỉ nên ở chỗ dạy mà trụ, nay thì nói nếu 

tâm có trụ tức là phi trụ, 1 câu chính 1 câu phản, đã đem chỗ sở tại của 

mệch-ý lậu tiết ra chẳng ít. Tôi trƣớc giải nghĩa câu : nhƣ chỗ dạy mà trụ, đã 

nói đó là chẳng trụ mà trụ, cũng tức là trụ ở vô sở trụ.  ai câu nầy chính nói 

rõ lúc ngƣời nầy ở tƣớng chẳng trụ tức là lúc tâm nó an trụ, nên nó chẳng trụ 

mà trụ, trụ ở vô sở trụ, chẳng phải là lời nói trống rỗng vô căn cứ. Trƣớc giải 

nghĩa câu : tắc vi phi trụ, lại nói tức là chẳng phải nhƣ chỗ dạy mà trụ, vì 

chƣng ngƣời nầy chẳng có thể nhƣ chỗ dạy mà vô trụ, mà lại trụ ở lục trần, 

thì tâm nó liền chẳng phải an trụ bất động, nên nói tức là chẳng phải trụ. Ðã 

là chẳng phải trụ, thì quan điểm vô trụ của nó đã phá rồi, thế thì chỗ tu các 

hành bố thí v.v...cũng ắt chẳng thể rộng lớn vô biên.  ên khoa nầy thừa tiếp 

khít khao nghĩa trên mà nói ngay cho rõ ràng rằng : thị cố phật thuyết bồ tát 

tâm bất ƣng trụ sắc bố thí, thật là cảnh sách một cách khác thƣờng, thấu tỉnh 

một cách khác thƣờng! Tóm lại là để nói rõ ở trên chỗ phát tâm, chỗ làm sự 

quán, chỗ tu hành đều dạy là ƣng vô sở trụ, ly nhứt thiết tƣớng, vì nếu chẳng 



nhƣ thế thì tâm hợp với trần mà chẳng an trụ, chỗ phát tâm, chỗ làm sự quán, 

chỗ tu hành của nó đều thành ra lời nói trống rỗng. Ðây là nghĩa chân thực 

của phật đáp : ƣng vô sở trụ, nay lại nói ra đây một cách triệt để. Ở trên chƣa 

nói ra là tuân theo mật ý của phật. Phải biết, ắt phải hết thảy không trụ mà 

sau mới đƣợc an trụ, ắt thủy chung vô trụ mà sau pháp thân mới thƣờng trụ. 

Vả ngay đến pháp thân cũng chẳng nên trụ, cho nên nói : “chẳng trụ niết 

bàn”. Tiểu thừa vì trụ niết bàn có tên là hữu dƣ niết bàn, nên ngay cả niết 

bàn mà chẳng trụ thì mới là nhập vô dƣ niết bàn.  o đây có thể biết nếu 

nghe đƣợc chỗ an trụ mà sanh ra cái tƣởng trụ, thì rốt cuộc chẳng đƣợc an 

trụ, nên phật sở dĩ không đáp rõ.  ếu chẳng thế thì văn trƣớc sao không nói : 

chỉ nên nhƣ chỗ dạy trụ mà đƣợc an trụ, há chẳng rất rõ ƣ?  hƣng chỉ đem 

chữ trụ nói phớt qua, chẳng chịu nói kỹ, không có gì khác, chỉ vì chúng sanh 

chỗ nào cũng chấp trƣớc, nghe nói trụ ắt sanh ra cái tƣớng trụ.  ho kẻ thuyết 

kinh ở những chỗ nầy cũng phải tuân theo mật ý của phật chẳng thể nói ra dễ 

dàng.  hƣng nghĩa nầy cũng chẳng thể rốt cuộc giữ kín, nên thế tôn ở lúc 

đáp về trụ tuy chẳng nói rõ, mà ở chỗ khác vì đó trỏ ra trƣớc sau cộng 3 chỗ, 

trong đó 2 chỗ ý câu nói rất rõ, nhƣ ở trên nói : ly tƣớng mới có thể nhẫn 

nhục, và cuối kinh nói : chẳng thủ ở tƣớng, nhƣ nhƣ chẳng động.  hẫn, 

chẳng động đều là nghĩa của an trụ, ắt phải ly tƣớng mà sau mới có thể, há 

chẳng phải là nghĩa ly tƣớng, chẳng trụ thì tâm đƣợc an trụ ƣ?  ên nay lại 

nói một cách triệt để, khiến cho biết rằng vấn đáp là hai đằng đối nhau, phải 

tĩnh tâm lĩnh hội tôn chỉ sâu của phật thuyết hết thảy vô trụ, thủy chung vô 

trụ. Tổ thứ nhì của Thiền Tông hỏi pháp an tâm. Sơ tổ trả lời : “đem tâm lại 

đây an cho ông”. Tổ thứ nhì thƣa : “tìm tâm rốt ráo chẳng thể đắc”. Sơ tổ nói 

: “ta an tâm cho ông rồi”. Trên đây cùng với ý vấn đáp trong kinh nầy giống 

nhau, phải biết ƣng vô sở trụ vì tâm nó rốt ráo chẳng thể đắc.  iểu đƣợc rốt 

ráo chẳng thể đắc thì an tâm xong rồi. Trong Kim  ƣơng Kinh  uận, Vô 

Trƣớc bồ tát đã từng điểm tỉnh ý nầy.  hƣ nói nghĩa một khoa hàng phục kỳ 

tâm là lợi ích thâm tâm trụ, cũng gọi là phát tâm trụ.  ói nghĩa một khoa 

ƣng vô sở trụ, hành ƣ bố thí là ba la mật tƣơng ứng hành trụ, là vậy. Ðây 

chính là bồ tát thâm giải nghĩa thú nên mới dám nói nhƣ thế. Trong luận 

chẳng nói trụ phát thâm tâm, trụ tƣơng ứng hành, mà đem chữ trụ để ở dƣới, 

ý nầy rất tinh, chính là nói rõ vì tu vô trụ mà sau chỗ thâm tâm phát ra, chỗ 

tƣơng ứng hành mình tu mới đƣợc chỗ an trụ, đây là thừa dịp dẫn ra nói. 

 ếu đọc luận trên mà hiểu lầm là trụ trƣớc ở phát thâm tâm tƣơng ứng hành, 

thì rất trái với tôn chỉ của kinh, mà cũng chẳng phải là ý của luận.  o đây có 

thể biết chỗ thuyết của kinh Ðại Bát  hã : “chẳng trụ hết thảy pháp tức là trụ 

bát nhã”, cũng là hiển rõ nghĩa hết thảy pháp chẳng trụ tức là bát nhã chánh 

trí an trụ chẳng động.  ếu chẳng nhƣ thế, thì không thể nói đƣợc hết thảy 

chẳng trụ tức là trụ. Văn dƣới nghĩa “chẳng tín hết thảy pháp gọi là tín bát 



nhã” lại càng sâu. Tín là chẳng dời đổi, chẳng dời đổi là an trụ. Ðây nói rõ 

ngay cả an trụ cũng không trụ nên gọi là an trụ.  hỗ nầy nếu sai 1 ly đi 1 

dặm, chẳng thể chỉ câu nệ văn tự trƣớc mắt, phải xem gồm trọn tôn chỉ, tĩnh 

tâm lĩnh hội mới đƣợc. Trƣớc nói, ắt phải dung quán nhiều nghĩa mới có thể 

thông đạt một nghĩa là vậy.  

Tu Bồ Ðề! Bồ tát vị lợi ích nhứt thiết chúng sanh ƣng nhƣ thị bố thí.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi! Bồ tát vì lợi ích hết thảy chúng sanh phải bố 

thí nhƣ thế.  

Khoa trên nói : chẳng nên trụ sắc bố thí, sợ kẻ không rõ ý hiểu hiểu lầm rằng 

chỉ chẳng nên trụ hữu, nên lại tiếp mấy khoa dƣới đây, khiến cho biết là 

không và hữu 2 cái đều chẳng trụ. Bản lƣu thông ở dƣới chữ nhứt thiết 

chúng sanh lại thêm 1 chữ cố, bản xƣa đều không có.  ai chữ nhƣ thị là trỏ 

văn dƣới.  hữ Vị rất cần yếu, vì chƣng gọi là bồ tát vì phát bồ đề tâm. Phát 

bồ đề tâm là vì việc gì? Vì lợi ích hết thảy chúng sanh mà thôi. Ðã vì lợi ích 

hết thảy mà phát tâm, liền phải nhƣ chỗ nói ở văn dƣới để hành bố thí. Vì cớ 

gì? Vì nếu không bố thí thì có lợi ích gì cho chúng sanh?  ếu chẳng nhƣ chỗ 

nói ở văn dƣới, lại há là bố thí ba la mật, thế thì một phần ít chúng sanh còn 

chửa thể đƣợc lợi ích, huống chi hết thảy chúng sanh.  hƣ vậy còn nói đƣợc 

là vì lợi ích hết thảy chúng sanh phát bồ đề tâm ƣ?  ho nên đầu cuốn kinh 

nói : nếu có 4 tƣớng ngã, nhân v.v...tức chẳng phải bồ tát.  o đây đủ chứng 

minh dƣới câu nhứt thiết chúng sanh thực không có chữ cố, vì chƣng gọi là 

bồ tát chính là ngƣời đó có thể vì lợi ích hết thảy chúng sanh mà phát tâm. 

 ếu thêm một chữ cố thì bồ tát là một việc, lợi ích hết thảy chúng sanh là 

một việc, ý của câu nói đều phóng túng vậy. Vì lợi ích hết thảy chúng sanh 

phải bố thí nhƣ thế gồm có hai nghĩa : 1) là phải nhƣ chỗ thuyết ly tƣớng ở 

văn dƣới làm sự bố thí, vì ly tƣớng bố thí mới có thể nhiếp thụ vô lƣợng vô 

biên chúng sanh, lợi ích hết thảy. Ðây cùng với chỗ đầu cuốn kinh nói diệt 

độ vô lƣợng vô số vô biên chúng sanh ý nó giống nhau.  hƣng đầu cuốn 

kinh là khiến phát đại nguyện lợi ích hết thảy chúng sanh để ly các tƣớng 

ngã nhân v.v...chỗ nầy là khiến ly các tƣớng năng thí, sở thí, để thành tựu 

chỗ phát bổn nguyện lợi ích hết thảy chúng sanh.  ai nghĩa trƣớc sau trợ 

thành lẫn nhau, khuyết một nghĩa chẳng thể đƣợc. 2)  à phải nhƣ pháp chỗ 

thuyết ở dƣới, bố thí hết thảy chúng sanh, khiến đều đƣợc phƣớc tuệ tu cả 

hai, lợi ích xoay vần, đều biết ly hết thảy tƣớng, thành bồ tát, thành phật. Bố 

thí nhƣ thế ấy là lợi ích chân thực, đây là bổn hoài của kẻ kẻ phát tâm mà 

cũng là bổn ý của phật thuyết. Vì cớ gì? Vì hết thảy trong sự bố thí, thì pháp 

thí là hơn hết. Ðây cùng với chỗ nói ở đầu cuốn kinh : “sở hữu nhứt thiết 



chúng sanh chi loại dai linh nhập vô dƣ niết bàn”, nghĩa giống nhau.  hƣng 

đầu kinh chỉ khiến phát nguyện độ chúng sanh thành phật, còn chỗ nầy là 

khiến thực hành pháp-thí độ chúng sanh thành phật, gồm để bàn luôn nghĩa 

chƣa đủ trong câu ƣng vô sở trụ hành ƣ bố thí ở đầu kinh. Tóm lại, đây là 

tổng kết hai khoa lớn ở văn trƣớc, đều là đem nghĩa chỗ nói trƣớc mở rõ 

thêm ra khiến càng viên mãn.  

Bố thí là hành vi xả kỷ, lợi tha. Trong phật pháp không những bố thí là lợi 

tha, mà hết thảy trong pháp môn thực hành, tôn chỉ duy nhứt đều là lợi tha, 

nên đem một bố thí ra nói là thu nhiếp hết thảy hành môn. Phải biết, tôn chỉ 

chủ yếu của kinh nầy ở chỗ vô trụ, mà tôn chỉ chủ yếu của vô trụ ở chỗ 

khiển chấp phá ngã. Mà xả kỷ lợi tha lại là dao bén, rìu sắc để khiển chấp 

phá ngã.  ên ở quán tuệ thì phát huy vô trụ, ở hành trì thì đem riêng bố thí 

ra nói, để bày tỏ hai môn quán hành phải ở chỗ tƣơng ứng tƣơng thành, ắt 

phải phụng trì nhƣ thế mới là phát bồ đề tâm, mới có thể chứng bồ đề quả.  

Bồ tát phát tâm nguyên vì tự độ độ tha, tự và tha hai cái đều lợi, thế mà đầu 

cuốn kinh chỉ khiến độ chỗ có hết thảy chúng sanh, mà không nói tự độ.  hỗ 

nầy cũng chỉ nói bồ tát vì lợi ích hết thảy chúng sanh mà chẳng nói tự lợi, là 

có ý sâu. Ý nầy trƣớc đã nói qua, nay lại nói trở lại. Phải biết, chúng sanh sở 

dĩ thành chúng sanh bởi chấp ngã, trƣớc tƣớng, nên phát tâm tu hành chỉ nên 

tồn tại tâm độ tha, nguyện lợi chúng để phá cái bịnh chấp ngã, trƣớc tƣớng 

từ vô thủy đến nay của mình. Ðây chính là môn cần yếu để chuyển phàm 

thành thánh, nên chẳng nói tự độ tự lợi, mà tự độ tự lợi đã gồm ở trong đó. 

 ói một cách khác, độ tha chính sở dĩ tự độ, lợi chúng chính sở dĩ tự lợi, 

diệu dụng của phật pháp chính là ở chỗ nầy.  ết thảy phật lý đều phải lĩnh 

hội nhƣ thế.  hƣ chỉ dạy bằng hết thảy chẳng trụ mà tâm mình an nhẫn nhƣ 

nhƣ bất động bèn nhân đó mà thành tựu, chỉ khiến khán phá ngũ uẩn sắc 

thân, trừ tham sân si, mà sắc thân bèn vì đó khang kiện an lạc, chỉ khiến tu 

xuất thế pháp, mà thế gian pháp cũng nhân đó ngày càng tới chỗ trị lý. Vì 

chƣng số nhiều ngƣời có thể biết phát bồ đề tâm thành bồ tát đạo, thì kẻ trên 

hết có thể chuyển phàm thành thánh, bực trung cũng có thể thành đại nhân 

đại trí, bực dƣới cũng là thiện nhân, quân tử.  ên trong sách chỗ khen sự 

thạnh trị đời  gũ Ðế, Tam  oàng không phải là quá đáng. Thế mà kẻ chẳng 

tin phật pháp đều cho phật pháp là chán đời, kẻ tin phật pháp lại nhận là phật 

pháp không liên quan gì với thế gian pháp, cô phụ ân của phật không gì hơn 

thế nữa! Ðây đều là lỗi ở chƣa hiểu rõ phật lý, nên kẻ phát đại tâm muốn 

hoằng dƣơng phật pháp, bắt đầu phải đem nghĩa nầy ra hết sức tuyên thuyết, 

mở rõ triệt để, khiến cho đại chúng lần lần đƣợc hiểu rành rẽ, nhiều ngƣời 

vào cửa phật, thì hóa trọn thế giới làm nƣớc đại đồng, hoá hết thảy pháp giới 



làm quốc độ cực lạc cũng không khó gì. Tôi nguyện cùng các ông cùng gắng 

sức! Tóm lại, phật pháp đều là nói mặt nầy bèn có mặt kia, mà làm mặt kia 

tức là thành tựu mặt nầy, chẳng những đều cả hai mặt, mà mặt nào cũng đều 

viên, cho nên lời nói tốt lành của thế gian thì phật đều nói ra hết. Sở dĩ trên 

hội  oa  ghiêm, các đại bồ tát tán thán rằng : “trên trời dƣới trời không ai 

nhƣ phật mƣời phƣơng thế giới cũng không ai sánh kịp.  hỗ có ở trên thế 

gian tôi đều thấy hết, hết thảy không ai đƣợc nhƣ phật”.  

Nhƣ lai thuyết nhứt thiết chƣ tƣớng tức thị phi tƣớng, hựu thuyết nhứt 

thiết chúng sanh tắc phi chúng sanh.  

Dịch nghĩa : Nhƣ lai nói hết thảy các tƣớng tức là chẳng phải tƣớng, lại 

nói hết thảy chúng sanh tức là chẳng phải chúng sanh.  

 hƣ tƣớng phi chƣ tƣớng, chúng sanh phi chúng sanh, đây cùng với chỗ 

phía trƣớc nói : ngã tƣớng tức thị phi tƣớng v.v...ý câu nói chính là giống 

nhau.  ay nói câu nầy là khiến kẻ hành bồ tát đạo phải biết nhứt thiết chƣ 

tƣớng, nhứt thiết chúng sanh đƣơng lúc nó có tức là lúc nó không.  hỗ bảo 

là : hữu tức là không, không tức là hữu, phải nhƣ thế hai bên không và hữu 

đều ly, mới có thể lợi ích hết thảy chúng sanh.  hƣ lai thuyết là theo tánh 

mà thuyết, tánh vốn không hữu đồng thời, mà hết thảy các tƣớng, hết thảy 

chúng sanh đều chẳng ly tánh đồng thể nầy, đều là chỗ hiện ra của tánh đồng 

thể nầy, nên không cái nào là chẳng hữu tức là không, không tức là hữu. 

 ghĩa của hữu tức là không, không tức là hữu trƣớc đã nói nhiều lần, nhƣng 

đây là nghĩa chủ yếu của bát nhã, nếu chẳng hiểu thấu triệt để thì hết thảy 

phật pháp liền chẳng hiểu thấu đƣợc.  hỗ có quán môn, hành môn bao nhiêu 

thứ tu trì liền chẳng thể đắc lực, nên nay lại nói ra tƣờng tận. Phải biết, hết 

thảy pháp đều là lúc nhân duyên tụ hội giả hiện ra có tƣớng, sở dĩ duyên tụ 

thì sanh, duyên tán liền diệt, vả chẳng cần đợi đến lúc nó diệt mà sau mới 

biết.  gay đƣơng lúc tụ tội hiện ra cái hữu, lại cũng tùy từng lúc nổi dậy 

biến hoá vô thƣờng vô định.  ó thể ngộ : nó đều chẳng phải là kiên cố, chắc 

thật, chỉ là giả tƣớng huyễn hiện ra. Ðây tức là chỗ bảo : hữu tức là không, 

nhƣng phàm phu chẳng hiểu rõ lý nầy nhận lầm làm thực, bèn đến nỗi thủ 

trƣớc tƣớng hữu, theo nó mà trôi lăn, đây là nhân của luân hồi.  on mắt phật 

thì thấy suốt điểm nầy, mà biết hết thảy pháp hữu tức là không, nên khiến 

chẳng thể trƣớc hữu.  ũng lại biết đƣợc hết thảy pháp sở dĩ có bao nhiêu thứ 

tƣớng chẳng giống nhau, là vì theo nghiệp lực mà khác nhau. Bởi chúng 

sanh tạo nghiệp theo từng lúc mà biến động, nên hiện ra cảnh tƣớng cũng 

theo đó mà biến hoá vô thƣờng. Thế nhƣng tạo nhân nhƣ thế nào thì nhứt 

định hiện ra quả nhƣ thế ấy, chỗ có cảnh tƣớng tốt xấu, khổ vui, không cái 



nào là chẳng theo nghiệp lực thiện ác lớn nhỏ của nó mà khác nhau.  ghiệp 

lực phức tạp thì hiện ra tƣớng cũng phức tạp, nghiệp lực thuần tịnh thì hiện 

ra tƣớng cũng thuần tịnh, không sai tơ hào. Ðây tức là bảo : không tức là 

hữu, mà kẻ phàm phu chẳng hiểu rõ lý nầy cho là không có nhân quả, bèn 

đến nỗi thủ trƣớc tƣớng không, không cái gì là chẳng làm, đây là nhân đọa 

lạc.  gay đến chẳng nhƣ thế, mà tiểu thừa thiên không, thì lại chỉ có T Ể 

mà không có  Ụ  .  on mắt phật thì thấy suốt điểm nầy, mà biết hết thảy 

pháp không tức là hữu, nên khiến chẳng thể chấp không nghiêng lệch. 

 hẳng những thế, lại cũng biết đƣợc nghiệp từ đâu nổi dậy, nổi dậy ở chỗ 

tâm có niệm, mà niệm ắt có gốc, gốc ở nơi tánh cùng có đầy đủ.  iệm và 

nghiệp biến đổi khác từng lúc, từng lúc, chỉ có cái linh-tánh cùng có đầy đủ 

nầy thì từ vô thủy đến nay, cho đến lúc cùng tận vị lai chẳng biến đổi chẳng 

khác, thực là chủ tể của hết thảy pháp.  hƣng có thể ắt có dụng, có dụng ắt 

có tƣớng. Tƣớng nầy sở dĩ tuy là huyễn hữu mà lại từ xƣa đến nay chẳng 

dứt. Vì nó huyễn mà chẳng dứt, sở dĩ đã chẳng nên trƣớc hữu, lại chẳng nên 

trƣớc không. Vả đã biết tƣớng do nghiệp chuyển, nghiệp làm ra ở tâm, thì 

biết cái nhân của một niệm tuy hết sức nhỏ mà nó quan hệ lại hết sức lớn, 

cho nên khiến ngƣời học phải ở lúc khởi tâm động niệm quán chiếu mà dụng 

công.  ại biết sự nổi dậy của tâm niệm do ở chƣa đạt đến nhứt chân pháp 

giới, nên mới thủ tƣớng phân biệt. Thế nhƣng tánh-thể vốn không có niệm, 

nếu chẳng phản chiếu nguồn gốc của tâm thì há đƣợc dứt niệm để chứng thể, 

cho nên khiến ngƣời học phải bội trần hợp giác, trái với cái vọng để trở về 

cái chân. Thậm thâm vi diệu đạo lý ở trên, nếu phật chẳng khai thị thì ai có 

thể biết nổi?  ếu chẳng tín phật, nhƣ pháp thụ trì, thì lại ai có thể hiểu rõ? 

Bởi thế, nên hết thảy chúng sanh từ xƣa đến nay phần nhiều ở trong mê 

muội tạo nghiệp chịu khổ. Vậy nên kẻ vì lợi ích hết thảy chúng sanh mà phát 

bồ đề tâm phải biết tƣớng tức là phi tƣớng, chúng sanh tức là phi chúng 

sanh, đã chẳng trƣớc hữu, cũng chẳng trƣớc không. Không và hữu 2 cái đều 

ly nhƣ thế để hành lục độ vạn hạnh, thì mới có thể lợi ích hết thảy chúng 

sanh. Vì cớ gì? Vì trụ tƣớng bố thí dễ thoái chuyển đạo tâm, vì trƣớc hữu 

cũng là trụ tƣớng mà trƣớc không cũng là trụ tƣớng, cho nên phải ly cả hai 

bên không và hữu.  ại phải lấy đạo lý tƣớng tức là phi tƣớng, chúng sanh 

tức là phi chúng sanh nầy trỏ bảo khắp hết thảy chúng sanh, khiến đều biết 

tu nhân ly cả hai bên, chứng quả tịch chiếu đồng thời, đây là lợi ích cứu 

cánh, bồ tát phải bố thí nhƣ thế. Khoa nầy mở miệng nói nhƣ lai thuyết, 

chính là chỉ thị kẻ phát đại tâm phải ly cả hai bên không và hữu nhƣ thế để 

hành bố thí. Bố thí diệu pháp ly cả 2 bên không và hữu nầy, thì tự và tha đều 

đƣợc ly tƣớng kiến tánh, dứt niệm chứng thể, cùng trở về tánh hải, lợi ích 

lớn lao của nó chẳng thể nghĩ bàn. Vì cớ gì? Vì là nhƣ lai thuyết, vì pháp 

nầy tƣơng ứng với nhƣ lai tánh đức.  ết thảy các tƣớng, hết thảy chúng sanh 



có nhiều nghĩa, từ xƣa các sách phần nhiều tiện cho lời văn chỉ đem một hai 

nghĩa ra nói, nếu chẳng biết nhiều thứ nghĩa của nó thì chỉ hiểu cái đƣơng 

nhiên, mà chẳng hiểu cái sở dĩ nhiên của nó.  ại sợ vì chỗ thấy trong các 

sách chẳng giống nhau đến nỗi sanh ra trái ngƣợc nhau.  ay phải nhóm họp 

hết các nghĩa, phân tích mà nói ra tƣờng tận, thì nghe một lần giảng nầy, 

không khác gì đọc sách mƣời năm, tôi nghĩ rằng các ông chỗ muốn nghe. 

Bao nhiêu thứ nghĩa nầy có nghĩa thƣờng thấy, có nghĩa không thƣờng thấy, 

có nghĩa suy rộng ra, nay khái quát làm 4 thứ nhƣ dƣới đây :  

1) tƣớng là tƣớng trạng, có nghĩa là tƣớng trạng của chủng loại có sự sanh. 

 hữ tƣớng chẳng những trỏ trạng huống hình thái bề ngoài mà nói, lại gồm 

trỏ trạng huống trong nội tâm mà nói.  hững loài có sanh nhƣ đầu kinh chỗ 

nói : nhƣợc loãn sanh, nhƣợc thai sanh, nhƣợc thấp sanh, nhƣợc hóa sanh, 

nhƣợc hữu sắc, nhƣợc vô sắc, nhƣợc hữu tƣởng, nhƣợc vô tƣởng, nhƣợc phi 

hữu tƣởng, nhƣợc phi vô tƣởng là vậy. Một loại vô sắc là chỉ không có sắc 

nghiệp quả thôi, mà vẫn có vi diệu sắc thân do định quả hiện ra, ấy là từ sắc 

giới trở xuống sức con mắt chẳng thể thấy, nên nói là vô sắc, mà phật nhãn, 

bồ tát pháp nhãn, la hán tuệ nhãn đều có thể thấy.  úc thế tôn sắp nhập niết 

bàn, ngƣời cõi trời vô sắc giới nhỏ lệ nhƣ mƣa, nếu không có sắc thân thì 

làm sao nhỏ lệ?  hững loài bao nhiêu thứ có sanh nhƣ thế, sắc tâm tƣớng 

trạng của chúng nó sai biệt chẳng giống nhau, nên nói là các tƣớng.  ại phân 

biệt cho kỹ, trong mỗi một loài, tƣớng trạng có nhiều thứ sai biệt, nhƣ hình 

hình dáng bề ngoài mập ốm, đẹp xấu, nội tâm thiện ác, trí ngu. Suy ra nhƣ 

chỗ nói trong  ành  guyện Phẩm : “bao nhiêu thứ thọ lƣợng, bao nhiêu thứ 

dục lạc, bao nhiêu thứ ý hành, bao nhiêu thứ uy nghi”, thì ngàn muôn sai 

biệt, sao có thể tính toán đƣợc, cho nên nói là hết thảy. Thế nhƣng hết thảy 

các tƣớng nhƣ thế, ở con mắt tục mà xem rõ ràng là lúc hiện ra có, mà con 

mắt đạo xem thì biết nó đều là ngũ uẩn : sắc thụ tƣởng hành thức giả hợp, 

biến hiện ra bao nhiêu thứ tƣớng có sanh mà thôi. Trừ ngũ uẩn biến hiện ra, 

thực không có bao nhiêu tƣớng sai biệt có thể đƣợc. Trong kinh sở dĩ nói : 

“đƣơng thể tức không”, lại nói : “sanh tức là vô sanh”.  ên nói hết thảy các 

tƣớng tức là phi tƣớng, đây là nói rõ nghĩa sanh không. Ðây là theo tƣớng 

trạng có sanh, sanh tức là vô sanh mà nói, nên gọi là sanh không.  húng 

sanh là : chúng tức là ngũ uẩn, số ba thành ra chúng, uẩn đã có năm nên gọi 

là chúng.  o chúng pháp ngũ uẩn giả hợp mà sau có sanh, nên đặt tên là 

chúng sanh. Mà chúng sanh trong tứ sanh (loãn, thai, thấp, hóa) lục đạo 

(thiên! nhân, tu la, địa ngục, ngã quỉ, súc sanh) đều do ngũ uẩn nầy giả hợp 

mà sanh ra, nên nói hết thảy chúng sanh. Phổ thông chỗ nói nghĩa của chúng 

sanh đều là trỏ những loài rất nhiều, có sự sống muôn ngàn khác biệt mà nói, 

đây là nghĩa của hết thảy chúng sanh, mà chẳng phải bản nghĩa của mệnh-



danh hai chữ chúng sanh. Sao gọi là ngũ uẩn giả hợp? Phải biết, chẳng 

những các loài có sanh là do pháp ngũ uẩn hoà hợp giả hiện ra tƣớng sanh, 

vốn nó không có thực mà thôi.  gay đến bản thân của các pháp ngũ uẩn 

cũng do các pháp khác hoà hợp giả hiện thành ra huyễn tƣớng nầy, cũng vốn 

không phải thực, nên mới nói ngũ uẩn giả hợp. Tại sao nói nhƣ thế?  hƣ sắc 

uẩn là tứ đại địa thủy hỏa phong chỗ biến hiện ra, thì sắc uẩn là giả hợp có 

thể biết đƣợc.  ếu xét cho kỹ thì tứ đại không một đại nào là chẳng giả. Ðến 

nhƣ bốn uẩn : thụ tƣởng hành thức, thụ là lĩnh nạp, tƣởng là ức niệm, hành là 

trôi lăn, thức là phân biệt, hàm tàng, đều là vọng tâm hết thảy. Sao gọi là 

vọng tâm? Vì nó là từ vô thủy đến nay bao nhiêu thứ tính toán so sánh, bao 

nhiêu thứ thủ trƣớc, chứa nghiệp lực vô số, chấp trì chẳng dứt, vì đó mà hiện 

ra nổi dậy bao nhiêu thứ động tác của thụ tƣởng hành thức mà thôi. Trong 

tâm tự tánh thanh tịnh làm gì có những cái đó. Vậy thì bốn uẩn nầy là giả 

hợp cũng có thể biết đƣợc. Thế nhƣng chẳng những cái chúng của ngũ uẩn 

vốn chẳng phải chúng, ngay đến các pháp chúng khác giả hợp thành ngũ uẩn 

lại cũng chúng mà chẳng phải chúng, thì sanh vốn vô sanh, há chẳng rõ 

ràng? Trong kinh sở dĩ nói : đƣơng thể tức không là vậy.  ên nói hết thảy 

chúng sanh tức phi chúng sanh, đây là nói rõ nghĩa pháp không. Ðây là theo 

ngũ uẩn chúng pháp đƣơng thể tức không mà nói, nên gọi là pháp không.  o 

đây có thể thấy hai chữ ngũ uẩn bao gồm nghĩa tinh diệu vậy. Uẩn có nghĩa 

là tụ họp lại, lại nghĩa là che lấp đi, chính tỏ rõ năm cái sắc thụ tƣởng hành 

thức là chỗ tụ họp của chúng pháp khác, mà loài có sanh lại là chỗ tụ họp 

của năm cái nầy, chính là chỗ bảo : duyên tụ mà sanh. Mà hết thảy chúng 

sanh mê ở hết thảy các tƣớng, là vì từ vô thủy đến nay lâu dài bị nó che đậy 

ngăn lấp bèn đến nỗi chấp trƣớc cho đó là thực, tạo nghiệp chịu khổ vô 

lƣợng vô biên.  ay đã biết rồi, liền phải phá cái che lấp nầy, nhảy ra ngoài 

lồng cũi.  àm sao phá?  hỉ noi theo Kim  ƣơng bát nhã nầy ly tƣớng khiển 

chấp mà thôi! Vì chƣng hiểu rõ sanh không, cho nên phá ngã chấp, ly ngã 

tƣớng, hiểu rõ pháp không, cho nên phá pháp chấp, ly pháp tƣớng. Mà một 

khi nói đến pháp liền thu nhiếp cả phi pháp. Vì cớ gì? Vì nếu chấp phi pháp 

cũng là pháp chấp, là vì trong ý của kẻ chấp lấy phi pháp làm pháp.  ên một 

khi nói ly pháp tƣớng, phải đem cái ý ly phi pháp tƣớng thu nhiếp luôn ở 

trong. Thuyết nhƣ thế mới là phật thuyết, biết nhƣ thế mới là biết chính, nhƣ 

thế thì luôn cả cái không cũng không. Sanh không, pháp không, không 

không là tam không. Ðủ chánh trí của tam không nầy gọi là Kim  ƣơng bát 

nhã.  ho nên kẻ phát đại tâm chẳng những phải hiểu rõ nghĩa sanh không, 

pháp không để ly hai tƣớng ngã pháp, mới có thể phá cái che lấp nầy, nhảy 

ra ngoài lồng cũi, lại phải hiểu gồm nghĩa của không không để ly phi pháp 

tƣớng, thì mới có thể lợi ích hết thảy chúng sanh.  ho nên bồ tát tâm nếu 

thông đạt chƣ tƣớng mà chẳng phải chƣ tƣớng, thì tƣớng tuy có mà tâm lại 



không, đã chẳng chịu sự buộc nhốt của chƣ tƣớng, chính không ngại gì mà 

hiển hiện hết thảy chƣ tƣớng, độ hết thảy chúng sanh mê tƣớng, mà chẳng 

sanh ra thoái lui khiếp sợ.  ại thông đạt chúng sanh mà chẳng phải chúng 

sanh, thì biết tánh của chúng sanh vốn không tịch giống nhƣ phật, nên thệ 

nguyện độ hết thảy vào vô dƣ niết bàn mà không có tƣởng chúng sanh khó 

độ. Vả độ hết chúng sanh mà cũng không có tƣởng chúng sanh đắc độ. Vì cớ 

gì? Vì chúng vốn vô chúng, sanh vốn vô sanh.  hƣ thế mới là bồ tát vì lợi 

ích hết thảy chúng sanh mà phát tâm.  

2)  ấy nghĩa điều thứ nhứt chỗ nói chúng sanh phi chúng sanh, chứng minh 

nghĩa chƣ tƣớng phi chƣ tƣớng, vì chƣng nếu biết đƣợc bổn thân của pháp 

ngũ uẩn là do các pháp khác biến hiện ra, thì có thể thấy ngũ uẩn là giả pháp, 

vậy thì hết thảy các tƣớng do ngũ uẩn biến hiện ra há chẳng phải là giả pháp 

trong giả pháp?  ó là hữu tức phi hữu, thật cũng rõ ràng, nên nói hết thảy 

chƣ tƣớng tức là phi tƣớng, thì hai câu nầy cũng là nói rõ nghĩa pháp không. 

 ếu biết đƣợc sắc thân ngũ uẩn của hết thảy chúng sanh đều là chỗ tụ họp 

của tứ đại, chỗ chấp trì của nghiệp lực, trong tâm thanh tịnh đều không có 

cái nầy, do đây có thể ngộ theo ngũ uẩn biến hiện mà nói thì đã đành là 

tƣớng tƣớng chẳng giống nhau, mà theo tự tánh thanh tịnh tâm mà nói thì 

không khác, không có tƣớng. Thế thì há có thể mê muội chân tánh đồng thể, 

chấp chúng tƣớng huyễn sanh, phân biệt ngã nhân chúng sanh ƣ?  ên nói 

hết thảy chúng sanh là phi chúng sanh, thế thì hai câu nầy là nói rõ nghĩa 

sanh không.  ợp với chỗ nói ở điều thứ nhứt, thì tƣớng tức phi tƣớng là 

chính nói rõ nghĩa sanh không gồm luôn pháp không. Sanh tức phi sanh là 

chính nói rõ nghĩa pháp không mà gồm nói rõ luôn nghĩa sanh không.  

3) Tƣớng : là ngã tƣớng, nhân tƣớng, chúng sanh tƣớng, thọ giả tƣớng. Bốn 

tƣớng chẳng phải một, nên nói chƣ tƣớng.  hẳng kể thủ trƣớc thân tƣớng, 

pháp tƣớng, phi pháp tƣớng đều là trƣớc ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, nên 

nói hết thảy. Mà thân tƣớng là ngũ uẩn giả họp, ngũ uẩn tức là đã không có 

thực, còn pháp và phi pháp lại là giả danh, thế nhƣng chẳng phải là không có 

các tƣớng giả danh không thực, nên nói hết thảy các tƣớng tức là phi tƣớng. 

Ðây là nói rõ nghĩa sanh không, pháp không, không không, chỗ gọi là tam 

không.  ghĩa nầy phải theo kẻ hành bố thí mà nói, nên đầu kinh nói : “bồ tát 

ƣ pháp ƣng vô sở trụ, hành ƣ bố thí”, lại nói : “ƣng nhƣ thị bố thí bất trụ ƣ 

tƣớng”.  ói trở qua trở lại để tỏ hai bên đều chẳng trụ.  hứt thiết chúng 

sanh phải vẫn giải nghĩa nhƣ điều thứ nhứt, thứ nhì.  hƣng tuy chúng vốn 

vô chúng, sanh vốn vô sanh, sanh không pháp không, nhƣng đã là pháp ngũ 

uẩn giả hợp hiện ra, thì chẳng phải không có cái huyễn tƣớng của chúng 

sanh, nên nói : nhứt thiết chúng sanh tắc phi chúng sanh. Ðây cũng là nói rõ 



nghĩa tam không.  ghĩa nầy phải theo kẻ chịu bố thí mà nói. Vì hết thảy 

huyễn tƣớng chúng sanh đang bị giả pháp ngũ uẩn che lấp đi, chẳng biết là 

giả mà chẳng phải thực, nên trong nầy khiến bồ tát vì lợi ích chúng sanh mà 

phát tâm phải lấy pháp môn bát nhã hữu tức là không, không tức là hữu nhƣ 

thế để làm rộng bố thí.  

4)  hƣ tƣớng : tức là ngƣời bố thí, các vật bố thí.  hứt thiết là : ngƣời là ngũ 

uẩn hoà hợp, vật thì phẩm loại rất nhiều, nhứt thiết chúng sanh nhƣ trên đã 

giải nghĩa, tức là kẻ chịu bố thí.  hẳng kể kẻ bố thí, vật bố thí, kẻ chịu bố thí 

đều là nhân duyên tụ họp hiện ra huyễn hữu nầy, nên nói dai phi. Ðây gọi là 

tam luân thể không, luân (bánh xe) là vật vần chuyển chẳng ngừng nghỉ để 

thí dụ kẻ bố thí, vật bố thí, kẻ chịu bố thí lợi ích xoay vần chẳng ngừng nghỉ. 

Thể không có 2 nghĩa : 1)  à tam luân nầy đều là huyễn hữu, đƣơng thể tức 

không. 2)  à tam luân nầy tƣớng-thể huyễn hữu, mà tánh-thể không tịch. 

 ếu hiểu rõ nghĩa đƣơng thể tức không, thì có thể chẳng trƣớc tƣớng, nếu 

hiểu rõ nghĩa tánh-thể không tịch, thì phải nhóm về ở tánh. Kẻ phát đại tâm 

có thể bố thí nhƣ thế, lợi ích của nó rộng lớn vậy. Tóm lại 4 điều giải nghĩa 

trên đều nói rõ nghĩa hữu tức là không, không tức là hữu. Văn trên nói: “ƣng 

nhƣ thị bố thí”, là vì hiểu rõ phi tƣớng, phi sanh thì chẳng trệ cái hữu, hiểu 

rõ đƣợc tƣớng tức phi tƣớng, sanh tức phi sanh thì chẳng rơi vào cái không. 

 hẳng trệ cái hữu nên tuy bố thí mà chẳng trụ, chẳng rơi vào cái không nên 

tuy chẳng trụ mà thƣờng bố thí. Ðã hai bên chẳng trƣớc, lại hai bánh xe đều 

vận chuyển, đây là bố thí ba la mật. Thế nên bồ tát phải tu ba pháp bố thí tức 

tƣớng ly tƣớng nhƣ vậy, lợi ích hết thảy chúng sanh vô sanh huyễn sanh.  

Khoa nầy chẳng những giải nghĩa bất ƣng trụ sắc bố thí v.v...ở văn trên là 

không hữu 2 cái đều chẳng trụ, lại gồm để rọi lại các nghĩa nói ở văn trƣớc, 

thêm vào mở rộng ra mà tổng kết lại. Vì văn trƣớc có câu : phàm sở hữu 

tƣớng dai thị hƣ vọng, là vì hết thảy các tƣớng tức là phi tƣớng. Trƣớc nói : 

nhƣợc kiến chƣ tƣớng phi tƣớng tắc kiến nhƣ lai, lại nói : ly nhứt thiết chƣ 

tƣớng tắc danh chƣ phật, cho nên nay nói : phải tức tƣớng ly tƣớng nhƣ thế 

để làm bố thí. Vì làm nhƣ thế thì tự độ độ tha, cùng thấy nhƣ lai, mà có tên 

là chƣ phật, nên nói lợi ích hết thảy chúng sanh. Phải biết câu nầy là cũng 

nói gồm chung cả ngƣời bố thí. Vì cớ gì? Vì kẻ bố thí tự mình cũng là một 

chúng sanh. Vả văn trƣớc chỗ nói bất trụ tƣớng bố thí, và thực vô chúng 

sanh đắc diệt độ giả v.v...cũng vì thế mà nghĩa của nó càng rõ. Vì cớ gì? Vì 

trƣớc nói chẳng trụ tƣớng bố thí, ở dƣới liền nói rõ nối tiếp phƣớc đức. 

Trƣớc nói vô chúng sanh đắc độ, câu nầy là nói rõ cái đƣơng nhiên của nó, 

đến đây bèn mỗi mỗi mở ra cái sở dĩ nhiên của nó. Vì chƣng tƣớng tức phi 

tƣớng thì có thể thấy vốn chẳng có thể trụ, cho nên chẳng nên trụ.  húng 



sanh tức phi chúng sanh, thì có thể thấy chúng sanh vào vô dƣ niết bàn chỉ là 

trở lại bổn tánh của nó, nên không đắc độ là vậy. Tóm lại đƣợc lời văn kết 

thành hai khoa nầy thì các nghĩa nói trƣớc hết thảy đều viên thành.  ho nên 

kinh văn tổng kết hai khoa nầy phải ghi trong tâm phế, sáng cũng nhƣ tối, 

siêng năng suy gẫm, ắt có thụ dụng lớn.  

 úc dụng công làm bố thí v.v...phải nhƣ nghĩa lý trong môn “ƣng” ở chỗ 

thuyết khoa phát tâm vô trụ trên, thƣờng xách chánh niệm lên để làm cảnh 

sách.  ếu ở lục trần có một chút chấp trƣớc nghiêng lệch, thì phải nhƣ trƣớc 

chỗ nói đạo lý trong môn “bất ƣng” thƣờng xách chánh niệm lên để tự mắng 

trách mình.  ếu có chút ít cái không nghiêng lệch thì phải noi theo chỗ 

thuyết ở đây, xách chánh niệm lên, nói rằng : “lợi ích chúng sanh là bổn 

nguyện của ta, tại sao ta trễ biếng, chỉ mƣu tính tự liễu, đây chính là trƣớc 

ngã, ngã kiến là gốc của khởi hoặc, gốc nầy chẳng trừ, lại sao có thể tự liễu 

ƣ?”  ại phải thƣờng làm sự quán tƣởng : phàm sở hữu tƣớng đồng thời 

không hữu, chúng sanh là quyến thuộc, quyến thuộc là chúng sanh, thƣờng 

làm sự quán tƣởng : chúng sanh đồng thể, chúng sanh từ xƣa đến nay là 

phật. Quán hành tuy mở ra làm hai môn, thực ra thì tƣơng ứng, tƣơng thành. 

Thử xem trong quán môn phía trƣớc nói “ƣng”, nói “bất ƣng” (ƣng ly nhứt 

thiết tƣớng phát tâm, bất ƣng trụ sắc sanh tâm v.v...). Ở trong hành môn nầy 

lại cũng nói “ƣng” nói “bất ƣng”. Trƣớc nói hữu trụ là phi trụ, đây cũng nói 

không hữu chẳng trƣớc (thuyết tƣớng tức phi tƣớng, chúng sanh tức phi 

chúng sanh, là khiến thể hội nghĩa nầy để thực hành bố thí, mà đƣợc hai bên 

chẳng trƣớc). Ý của câu nói chỗ nào cũng hô ứng khít với nhau. Tại sao nhƣ 

thế? Vì nếu có quán tuệ mà chẳng thực hành thì giống nhƣ nói trống không 

mà chơi.  ếu chỉ thực hành mà không có quán tuệ thì giống nhƣ tu mù 

quáng.  ai môn đã giúp nhau mà sau thành, cho nên quán hành ắt phải 

tƣơng ứng.  o đó có thể biết quán và hành chẳng những không thể thiếu một 

cái, lại cũng chẳng có thể coi trọng nghiêng về một bên. Vả do đó có thể biết 

chỗ nghĩa lý nói trong hai môn quán hành ắt phải mỗi mỗi đả thông, dung 

hội nó một cách quán triệt.  úc quán nhƣ thế liền thực hành nhƣ thế, lúc 

thực hành nhƣ thế liền quán nhƣ thế, nếu có chút trụ nghiêng lệch nào, tức là 

chẳng phải trụ. Vì cớ gì?  à vì chẳng tƣơng ứng. Ðây là cách thức cần yếu, 

phải biết nhƣ thế.  

Tu Bồ Ðề! Nhƣ lai thị chân ngữ giả, thực ngữ giả, nhƣ ngữ giả, bất 

cuống ngữ giả, bất dị ngữ giả.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, nhƣ lai là kẻ nói chân, kẻ nói thực, kẻ nói 

nhƣ, kẻ chẳng nói dối, kẻ chẳng nói khác.  



 ần nầy chính nói rõ ràng một khoa chân thực, ấy là nói rõ các nghĩa trong 

một khoa sơ kết, tổng kết văn trƣớc chỗ nói các nghĩa vô trụ phát tâm, vô trụ 

bố thí đều do thân chứng, mà biết là chân thực chẳng vọng ngữ để khuyên 

tín.   hân : là chỗ nói nhƣ một, tức là nghĩa chẳng khác. Thực : là chỗ nói 

chẳng phải hƣ, tức là nghĩa chẳng nói dối.  ếu phối hợp với pháp để nói thì 

chân là chân nhƣ, thực là thực tƣớng, là nói rõ chỗ có ngôn thuyết ở trên mỗi 

mỗi đều từ trong chân thực tƣớng chảy ra, nên nói chân ngữ giả, thực ngữ 

giả. Ðã lời nói nào cũng tƣơng ứng với chân nhƣ thực tƣớng, nên là bất 

cuống ngữ giả, bất dị ngữ giả. Ðã nói là chân ngữ lại nói là thực ngữ chẳng 

phải là trùng điệp, mà đủ có tinh nghĩa. Phải biết, tên của chân nhƣ là tiêu 

biểu sự không tịch của tánh thể, là danh từ chuyên theo tánh thể mà lập nên. 

Vì chƣng chân là ý chẳng hƣ vọng, rõ ràng nó phi tƣớng, nhƣ là ý chẳng sai 

biệt, rõ ràng nó vô ngã.  ho ở trên nói : có các tƣớng ngã nhân v.v...tức 

chẳng phải bồ tát, nói : phàm sở hữu tƣớng đều là hƣ vọng, nói : vô ngã 

tƣớng vô pháp tƣớng, diệc vô phi pháp tƣớng, nói : nếu tâm thủ tƣớng, 

chẳng kể thủ pháp thủ phi pháp đều là trƣớc ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, 

nói : phải ly hết thảy tƣớng, nói : ly tƣớng gọi là phật, bao nhiêu lời nói một 

cái không triệt để nhƣ thế, đó gọi là chân ngữ, ý ở khiến ngƣời ta nƣơng theo 

lời nói nhƣ thế để tu quán hành thì ly tƣớng, quên ngã, mới đƣợc khế chứng 

chân nhƣ vô tƣớng, vô ngã không tịch bình đẳng.  ái tên của thực tƣớng là 

tiêu biểu tánh đức nhƣ thực không, nhƣ thực bất không, là tên gồm cả thể, 

tƣớng, dụng mà lập nên. Vì chƣng thực là ý : phi thực phi bất thực.  ói rõ 

tƣớng tuy chẳng phải thể, nhƣng là dụng của thể, dụng chẳng ly thể. Tƣớng 

là ý vô tƣớng vô bất tƣớng, nói rõ thể tuy chẳng phải tƣớng, nhƣng thể ắt 

khởi dụng, dụng thì chẳng thể nào mà không có tƣớng.  ên ở trên nói vô 

chúng sanh đắc độ mà lại độ hết thảy chúng sanh, nói ƣ pháp ƣng vô sở trụ 

hành ƣ bố thí, nói bất ƣng thủ pháp, bất ƣng thủ phi pháp, nói tắc phi, lại nói 

thị danh, nói ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nói ƣng sanh vô sở trụ tâm, bao 

nhiêu câu nói nhƣ thế là những lời nói không hữu hai bên, già cả hai bên, 

chiếu cả hai bên, hợp cả 2 bên, tồn cả 2 bên, đó gọi là thực ngữ, là ý ở khiến 

ngƣời ta nƣơng theo những lời nói nầy để tu quán hành thì hợp với viên 

trung, mà đƣợc khế chứng thực tƣớng có thể, có dụng, tịch chiếu đồng thời. 

Ðã nói chẳng cuống ngữ, lại nói chẳng dị ngữ lại cũng có nghĩa sâu, vì 

chƣng chúng sanh mê chân đuổi theo vọng đã lâu, nghe chân ngữ, thực ngữ 

nầy nhứt định kinh sợ lời nói nầy, cho là chẳng đúng nhƣ thế, ngó vào sanh 

ra sợ hãi, nên thế tôn khẩn thiết mà bảo chúng nó rằng : chẳng cuống ngữ, có 

nghĩa là : phật chẳng nói dối chúng sanh.  ại sợ kẻ nghe chƣa thể hiểu sâu 

cho là tại sao bỗng nói phi, lại bỗng nói thị, ngoài ra còn những lời nói trái 

ngƣợc lẫn nhau rất nhiều.  oặc có kẻ trƣớc nghe bất liễu nghĩa, ắt lại hoài 

nghi sao chỗ thuyết trong kinh nầy lại chẳng giống với các kinh khác, nên 



phật lại đinh ninh mà bảo nó rằng : bất dị ngữ, chỗ gọi là : tuy nói bao nhiêu 

thừa đều là nhứt phật thừa. Sao gọi là nhƣ ngữ?  à nói rõ chỗ có lời nói đều 

là nhƣ chỗ phật thân chứng mà nói ra, nên trong 5 lời nói thì nhƣ ngữ làm 

chủ, khiến cho biết chân ngữ, thực ngữ đều là thân chứng nhƣ thế, chẳng 

phải là lời nói trống không, làm gì còn có nói dối?  ời nói có muôn ngàn sai 

biệt mà lý qui về nhứt trí, làm gì có dị ngữ.  Ân cần khuyến tín mỏi miệng 

nói ra vì tâm đại bi thật là cùng tận vậy.  ếu chẳng phối hợp với pháp mà 

nói, thì cũng nhƣ nói : phàm chỗ ta nói đã chân lại thực, vì nó đều là nhƣ chỗ 

ta tự chứng mà nói ra, nên lời nói ra quyết chẳng dối nhau, lời nói ra đều 

cùng với tự chứng chẳng khác. Ban đầu đem nhƣ lai để nói chính là nói rõ ý 

lời lời đều từ tánh hải mà ra, lời lời đều cùng với tánh hải tƣơng ứng.  ần 

lƣợt đặt vào trong câu 5 chữ “giả”, chính là chỉ thị lời lời xác tạc, hết thảy 

chúng sanh chẳng cần phải kinh, chẳng cần phải bố, chẳng cần phải úy, chỉ 

tín giải thụ trì vì ngƣời khác thuyết nhƣ thế, thì quyết định đều nhƣ chỗ thân 

chứng của ta mà chứng đắc, nên khoa dƣới lại theo pháp chứng đắc mà nói, 

để tỏ cái chân thực mà khuyến tín vậy.  

Tu Bồ Ðề! Nhƣ Lai sở đắc pháp, thử pháp vô thực vô hƣ.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, nhƣ lai chỗ đắc pháp, pháp nầy vô thực vô 

hƣ.  

Khoa nầy lời nói chẳng nhiều mà nghĩa hàm xúc rất uyên thâm. Phải biết 

đây là chỗ chứng của nhƣ lai, chẳng những phàm phu chẳng đo lƣờng nổi sự 

cao sâu, ngay đến bồ tát cũng chƣa thể hiểu rõ, thật là chỗ không thể mở 

miệng ra nói. Thế thì làm sao mà nói?  hỉ có nhƣ chỗ nói của trƣởng lão 

rằng : hiểu nghĩa chỗ phật thuyết vậy thôi. Thế nhƣng nghĩa lý uyên thâm 

hàm xúc, uyên thâm thì nó sâu không đáy, hàm xúc thì nó bao la muôn 

tƣợng, muốn thuyết minh nó cũng hết sức chẳng dễ gì, ắt phải mỗi mỗi chia 

ra mà giải nghĩa, phân tích một cách kỹ lƣỡng, theo từng lớp mà nói, hoặc có 

thể triệt để. Kẻ nghe cũng phải theo từng tầng, mỗi mỗi chia ra mà nghe 

nghĩa, phân tích ra một cách kỹ lƣỡng, phải khiến phân tích vào đến mảy 

lông, chẳng đƣợc có chút hàm hồ nào, rồi sau lúc tu quán hành mới chẳng 

đến nỗi hàm hồ, mà có thể thân thiết, mới mong có công hiệu, nếu không tức 

là sống sƣợng chân nhƣ, lờ mờ phật tánh. Vả chẳng những phải phân tích 

vào đến mảy lông, lại càng phải dung hội quán thông.  hƣng ắt trƣớc có thể 

phân tích vào đến mảy lông thì mới có thể dung hội quán thông. Phải biết 

lúc phân tích đến mảy lông, tuy là ở chỗ phân tích nghĩa lý, thực ra là đã ở 

chỗ quán tâm tánh rồi.  hƣ chỗ nói trên là khiếu cần yếu của văn, tƣ, tu, xin 

các ông chớ bỏ qua.  



Một câu : nhƣ lai sở đắc pháp nầy, phải khéo lĩnh hội, nếu không thì nhứt 

định hoài nghi, nay bày ra vấn đáp để làm cho rõ nghĩa.  

 ỏi : nhƣ lai là tên của tánh đức, đã là theo tánh mà nói, thì vắng vắng lặng 

lặng, không có gì gọi là pháp, lại không có gì gọi là đắc. Vả trƣớc nói rõ thế 

tôn ở  hiên Ðăng phật sở lúc đó mới là bát địa bồ tát mà còn ở pháp thực 

không chỗ đắc, nay nói nhƣ lai sở đắc pháp gì?  

Ðáp : lời nói của ông thiệt có lý, nhƣng lấy lý nầy mà nghi câu nói nầy của 

phật thì lại lầm lớn.  ầm ở chỗ chỉ xem một câu mà chẳng đi sâu vào văn 

dƣới. Phải biết hai chữ “thử pháp” ở văn dƣới chính là trỏ pháp sở đắc, pháp 

nầy lại là vô thực vô hƣ. Vô thực vô hƣ là lời hình dung tánh đức. Thế thì 

pháp sở đắc chính là trỏ tánh mà nói, há bảo rằng có một pháp nào khác ƣ? 

 o đây có thể biết một câu nói : nhƣ lai sở đắc pháp, cũng nhƣ nói : gọi là 

nhƣ lai vì chứng đắc tánh vô thực vô hƣ mà thôi, há bảo riêng có chỗ đắc 

nào khác ƣ?  uống chi chỗ bảo là vô thực chính là nói rõ tuy đắc mà thực vô 

sở đắc, chỗ bảo là vô hƣ chính là nói rõ vì vô sở đắc nên đắc chứng tánh, thì 

tuy nói đắc, nói pháp lại có ngại gì. Vì cớ gì? Vì pháp là trỏ tánh mà nói, đắc 

là chứng tánh, chẳng phải bảo sau khi thành nhƣ lai còn có đắc, có pháp, nên 

mới vô ngại.  ếu hiểu lầm là nhƣ lai có chỗ đắc pháp, liền chẳng phải là vô 

thực. Vả có chỗ đắc chút ít tức là pháp chấp, há có thể thành nhƣ lai, thì 

cũng chẳng phải là vô hƣ.  ó thể thấy lời nói của phật vốn nó tự viên dung, 

phải ở chỗ xem gồm trọn tôn chỉ, tĩnh tâm lĩnh hội, phải biết nhƣ thế (ở đây 

đã đem nghĩa của vô thực vô hƣ nói ra hai thứ :  

1) là lời nói để hình dung tánh đức, tánh tại sao vô thực vô hƣ, văn dƣới sẽ 

nói. 2) là hình dung lời đắc tánh đức, chỗ bảo là có đắc thì chẳng đắc v.v...là 

vậy. Phải lĩnh hội cho kỹ lƣỡng).  hẳng những chỗ chứng của nhƣ lai là vô 

thực vô hƣ, thử xem chỗ nói trong bốn quả phía trƣớc đều là có chỗ đắc tức 

là chẳng đắc, nếu không chỗ đắc mà sau mới đắc, thì đều là vô thực vô hƣ, 

thật rõ ràng.  ho nên trƣớc nói : “nhứt thiết hiền thánh dai dĩ vô vi pháp nhi 

hữu sai biệt”, chính là nói rõ nó cùng là vô thực vô hƣ (vô thực vô hƣ tức là 

bất sanh bất diệt, sẽ nói ở dƣới), nhƣng có bán, mãn chẳng giống nhau mà 

thôi (Bán là chẳng viên mãn, tiểu thừa bán, bồ tát mãn, bồ tát bán, phật 

mãn). Tóm lại nhƣ lai là tên gọi của tánh đức, vô thực vô hƣ là hình dung 

của tánh đức. Ý lời nói của khoa nầy là bảo tánh chỗ chứng của nhƣ lai 

không có thể lấy tên gì nói ra, hãy vì lũ ngƣơi hình dung nó là vô thực vô hƣ 

mà thôi. Tánh đức làm sao vô thực vô hƣ? Phải biết, vô thực là vì chỗ gọi là 

sanh diệt diệt hết (phàm tình không), là vì chỗ gọi là vô trí cũng vô đắc 

(thánh giải cũng không). Vô hƣ là vì chỗ gọi là tịch diệt hiện ra (thể hiện ra) 



là vì chỗ gọi là có thể trừ hết thảy khổ (dụng hiện ra).  ói tóm lại vô thực vô 

hƣ cũng nhƣ nói tịch chiếu đồng thời, tịch thì vô thực, chiếu thì vô hƣ. 

 hẳng những nhƣ lai nhƣ thế, ngay theo vọng tâm của phàm phu mà nói lại 

cũng vô thực vô hƣ. Tìm kiếm tâm chẳng có thể đắc, há chẳng phải là vô 

thực ƣ? Một niệm dấy lên đầy đủ 10 pháp giới, há chẳng phải là vô hƣ ƣ?  o 

đây có thể biết là phàm thánh đồng thể.  hỉ vì phàm phu chấp thực mà 

chẳng biết vô thực nên không thể thành thánh, tiểu thừa lại chấp hƣ mà 

chẳng ngộ vô hƣ nên không thể thành bồ tát, một loại bồ tát có thể vô thực 

vô hƣ, nhƣng lại chẳng có thể hƣ thực cùng vô nên không thể thành nhƣ lai. 

 hƣng rốt ráo vì có đồng thể, cho nên có thể quay đầu trở lại tức là bờ bên 

kia. Phật nói : “cuồng tâm chẳng nghỉ, nghỉ tức là bồ đề”, chúng ta nên lấy 

đó mà tinh tấn lên, hết thảy chúng sanh nên lấy đó mà mau mau tỉnh ngộ.  

Vô thực vô hƣ đồng nghĩa với bất sanh bất diệt. Vốn tự nó vô sanh nên nói 

là vô thực, nay cũng vô diệt nên nói là vô hƣ, lại cũng đồng nghĩa với hữu 

tức là không, không tức là hữu. Sao gọi là vô thực? Vì hữu tức là không. Sao 

gọi là vô hƣ? Vì không tức là hữu.  ại cũng đồng nghĩa với không hữu đồng 

thời, vì nó hữu tức là không, không tức là hữu, nên nói không hữu đồng thời, 

nên mới nói là đồng nghĩa.  ếu nói triệt để thì không hữu đồng thời là 

không hữu đều chẳng thể nói, vô thực vô hƣ là hƣ thực đều khiển trừ.  ƣ 

thực đều khiển trừ chính là ý trong Tâm Kinh chỗ bảo là : “vì cớ vô sở đắc, 

bồ tát nƣơng theo đó mà đắc cứu cánh niết bàn, chƣ phật nƣơng theo đó mà 

đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề”, nên mới nói : “nhƣ lai sở đắc pháp, thử 

pháp vô thực vô hƣ”.  âu nầy là nói rõ cái tánh nhƣ lai chứng đắc, tánh nầy 

hƣ thực đều chẳng thể nói. Vì cớ gì? Vì hƣ thực cũng nhƣ không hữu, không 

hữu chẳng thể nói là tịch chiếu đồng thời. Tịch chiếu đồng thời chính là vô 

thƣợng chánh đẳng chánh giác, đây gọi là nhƣ lai. Ở trên trƣớc đem vô thực 

vô hƣ sắp ngang hàng ra nói để tỏ rõ có thể, có dụng.  ay lại nói triệt để, để 

tỏ rõ thể là gốc của dụng, đƣợc thể mới có thể khởi dụng, hai tầng nghĩa lý 

phải nên hiểu rõ triệt để. Vì cớ có thể ắt có dụng, nên kinh nầy sở dĩ đã khiến 

chẳng trƣớc tƣớng, lại khiến chẳng hoại tƣớng.  gƣời học ắt phải nhƣ thế, 

hai bên đều chẳng trƣớc. Vì cớ đắc thể mới khởi dụng, nên kinh nầy sở dĩ 

khiến không mà lại không, ngƣời học phải nên nhƣ thế ly hết thảy tƣớng, 

một cái không đến suốt đáy.  

Phải biết, chỗ nói các nghĩa từ lúc bắt đầu thuyết kinh đến đây đều là nghĩa 

vô thực vô hƣ. Vì cớ gì? Vì phàm chỗ ngôn thuyết đều là nhƣ ngữ.  ay dẫn 

sơ lƣợc mấy câu để tỏ rõ, các câu khác có thể theo đó mà suy ra, nhƣ nói : 

chƣ tƣớng phi tƣớng, tƣớng đều hƣ vọng, chẳng thể thủ, chẳng thể thuyết, 

pháp và phi pháp đều phi v.v...phàm thuộc về nghĩa một loại “tắc phi” đều 



noi theo nghĩa vô thực mà nói.  hƣ nói : thị danh chƣ phật, tắc kiến nhƣ lai, 

chƣ phật cập pháp tùng thử kinh xuất v.v... phàm thuộc nghĩa một loại “thị 

danh” đều nƣơng theo nghĩa vô hƣ mà nói. Tóm lại biết đƣợc vô thực thì 

biết tánh vốn không tịch, nên phải khiển đãng tình chấp, biết đƣợc vô hƣ thì 

biết nhân quả nhƣ nhƣ, nên phải nhƣ chỗ dạy mà trụ. Vì cớ gì? Vì nhƣ lai đã 

chứng nhƣ thế, thì bồ tát ắt phải tu nhƣ thế.  ên đƣợc một khoa nầy, những 

nghĩa nói ở trên càng thêm tinh vi.  hẳng những thế, năm ngữ (chân ngữ, 

thực ngữ, nhƣ ngữ, bất cuống ngữ, bất dị ngữ) cũng nhân khoa nầy mà càng 

chứng minh. Trên nói nhƣ ngữ, tức là nhƣ chỗ phật chứng mà nói ra.  hỗ 

chứng, quả nhiên là gì?  ay nói vô thực vô hƣ, vô thực vô hƣ là nghĩa vô 

tƣớng vô bất tƣớng, cho nên nói thực ngữ, lại cũng là nghĩa tƣớng và bất 

tƣớng đều không có, cho nên nói chân ngữ.  hân ngữ đều là nhƣ chỗ phật 

chứng, nó là bất cuống ngữ, bất dị ngữ cũng rất rõ ràng.  âu vô thực vô hƣ 

tuy sắp ngang hàng, mà thế tôn nói câu nầy ý thực chú trọng ở hai chữ “vô”, 

dạy ngƣời ta phải làm sự quán triệt để, hƣ và thực đều khiển trừ. Vì chƣng 

chỗ đắc của nhƣ lai đã đành là vô thực vô hƣ, mà vô thực vô hƣ thiệt là do 

hƣ thực đều khiển trừ mà đắc, nếu còn có vô thực vô hƣ tức là pháp chấp, há 

có thể vô thực vô hƣ ƣ?  ho nên ắt phải khiển trừ nó rồi lại khiển trừ nó, thì 

mới có thể chứng đắc thể tánh không tịch. Thế thì ngƣời học phải bắt đầu 

thực hành ra sao? Phải biết, thế tôn nói nhƣ thế là dạy ngƣời ta phải lấy vô 

thực thành tựu vô hƣ, đây là phƣơng tiện bắt đầu thực hành cái hƣ thực đều 

trừ khiển. Tại sao nói nhƣ thế? Vô thực là ý chẳng chấp, chấp thì cố kết 

chẳng giải.  ố kết là nghĩa của thực.  hẳng kể cảnh là thực là hƣ, nếu có 

chỗ chấp thì hƣ cũng thành thực, nếu hết thảy chẳng chấp thì hƣ thực đều 

khiển trừ. Ý nầy xem ở văn trên văn dƣới có thể thấy rõ. Văn trên nói : tín 

tâm thanh tịnh tắc sanh thực tƣớng, đây là lời chú thích rất hay của vô thực 

vô hƣ. Tâm thanh tịnh là vô thực, sanh thực tƣớng là vô hƣ, mà thực tƣớng 

sanh ra là do ở tâm thanh tịnh, thì vô hƣ phải do vô thực để thành tựu nó, 

thật là rõ ràng.  ên phía trƣớc nói : ly nhứt thiết chƣ tƣớng tắc danh chƣ 

phật, lại nói : ƣng ly nhứt thiết tƣớng phát tâm, phải không hữu chẳng trụ mà 

hành bố thí.  ho nên văn dƣới nói : trụ pháp bố thí nhƣ ngƣời vào chỗ tối, 

chẳng trụ pháp bố thí nhƣ ánh mặt trời soi sáng, cho đến một bài kệ một bài 

kệ sau chót khiến làm sự quán mộng, huyễn v.v... ho nên chủ chỉ toàn bộ 

của kinh nầy ở chỗ : ƣng vô sở trụ. Thế thì ý nầy của thế tôn là khiến lấy sự 

quán vô thực thành tựu quả vô hƣ, há chẳng rõ ràng nhƣ phơi bày ra vậy 

thay! Vô thực quán tức là sau chót cuốn kinh chỗ nói : quán hết thảy pháp 

nhƣ mộng, nhƣ huyễn là vậy. Thƣờng làm sự quán nầy thì tình chấp tự khiển 

trừ. Ðây là tổng quán, yếu quán để phá hết phàm tình, muôn vàn chẳng thể 

lìa ra trong chốc lát. Phải biết, các sự quán nhƣ mộng v.v...nói ở sau chót là 

dùng để tổng kết trọn bộ kinh, thì trọn bộ kinh đều phải chỗ nào cũng làm sự 



quán nầy, thiệt là rõ ràng, thế thì sao lại có thể câu nệ lời nói trên dƣới có 

thứ tự, mà chẳng ở chỗ nầy thuyết minh ra ƣ? Tại sao thuyết minh ở đây? Vì 

ở đây đang tiện nói ra, chẳng thể bỏ qua. Vả chỗ nầy, ắt phải đem sự quán 

tổng yếu nầy nói ra lại có 3 yếu nghĩa, nay lại lần lƣợt nói ra : 1) Ðây chính 

tỏ rõ văn của chân thực chính là thừa tiếp nghĩa của vô trụ phát tâm, vô trụ 

bố thí mà tới, mà nối tiếp khít ở dƣới lại cực lực nói cái lỗi của trụ pháp và 

cái công của chẳng trụ, có thể thấy chỗ nầy là mạch đi qua của văn trên 

dƣới.  ếu không đem nghĩa chẳng chấp nầy chỉ điểm ra cho rõ, liền chẳng 

thành là mạch đi qua. Vì cớ gì? Vì cùng với nghĩa chỗ nói rõ vô trụ ở văn 

trên văn dƣới chẳng liên lạc thông suốt. 2)  uống chỗ nói ở đây đã là tỏ rõ 

cái tự chứng, thì lại chẳng thể nào mà không đem pháp tu chỉ điểm cho rõ. 

Vì cớ gì? Vì thế tôn sở dĩ nói rõ quả tự chứng nhƣ thế, ý ở khiến ngƣời học 

tu nhân nhƣ thế. Vậy thì nếu chỉ nói nghĩa sắp ngang hàng mà chẳng đem 

nghĩa nầy nói ra thì ngƣời học làm sao bắt đầu thực hành? 3) Sở dĩ nói ý tự 

chứng, chẳng những nhƣ chỗ nói trên, vì chƣng ý ở khiến kẻ nghe pháp đƣợc 

để hiểu rõ chỗ thuyết trong trọn bộ kinh đều là tự chứng nhƣ thế, chứng 

đƣợc đích xác, tuyệt nhiên chẳng phải là lý tƣởng, cho nên chẳng cần kinh 

nghi bố úy, cho nên chẳng thể nào mà không tín giải thụ trì. Vậy nên trì 

thuyết một câu kệ tứ cú liền có công đức vô lƣợng, còn hơn đem hằng hà sa 

thân mạng ra bố thí. Ðây là tôn chỉ rất lớn của thế tôn nói tự chứng. Vậy thì 

nếu chỉ có nghĩa sắp ngang hàng, mà không có nghĩa triệt để (nói một cách 

khác là nghĩa trỏ đích xác cho ngƣời học phƣơng pháp dụng công lấy vô 

thực thành tựu vô hƣ), kẻ nghe cũng chỉ biết đƣợc cảnh giới tự chứng, mà 

vẫn chẳng biết phƣơng pháp tự chứng, thì sao đủ để triệt để trừ nghi-tình của 

ngƣời ta?   

Tóm bao nhiêu nghĩa nói trên mà xem, thì thế tôn nói đây, ý ở khiến ngƣời 

ta đã biết cảnh giới tự chứng, lại biết luôn cả phƣơng pháp tự chứng, thật rõ 

ràng. Thế thì kẻ nghe pháp sao có thể chẳng lĩnh hội nhƣ thế, kẻ thuyết pháp 

sao có thể chẳng mở ra nhƣ thế ƣ?  hƣng nghĩa nầy nếu chẳng thâm tâm thể 

hội ắt đến bỏ qua, trƣớc nói nghĩa lý sâu xa hàm súc chẳng dễ nói, chẳng dễ 

hiểu, chính là trỏ chỗ nầy mà nói.  oặc hỏi : làm sự quán nhƣ thế, chẳng lo 

nghiêng lệch về bên không ƣ? Ðáp rằng : Ðó là lời nói giống nhƣ đúng mà 

không đúng. Phải biết, tu quán ắt phải triệt để, nếu chẳng triệt để thì chấp 

sao có thể trừ khiển, tƣớng sao có thể ly? Vả văn trên văn dƣới đều đem bố 

thí ra đối nhau nói, nhƣ thế là quán và hành tiến đều nhau còn làm gì có cái 

không nghiêng lệch?  uống chi thế tôn ở trong mạch đi qua văn trên văn 

dƣới bỗng nhiên phát ra nghĩa nầy, chính là để mở rõ cái sở dĩ nhiên phải ly 

tƣớng phải không hữu chẳng trụ ở văn trên văn dƣới, khiến cho biết ắt phải 

ly tƣớng, vô trụ để hành bố thí là vì thế.  àm sao có thể ly, làm sao vô trụ, 



phƣơng pháp nó nhƣ thế, ấy là then chốt rất khẩn yếu của văn trên văn dƣới. 

Vậy thì nói chỗ nầy chính là thành tựu bổn nguyện làm rộng bố thí lợi ích 

hết thảy, chẳng phải chỉ khiến làm sự quán nầy, còn lo gì cái không nghiêng 

lệch ƣ? Xem chỗ nói ở trên, trừ dung hội quán thông bao nhiêu nghĩa của 

kinh nầy với các kinh khác ra, thì có thể biết rằng phật nói một câu vô thực 

vô hƣ có 3 nghĩa rất cần yếu : 1) là hình dung tánh đức, 2) là hình dung làm 

sao đắc tánh đức, 3)  à hình dung làm sao tu tánh đức, lý sự, tánh, tu, nhân 

quả đều đủ hết, nên một câu nầy chẳng những đem nghĩa lý chỗ nói trong 

kinh nầy bao gồm không sót, lại đem luôn phật pháp đại thừa tiểu thừa bao 

gồm hết thảy không sót. Vì cớ gì? Vì hết thảy hiền thánh đều lấy pháp vô vi 

mà có sai biệt. Vô thực vô hƣ chính là pháp vô vi.  hẳng những thế, hết thảy 

tâm tƣớng của phàm phu, hết thảy pháp tƣớng của thế gian, hết thảy pháp 

tƣớng của nhân quả cũng đều bao gồm không sót. Vì bao nhiêu thứ tƣớng 

nầy đều là hữu tức không, không tức hữu, thì đều là vô thực vô hƣ. Ðây 

chính là chỗ bảo trong kinh Pháp  oa : “ hƣ thị tƣớng, nhƣ thị tánh, nhƣ thị 

thể, nhƣ thị lực, nhƣ thị tác, nhƣ thị nhân, nhƣ thị duyên, nhƣ thị quả, nhƣ thị 

báo, nhƣ thị bổn mạt cứu cánh”, đây gọi là chƣ pháp thực tƣớng.  ên một 

câu nầy thiệt là đại thừa pháp ấn. Pháp ấn có nghĩa là mỗi mỗi pháp đều có 

thể lấy nghĩa nầy ấn-chứng nó, mà chẳng thể ra ngoài phạm vi của pháp ấn 

nầy, nên mới nói nó sâu không đáy, bao la muôn tƣợng vậy.   

Tu Bồ Ðề, nhƣợc bồ tát tâm trụ ƣ pháp nhi hành bố thí nhƣ nhân nhập 

ám, tắc vô sở kiến.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, nếu bồ tát tâm trụ ở pháp mà làm bố thí, nhƣ 

ngƣời vào chỗ tối, thì không có chỗ thấy.  

Khoa nầy là nói rõ chấp thực thì công đức của bố thí hoàn toàn hƣ mất, 

chính là phản diện của vô thực vô hƣ.  o ý của lời nói hai khoa dƣới đây mà 

xem, lại đủ để chứng minh một câu nói vô thực vô hƣ chẳng phải chỉ nói ra 

để tỏ rõ cảnh giới chứng đắc, mà thực gồm nói ra để tỏ rõ công phu tu hành 

của chứng đắc.  hữ pháp tức là chữ pháp trong câu “ƣ pháp ƣng vô sở trụ” ở 

đầu kinh, tức là hết thảy pháp.  ết thảy pháp chẳng ngoài cảnh, hành, quả. 

 ảnh là cảnh giới, tức là ngũ uẩn, lục căn, lục trần, v.v..., hành là tu hành tức 

là lục độ, v.v..., quả là quả vị tức là : trụ, hạnh, hƣớng, địa, cho đến vô 

thƣợng bồ đề, cũng gồm cả quả báo nhƣ phƣớc báo, tƣớng hảo, thần thông, 

diệu dụng, v.v...  hƣng theo các hành lục độ mà nói là nhiếp luôn cảnh và 

quả. Vì chƣng hành lục độ mà tự mình cho là có thể hành, thì đây là trụ ở 

hành, nhƣ hành lục độ mà có tƣởng danh dự v.v... ấy là trụ cảnh.  ếu hành 

lục độ mà tâm còn có một chỗ đắc, ấy là trụ quả.  hẳng kể tâm trụ vào thứ 



nào đều là trụ pháp.  hữ pháp ở đây không cần nhiếp phi pháp để nói, vì 

kinh văn đã đem hành bố thí để lập thuyết, đó là chẳng thủ phi pháp. Phải 

biết, các pháp lục độ vạn hạnh vì nhân duyên tụ họp mới có thể sanh, đã là 

pháp duyên sanh thì có thể thấy đƣơng thể tức không, là chẳng phải thực. 

 hƣng hành các pháp lục độ nầy mà đƣợc tự tha hai đằng đều lợi ích là 

chẳng phải hƣ. Thế nên bồ tát đã chẳng nên xả bỏ việc lục độ mà không làm 

để rơi vào cái hƣ, lại cũng chẳng nên có tƣớng của lục độ ở đó mà chấp thực, 

chấp thực thì tâm trụ ở pháp. Trƣớc nói : nếu tâm có trụ tức là phi trụ, nên có 

cái lỗi vào chỗ tối tăm. Tối tăm thì không thấy gì, có nghĩa là vẫn ở trong cái 

rọ vô minh, há chỉ tánh quang chẳng thể hiển hiện mà thôi đâu.  gài Vĩnh 

 ia nói : “trụ tƣớng bố thí phƣớc sanh cõi trời, chiêu đƣợc kiếp sau bất nhƣ 

ý”, vì chƣng chẳng biết quán không ắt theo cảnh mà chuyển, sau khi sanh ở 

cõi trời sẽ quyết định rơi xuống, nên nói khoa nầy chính tỏ rõ chấp thực thì 

công đức hƣ trọn vẹn.  

Vào chỗ tối là thí dụ bội giác, đã có pháp chấp nên bội giác.  iác nghĩa là 

sáng, bội giác thì không sáng, nên mới nói là vào chỗ tối, vô sở kiến là thí dụ 

chẳng thấy tánh. Trƣớc nói :  ếu thấy chƣ tƣớng phi tƣớng tức là thấy nhƣ 

lai, nay chẳng biết lý duyên sanh tức không, chấp cho là thực mà thủ pháp 

tƣớng, há có thể thấy tánh, nên mới nói là vô sở kiến.  hẳng nói có mắt hay 

không có mắt, mà nói mờ tối là thí dụ ngƣời nầy đạo nhãn chƣa mở, vô minh 

chƣa phá thì có mắt cũng nhƣ không có mắt, cho nên chẳng nói. Bởi ngƣời 

nầy chỗ thấy chẳng rõ, tuy học đại thừa, hành bố thí, đã là tu một cách mù 

quáng (vào chỗ tối), ắt sanh chƣớng ngại nặng (vô sở tri kiến), nên lấy vào 

chỗ tối, vô sở kiến để thí dụ. Phải biết, kẻ học phật nếu đạo nhãn chẳng mở, 

thế ắt chỗ nào cũng xen lẫn vào thế tình tục kiến, há chẳng những lục độ 

hành chẳng tốt, vả ắt thêm lớn ngã mạn, tham sân tranh nhau nổi dậy, ngƣợc 

lại đem phật pháp nhiễu loạn, thực hành một cách không đúng, sai bét hết, 

khiến cho ngƣời khác nghi ngờ chê dèm, tức là ở đạo lý phật pháp không có 

một chỗ nào thấy, há chỉ chẳng thể thấy tánh mà thôi.  ỗi của chấp pháp làm 

thực là nhƣ thế, chúng ta phải hết sức răn.   

Nhƣợc bồ tát bất trụ pháp nhi hành bố thí, nhƣ nhân hữu mục, nhật 

quang minh chiếu kiến chủng chủng sắc.  

Dịch nghĩa : Nếu bồ tát chẳng trụ pháp mà làm bố thí, nhƣ ngƣời có 

mắt, ánh sáng mặt trời soi sáng, thấy bao nhiêu thứ màu sắc.  

Khoa nầy là nói rõ biết pháp vô thực cho nên chẳng trụ trƣớc, thì công đức 

bố thí liền có thể vô hƣ, chính là mở ra nói nghĩa phải lấy vô thực thành tựu 



vô hƣ, khiến cho biết nhƣ muốn đắc chỗ đắc của ta thì phải nhƣ ngƣời nầy. 

Mở ra nghĩa nhƣ thế, hết sức là rõ ràng, khai thị nhƣ thế hết sức là thân thiết. 

 ó mắt là thí dụ đạo nhãn, ánh sáng mặt trời là thí dụ phật trí, và trỏ luôn 

kinh nầy, vì chỗ thuyết trong kinh nầy đều là nghĩa đại trí quang minh của 

phật. Thấy : là thí dụ thấy tánh, bao nhiêu thứ sắc : là thí dụ hằng sa tịnh đức 

đầy đủ trong tánh. Vì chƣng bảo : trụ sắc bố thí thì nhân chấp sanh ra 

chƣớng, sao có thể giác ngộ thấy bổn tánh?  ếu có thể tâm chẳng trụ pháp 

(vô thực) mà lại siêng làm bố thí (vô hƣ), là ngƣời nầy đạo nhãn sáng suốt 

(có mắt) không và hữu hai cái đều ly (hƣ thực đều khiển), thiệt là có thể y 

theo văn tự bát nhã, khởi quán chiếu bát nhã, thì bơi lội ở trong ánh sáng của 

mặt trời phật (ánh sáng mặt trời soi tỏ), sẽ đƣợc thấy suốt nhƣ thực không 

(vô thực) nhƣ thực bất không (vô hƣ) đầy đủ ba tánh lớn : thể, tƣớng, dụng 

(thấy bao nhiêu thứ sắc) nhƣ chỗ đắc của phật.  ông đức của ngƣời nầy sao 

có thể nghĩ bàn, tức là sanh ra văn dƣới một khoa thành tựu vô lƣợng vô 

biên công đức. Ðây là theo nghĩa vô thực vô hƣ sắp ngang hàng nhau mà 

nói.  ếu theo nghĩa hƣ thực đều khiển triệt để mà nói, thì tâm chẳng trụ 

pháp là tâm không, là vô thực. Tâm không, vô thực thì những tƣớng đối đãi 

nhƣ ngã nhân, hữu vô v.v... ly vậy, chỗ gọi là hƣ thực đều khiển.  ếu có thể 

nhƣ thế, liền nhƣ ánh mặt trời soi tỏ, thấy bao nhiêu thứ sắc là vô hƣ.  ấy vô 

thực thành tựu vô hƣ, há chẳng phải khai thị phân minh.  on mắt, mặt trời 

cũng có thể thí dụ chánh trí của ngƣời tu hành, có mắt là chánh trí mở ra, 

chánh trí đã mở có thể phá vô minh, nên nói ánh mặt trời soi tỏ, vô minh phá 

từng phần, từng phần, liền hiện ra từng phần từng phần hằng hà sa số tánh 

tịnh công đức, nên nói thấy bao nhiêu thứ sắc. Trụ pháp bố thí còn giống 

nhƣ ngƣời vào chỗ tối, thế thì trụ trƣớc các cảnh căn trần mà chẳng hành bố 

thí sẽ vào thứ cảnh giới nào ƣ?  hẳng thể thiết tƣởng vậy!  ay đem chẳng 

hành bố thí lục độ chia ra làm ba loài mà nói : chỗ nói trên là một loài.  ếu 

tâm trụ ở chỗ đƣợc quả báo tốt mà lại chẳng chịu bố thí, thì thật ngu si vậy 

thay! Ðây lại là một loài.  ó kẻ ở căn trần không trụ ở một cái nào, mà cũng 

chẳng làm bố thí, chỗ bảo là riêng thiện cho thân mình. Ðem thế pháp ra bàn 

thì tiêu dao ngoại vật cũng chẳng phải xấu, nhƣng đem phật pháp mà cân 

nhắc thì là trụ ở phi pháp, vẫn là pháp chấp, cũng là kẻ vào chỗ tối mà vô sở 

kiến mà thôi! Ðây lại là một loài.  ếu tâm mình trụ ở bố thí mà chẳng làm 

bố thí, thì trên đời không có ngƣời nầy, vì chƣa có kẻ nào chẳng làm bố thí 

mà trái lại thủ trƣớc lý của bố thí.  ếu chẳng trụ hành quả, mà lại chẳng làm 

bố thí thì tâm ngƣời nầy trụ ở căn trần có thể biết đƣợc, liền cùng với loại 

thứ nhất giống nhau.  hững kẻ nhƣ thế chỗ thấy ra sao, đƣờng trƣớc ra sao,  

đƣợc nghĩa của hai khoa nầy nói rõ đều có thể suy ra mà biết, nên thế tôn 

không ai nói ra.  



Trên đây là tổng kết trong hai khoa văn trƣớc đã đem yếu nghĩa từ bắt đầu 

nói kinh đến đây mở ra, dung hội thành một mảng, vì thế nối tiếp thuyết 

minh hai khoa chân thực, để chứng minh chỗ có ngôn thuyết, chỗ có pháp 

môn đều là chân thực, vì nó đều là nhƣ chỗ pháp phật chứng đắc mà nói ra. 

 ại nói tiếp hai khoa thí dụ nầy, lại đem chứng đắc vô thực vô hƣ mở rõ 

cảnh giới nó ra, chỉ thị công phu tu hành, chƣơng cú trƣớc sau cực thông 

suốt, phát huy nghĩa lý day qua trở lại rất tƣờng tận, chẳng những ở trong 

tổng kết những yếu nghĩa ly tƣớng phát tâm, cho đến trụ tắc phi trụ, ƣng bất 

trụ sắc bố thí...càng thêm tỏ rõ, lại ở các văn đầu kinh : ƣng vô sở trụ hành ƣ 

bố thí, làm sự rọi trở lại kiến nghĩa càng viên mãn. Vì chƣng đầu kinh chỉ 

nói rõ cái phƣớc của chẳng trụ pháp hành bố thí, chỗ nầy gồm nói rõ cái lỗi 

của trụ pháp hành bố thí, nên lại càng viên mãn.   

Tu bồ đề! đƣơng lai chi thế, nhƣợc hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, 

năng ƣ thử kinh thụ trì độc tụng, tắc vị nhƣ lai dĩ phật trí tuệ tất tri thị 

nhân, tất kiến thị nhân dai đắc thành tựu vô lƣợng vô biên công đức.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, đến đời tƣơng lai nếu có trai lành gái lành có 

thể ở kinh nầy thụ trì đọc tụng, tức là bị nhƣ lai lấy trí tuệ của phật biết 

hết ngƣời nầy, thấy hết ngƣời nầy đều đƣợc thành tựu vô lƣợng, vô biên 

công đức.  

Ðây là khoa thứ ba trong nhƣ lai ấn khả, và mở rộng nghĩa, ban đầu một 

khoa ấn-khả là ấn-khả trƣởng lão tín giải thụ trì thuyết đệ nhứt hi hữu. Thứ 

nhì một khoa mở rộng nghĩa là vì kẻ kinh bố bát nhã, ngó mà sanh sợ hãi 

chẳng thể tín giải thụ trì, mở các nghĩa cái không của bát nhã là không và 

hữu đều không, vì thế dung hội các yếu nghĩa đã thuyết phía trƣớc, phát huy 

cái sở dĩ nhiên của ƣng vô sở trụ, gồm tỏ rõ luôn thuyết nhƣ thế pháp nhƣ 

thế, đều là nhƣ lai thân chứng nhƣ thế, không cái nào là chẳng chân thực 

chẳng dối, chẳng khác.  ho nên nếu chẳng hiểu rõ tôn chỉ của vô trụ, thì tuy 

tu lục độ mà vô minh khó phá, nhƣ ngƣời vào chỗ tối.  ếu hiểu rõ tôn chỉ 

của vô trụ để hành lục độ thì ắt phá vô minh, nhƣ mặt trời soi sáng.  ay trở 

tƣờng tận, không nghĩa nào là chẳng rõ.  ên khoa thứ ba nầy liền qui kết 

đến công đức thụ trì kinh nầy, gồm luôn rọi lại nghĩa ly tƣớng gọi là phật 

(Vô lƣợng vô biên công đức nghĩa giống với tắc danh chƣ phật).  ghĩa lý 

tôn chỉ của nửa bộ kinh phía trƣớc đến đây có thể bảo là kết thúc hết sức 

viên mãn.  

Ðƣơng lai là trỏ sau phật, chẳng nói hiện tại mà đem hậu thế ra nói, ý ở luân 

chuyển hoằng dƣơng kinh nầy chẳng khiến đoạn tuyệt, thì lợi ích không 



cùng tận.  ại rọi lại câu hậu ngũ bách tuế ở phía trƣớc, vì thời kỳ đấu tranh 

kiên cố mà có thể thụ trì đọc tụng kinh nầy, thì ngƣời nầy túc căn sâu dầy có 

thể biết, cho nên đƣợc phật hộ niệm, đều đƣợc thành tựu.  hữ năng là tỏ rõ 

ngƣời nầy hơn vƣợt lên ngƣời thƣờng, rất là hi hữu. Vì thời kỳ ngƣời ta ít có 

khả năng mà rốt ráo có khả năng, cho nên nhƣ chỗ phật đắc mà đều đắc. Thụ 

là lĩnh nạp nghĩa thú, tức là giải, trì là tu trì, tức là nhƣ pháp mà hành, lại là 

chấp trì, có nghĩa là giữ nắm chẳng mất. Ðã có thể nhƣ pháp mà hành, thì ắt 

lợi ích hết thảy chúng sanh để hành bố thí, nên trong nầy tuy chƣa nói rõ vì 

ngƣời khác nói rộng, mà ý của nó đã nhiếp ở trong. Thụ thuộc về tƣ tuệ, trì 

thuộc về tu tuệ, đọc tụng thì thuộc về văn tuệ. Trƣớc nói trụ trì ý nó có ba :1) 

Thụ trì là kẻ trình độ sâu nên sắp đặt lên hàng đầu, đọc tụng là kẻ trình độ 

cạn nên sắp đặt hàng thứ nhì, vì theo hai hạng mà nói.  hƣng muốn thụ trì 

thì trƣớc phải đọc tụng, quả nhiên có thể đọc tụng, liền có khả năng thụ trì, 

nên đƣợc thành tựu. 2) Ðã có thể thụ trì, mà vẫn phải đọc tụng, đây là theo 

một ngƣời mà nói, ba tuệ văn tƣ tu đầy đủ, tinh tiến chẳng trễ biếng nhƣ thế, 

há chẳng thành tựu ƣ ? 3)  ói một khoa lớn mở rộng nầy, ý ở kẻ nghe đƣợc 

để khai giải, nên đây là khoa văn thành tựu giải tuệ, kết về đến giải. Thụ có 

nghĩa là giải, mà cực hiển kinh công ở dƣới là tổng kết của một khoa lớn, lại 

cũng trƣớc nói thụ trì, đều là tỏ rõ ngƣời nầy đã khai viên giải, thì tín là viên 

tín, trì cũng viên trì, cho nên là tri kiến của phật trí mà là kẻ đƣợc thành tựu, 

chủ yếu ở đây.  

Tắc vị nhƣ lai dĩ phật trí tuệ tất tri thị nhân tất kiến thị nhân : chữ vị có nghĩa 

là bị, câu nầy theo sự tƣớng nói có hai nghĩa : 1) Trí tuệ là nghĩa quang 

minh, tri kiến là nghĩa hộ niệm, có nghĩa là ngƣời nầy khế hợp sâu tôn chỉ 

của phật, đƣợc phật gia bị, 2) là công đức của ngƣời nầy chỉ có phật chứng 

biết, trừ trí tuệ của phật ra những ngƣời khác không có khả năng biết hết 

thấy hết.  ói tóm lại, ngƣời nào có thể thụ trì đọc tụng kinh nầy, nếu theo lý 

mà nói thì vô minh của ngƣời nầy bị chân nhƣ huân (vị nhƣ lai) tri kiến của 

ngƣời nầy bị phật trí huân (dĩ phật trí tuệ tất tri tất kiến), nếu theo sự mà nói 

thì đƣợc nhƣ lai gia bị, đều đắc thành tựu vô lƣợng vô biên công đức. Mà nói 

biết hết, thấy hết là tỏ rõ quyết định thành tựu.  ai đắc thành tựu vô lƣợng 

vô biên công đức chính là rọi lại các nghĩa văn trƣớc: đƣơng tri thị nhân 

thậm vi hi hữu, đƣơng tri thị nhân thành tựu tối thƣợng đệ nhất hi hữu chi 

pháp.  ói là dai đắc, nghĩa là chẳng kể tăng, tục, trai, gái, phàm có thể trụ trì 

đọc tụng kinh nầy đều thành tựu nhƣ thế,  gay đến chẳng hiểu rõ nghĩa, chỉ 

có thể đọc tụng, thì cũng ắt đắc thành tựu nhƣ thế, nên nói dai đắc.Vì cớ gì? 

Vì quả nhiên có tín tâm chân thực, chí thành đọc tụng, trƣớc tuy chẳng giải, 

sau ắt khai giải. Tại sao nhƣ thế? Vì chủng tử bát nhã đã trồng, đƣợc phật 

nhiếp thụ, quyết định khai trí tuệ của ta.  ợi ích chúng sanh là công, nuôi lớn 



bồ đề là đức, hai chữ công đức là trỏ tự độ độ tha, thiệu long phật chủng mà 

nói, nên nói vô lƣợng vô biên. Vì cớ gì? Vô lƣợng là theo chiều dọc mà nói, 

vì trải qua muôn kiếp mà thƣờng hằng, vô biên là theo chiều ngang mà nói, 

vì khắp cả pháp giới mà không bờ bến, đây là cảnh giới của chƣ phật chƣ bồ 

tát pháp thân thƣờng trụ, diệu ứng vô phƣơng.  ay nói dai đắc thành tựu nhƣ 

thị công đức, là tỏ rõ ngƣời nầy đều đắc thành bồ tát cho đến thành phật. 

Tóm lại là để khuyên ngƣời ta ắt phải thụ trì đọc tụng kinh nầy, liền đƣợc 

ngộ tự tâm tánh vô thực vô hƣ, lìa xa hai bên. Ðã toàn tánh để khởi tu thì tự 

nhiên toàn tu mà chứng tánh.  

---o0o---   

 

CỰC HIỂN KINH CÔNG  

Tu bồ đề! nhƣợc hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, sơ nhựt phận 

dĩ Hằng-Hà sa đẳng thân bố thí, trung nhựt phận phục dĩ Hằng-Hà sa 

đẳng thân bố thí, hậu nhựt phận diệc dĩ Hằng-Hà sa đẳng thân bố thí, 

nhƣ thị vô lƣợng bách thiên vạn ức kiếp dĩ thân bố thí.  

Dịch nghĩa : Tu bồ đề ơi, Nếu có trai lành gái lành, phần đầu ngày lấy 

bao nhiêu Hằng-Hà sa thân bố thí, phần giữa ngày lại lấy bao nhiêu 

Hằng-Hà sa thân bố thí, Phần chót ngày lại cũng lấy bao nhiêu Hằng-

Hà sa thân bố thí, vô lƣợng trăm ngàn vạn ức kiếp nhƣ thế lấy thân bố 

thí.  

Một khoa lớn cực hiển kinh công nầy là một khoa sau chót mở rộng vô trụ 

để khai giải, chẳng những là tổng kết của mở rộng khai giải, cũng là tổng kết 

của nửa bộ kinh phía trƣớc. Mà mạch câu thì thừa tiếp khít văn trên sanh ra, 

vì văn trên nói thụ trì đọc tụng kinh nầy đều đắc thành tựu vô lƣợng vô biên 

công đức. Tại sao có thể thành tựu nhƣ thế?  ho nên lấy khoa cực hiển kinh 

công nầy để chứng minh. Tuy vậy một khoa lớn nầy đã là tổng kết nửa bộ 

trƣớc, mà trƣớc đã ba lần so sánh để hiển rồi.  ay lại thuyết khoa nầy để cực 

lực hiển kinh công là thực vì nghĩa của kinh nầy chẳng thể nghĩ bàn, trên tuy 

so sánh hiển ba lần còn là nói chƣa hết ý.  ay thừa tiếp văn trên lại phát huy 

ra triệt để. Phải biết, hiển kinh công tức là hiển bát nhã chánh trí, trí nầy là 

phật trí, chỗ gọi là vô thƣợng chánh đẳng chánh giác, là của thế tôn trải qua 

nhiều kiếp đến nay vì chúng sanh cần khổ tu chứng chỗ đắc, tức là pháp vô 

thực vô hƣ đã nói ở văn trên.  ay đem pháp nầy nói ra một cách rành mạch 

mà thành bộ kinh nầy, là vì kẻ chƣa thấy tánh bày tỏ ra một cái đồ-án chân 



xác, vì chúng sanh chỉ dẫn ra một phƣơng châm đến bờ bên kia, vì lấy sự 

kinh nghiệm ngay bản thân mình nói cho ngƣời khác biết để cho họ vâng 

theo. Vì thế tôn thƣơng xót hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay mê muội 

chẳng giác ngộ, mắc lâu dài trong vòng khổ não, hoặc vì chƣớng nặng mà 

chẳng nghe phật pháp, hoặc tuy nghe mà chƣa đƣợc pháp yếu, thì chƣớng 

trƣớc chƣa trừ, chƣớng sau lại nổi dậy, chỗ gọi là nhân bịnh cầu thuốc, nhân 

thuốc lại thành ra bịnh, thì ngồi ở trong núi tối đen, hang ma quỉ, nhƣ ngƣời 

vào chỗ tối tăm mà không ngó không thấy gì, biết đến lúc nào chấm dứt! 

Vậy nên tóm gom một cách tinh mật nghĩa chỗ thuyết bát nhã trong tám hội 

trƣớc mà lại thuyết kinh nầy, thiệt là câu câu truyền tâm, lời lời nắm chắc 

chỗ yếu, có thể khiến chúng sanh mở thủy giác để hợp với bổn giác, mà 

thành đại giác. Quả nhiên có thể tín giải thụ trì thì liền nhƣ ngƣời có con 

mắt, ánh sáng mặt trời soi tỏ thấy bao nhiêu thứ màu sắc. Vả chăng phật bảo 

rõ chúng nó rằng : “chƣ phật và pháp vô thƣợng chánh đẳng giác đều từ kinh 

nầy ra”, thì kinh nầy là phật phật gia truyền pháp bảo có thể biết đƣợc. Thế 

tôn vì muốn gấp truyền thụ gia bảo, muốn gấp hết thảy chúng sanh đều biết 

lợi ích lớn của kinh nầy chẳng thể nghĩ bàn.  hính chỗ gọi là : “khai tự tánh 

tam bảo, thành thƣờng trụ tam bảo, năng trụ trì tam bảo”. Ðem hạn độ cực 

thấp ra nói, cũng đủ để khải phát thiện tâm, vãn hồi thế vận, cho nên lại hết 

sức hiển dƣơng công đức kinh nầy, khiến kẻ nghe sanh ra tƣ tƣởng khó gặp 

đƣợc, sanh tâm hoan hỉ, gắng sức đọc tụng, tín giải thụ trì, đều đắc thành tựu 

đệ nhất hi hữu. Ðây là tôn chỉ rất lớn của cực hiển kinh công.  

Trong hiển kinh công, trƣớc hiển có thể sanh phƣớc thù thắng.  ếu chẳng 

bày ra một cái tỷ dụ sao gọi là gọi là thù thắng, thì liền hiển chẳng ra.  ho 

nên giả lập một cái phƣớc bố thí cực lớn để làm tiền đề hiển thắng cho văn 

sau, nên nói là lập thí dụ. Sơ nhựt phận, trung nhựt phận, hậu nhựt phận : là 

đem một ngày chia làm 3 phần cũng nhƣ ngƣời nay nói : buổi sáng, buổi 

trƣa, buổi tối.  át sông  ằng cực nhỏ, cực nhiều chẳng thể đếm nổi. Kiếp : 

tiếng Phạm là kiếp–ba có nghĩa là thời gian hết sức dài, nay chẳng chỉ một 

kiếp mà là bách thiên vạn ức kiếp, lại chẳng chỉ bách thiên vạn ức kiếp mà là 

vô lƣợng bách thiên vạn ức kiếp. Kinh  oa  ghiêm nói : “  tăng kỳ, a tăng 

kỳ là một   tăng kỳ chuyển,   tăng kỳ chuyển, a tăng kỳ chuyển là một vô 

lƣợng”.   tăng kỳ đã là một số cực dài, cực nhiều chẳng thể tính nổi, lại đem 

cái số chẳng thể tính toán nầy, tăng lên gấp bội mà làm vô lƣợng, há có số có 

thể nói ra đƣợc ƣ ? Thế thì vô lƣợng bách thiên vạn ức kiếp cũng nhƣ nói vô 

số kiếp mà thôi. Mỗi ngày đem một thân mạng ra bố thí đã là chỗ chẳng thể 

làm đƣợc của phàm phu, huống chi một ngày 3 thời, một thời cũng chẳng 

chỉ một thân mạng mà là thân mạng nhƣ cát sông  ằng chẳng thể tính đếm 

xiết.  uống chi chẳng chỉ một ngày, một năm, một kiếp, mà là trong vô số 



kiếp mỗi ngày 3 thời đem thân mạng chẳng thể tính đếm xiết ra bố thí, thì 

trải qua thời gian hết sức dài, bố thí hết sức nặng, hạnh nguyện cũng hết sức 

vững chắc. Ðây là hành môn của bồ tát. Phƣớc đức của ngƣời nầy tuy lớn 

cũng há có thể tính đếm, mà chẳng bằng kẻ nghe kinh nầy mà sanh tín, là tại 

sao?  ý nầy sẽ nói ở dƣới.  

Nhƣợc phục hữu nhân văn thử kinh điển tín tâm bất nghịch kỳ phƣớc 

thắng bỉ.  

Dịch nghĩa : Nếu lại có ngƣời nghe kinh điển nầy tín tâm chẳng nghịch, 

phƣớc nó thắng kẻ kia.  

Bất nghịch có nghĩa là chẳng trái ngƣợc, nghe đƣợc kinh nầy tin sâu, nếu 

không y theo kinh nầy mà hành thì chẳng thể đƣợc.  iền phát khởi đại tâm 

mỗi mỗi nhƣ pháp mà thực hành, đây là tín tâm chẳng nghịch, tức là phát tín 

tâm quyết định bắt đầu thực hành. Ở đây tuy chỉ nói tín, mà gồm có cả thâm 

giải, nếu chẳng thâm giải thì quyết chẳng thể phát ra tín tâm bất nghịch nầy. 

Mới phát tâm nầy đã đành chẳng bằng ở dƣới đã khởi hành.  hƣng khởi 

hành thực gốc ở phát tâm quyết định, nên lúc phát tâm, phƣớc của nó liền 

đƣợc thắng hơn bồ tát nhiều kiếp bố thí vô số thân mạng.  hữ phuớc ở đây 

chính là trỏ câu dƣới : “hạ đảm nhƣ lai sẽ đắc bồ đề, quả báo chẳng thể nghĩ 

bàn” mà nói, nên chẳng phải phƣớc khác có thể so sánh.  

Hà huống thƣ tả thụ trì độc tụng, vị nhân giải thuyết.  

Dịch nghĩa : Huống chi viết ra thụ trì đọc tụng, vì ngƣời khác giải 

thuyết.  

Phát tâm liền thắng hơn, chính vì ngƣời nầy quyết định bắt đầu thực hành, 

thế thì sau khi đã bắt đầu thực hành, phƣớc của ngƣời nầy lại càng thắng, tự 

chẳng đợi nói.  à huống : là hiển rõ nó càng thắng. Thƣ tả là truyền bá rộng. 

Xƣa không có bản in, chuyên nhờ ở viết ra mới đƣợc lƣu truyền, nên chỉ 

đem thƣ tả ra để nói.  hƣ ngày nay phát tâm hoằng dƣơng kinh nầy, chẳng 

kể khắc bản cây, bản đá hay sắp chữ in thì công đức cũng giống nhƣ thƣ tả, 

chẳng phải nhất định viết ra. Trƣớc nói thƣ tả là tỏ rõ ngƣời nầy nhƣ pháp 

phát tâm trƣớc muốn độ chúng. Mà trƣớc lấy kinh nầy độ chúng lại tỏ rõ 

ngƣời nầy phát tâm tức là thiệu long phật chủng. Thụ trì đọc tụng giống nhƣ 

tự độ, thực cũng độ tha. Vì thụ trì tức là giải và hành đều tiến, mà chỗ hành 

chẳng ngoài ba bố thí ly tƣớng. Ba bố thí ly tƣớng là vì lợi ích hết thảy 

chúng sanh. Ðọc tụng cũng là chỗ để huân tập thắng giải, tăng trƣởng thắng 

hành, chẳng phải vì việc khác. Vị nhân giải thuyết : là hành pháp thí để lợi 



chúng. Kinh nầy rất sâu, phát tâm vì mọi ngƣời phân tích ra không lầm, ƣa 

nói ra không ngại, khiến kẻ nghe đƣợc hiểu rõ nghĩa thú, mở phát cái tâm tín 

giải thụ trì của nó.  âu nầy nói ở sau, là vì nếu chẳng thụ trì đọc tụng thì 

không từ đâu mà giải thuyết.  ợp lại mà nói, là nói ngƣời nầy đã có thể 

truyền bá kinh nầy để lợi chúng, lại có thể y theo pháp thực hành để lợi 

chúng, rồi lại có thể hành rộng pháp thí để lợi chúng, đủ chứng minh ngƣời 

nầy thiệt là tín tâm bất nghịch, nên lúc mới phát tâm liền thắng hơn bồ tát 

nhiều kiếp bố thí vô số thân mạng.  ái lý sở dĩ thắng, văn dƣới thế tôn tự nói 

ra, là vì giáo nghĩa, duyên khởi, hạ đảm ba cái đều thắng, nghĩa nầy ở dƣới, 

nay không ngại gì nói ra đại khái để tiện thông suốt. Kinh nầy là pháp môn 

cực viên cực đốn nên nói giáo nghĩa thắng là vì căn cơ viên đốn mà nói, 

khiến phật chủng chẳng dứt nên nói là duyên khởi thắng.  ạ đảm thắng, là 

thử xem ngƣời nầy tín tâm chẳng nghịch tức là cơ và giáo hợp khít với nhau, 

nên chẳng phải kẻ có chủng tử bát nhã sâu dày thì chẳng làm nổi, đây là tuệ 

thắng. Thƣ tả thụ trì cho đến giải thuyết chính là chẳng dứt phật chủng, ấy là 

bi, trí, nguyện, hành của nó đều thắng. Bi trí hành nguyện mỗi mỗi đầy đủ, 

nên có thể gánh vác nhƣ lai, nên là hạ đảm thắng. Mà bồ tát nhiều khiếp bố 

thí thân mạng tuy khó làm mà có thể làm đƣợc, hành nguyện kiên cố, nhƣng 

nếu chẳng đầy đủ bát nhã chánh trí thì chỉ có thể thành ngũ thông bồ tát, rốt 

cuộc chẳng có thể lý trí hai cái hợp nhau đắc lậu tận thông, mà chứng cứu 

cánh giác quả, là một cái chẳng bằng. Ðã chẳng đủ bát nhã chánh trí, tự và 

tha đều chẳng thể đạt đến bờ bên kia của vô dƣ niết bàn, thì chẳng kể khổ 

hạnh ra sao, đều chẳng phải là hành thiệu long phật chủng, thế nên lợi ích 

chúng sanh rốt cuộc có lúc cùng tận, là hai cái chẳng bằng. Tóm lại bát nhã 

là phật trí tức là phật chủng, cho nên là chỗ quan hệ mệnh-mạch của tam 

bảo.  uống chi bộ Kim  ƣơng Bát  hã nầy văn ít mà nghĩa nhiều, mở nghĩa 

thú ra mỗi mỗi triệt để, nếu ở kinh nầy chẳng thể tín tâm bất nghịch, thì chỗ 

thấy đã chẳng triệt để, thế thì bi, trí, nguyện, hành của ngƣời nầy lại sao có 

thể cứu cánh viên mãn? Vả lại đã chẳng thể tín tâm bất nghịch thì tự mình 

chẳng thể thụ trì giải thuyết, hoằng dƣơng rộng ra, thì nghĩa cứu cánh của 

phật pháp chẳng rõ, phật chủng liền có mối lo dứt mất. Quan hệ chỗ nầy hết 

sức trọng đại, thế thì ngƣời tín tâm bất nghịch há là kẻ chỉ biết nhiều kiếp 

khổ hạnh có thể bằng đƣợc ƣ? Thế tôn nói đây chẳng phải bảo không nên 

khổ hạnh, ấy là tỏ rõ chỉ biết khổ hạnh mà chẳng đủ chánh trí thì chẳng thể 

thành tựu cứu cánh giác, chẳng thể thiệu long phật chủng. Mà kẻ tín tâm bất 

nghịch, hoằng dƣơng nầy đã có thể chẳng dứt phật chủng, và lại không và 

hữu chẳng trƣớc thì cũng có thể hành nhiều nhƣ kẻ khổ hạnh kia, kẻ nầy có 

thể làm đƣợc mà kẻ kia không thể làm đƣợc, kẻ kia làm đƣợc thì kẻ nầy 

cũng có thể làm đuợc, thế thì ai là kẻ hơn kẻ thắng chẳng đợi nói nhiều.  



 o đây mà xem có thể ngộ hai môn quán và hành tuy trọng đều nhau, mà lấy 

quán tuệ làm chủ, đây là bát nhã sở dĩ là mẹ của các độ.  ại có thể ngộ tuy 

quán tuệ làm chủ, mà quán tuệ phải ở trong thực hành mà thấy (trong kinh 

chỗ nào cũng đem bố thí và vô trụ nói đều nhau thì có thể hiểu nghĩa nầy). 

Ðây là bát nhã sở dĩ chẳng thể lìa các độ mà riêng có, nên hết thảy phật, hết 

thảy đại bồ tát tuy lấy đại không tam muội làm cứu cánh, nhƣng ở lúc phừng 

lên hiện ra cái hữu tức là đại không tam muội, chẳng phải không hành hết 

thảy mà ngồi ở trong đại không.  ếu quả nhiên nhƣ thế thì cũng chẳng đƣợc 

gọi là đại không tam muội, Vì cớ gì? Vì đại không là luôn cả cái không cũng 

không, là cái không tuyệt đối, mà chẳng phải là cái không đối đãi.  ghĩa nầy 

khẩn yếu, chính là tinh tủy của bát nhã, cần phải lĩnh hội triệt để, hiểu rõ 

triệt để.  

Ở trên 4 lần so sánh công của kinh lần lần lên càng thêm thắng, phải biết, 

chẳng phải là nghĩa của kinh trƣớc sau có sự sai biệt khác xa nhau nhƣ thế, 

thực ra là hiển tín giải có cạn sâu không giống nhau mà thôi.  ghĩa nầy 

trƣớc đã nói rồi, nhƣng quan hệ rất khẩn yếu, sợ có kẻ chƣa nghe, huống chi 

lại thêm vào so sánh hiển kinh công lần nầy, nên nay phải gồm cả ba lần 

trƣớc tỏ rõ ra triệt để.  hƣ lần đầu ở trong văn sanh tín, lấy bố thí một đại 

thiên thế giới thất bảo để hiển thắng, là đem năng sanh tín tâm dĩ thử vi thực, 

và nhất niệm sanh tịnh tín ra mà nói, để tỏ rõ ngƣời nầy đã biết xu hƣớng 

phật trí, tức là thừa hƣởng gia nghiệp của phật, trông nhân thù thắng, ắt đƣợc 

quả thù thắng nên tƣơng lai liền chẳng chỉ làm một Phạm Thiên Vƣơng mà 

thôi.  ần thứ nhì ở đầu văn khai giải lấy bố thí vô lƣợng đại thiên thế giới 

thất bảo hiển thắng, là nói ở sau khi ƣng sanh thanh tịnh tâm, ấy là vì kẻ 

thành tựu pháp đệ nhất hi hữu mà nói, để tỏ rõ ngƣời nào có thể tín giải đến 

chỗ nầy thì tự và tha đều có lợi, tức là đã thành tựu pháp vô thƣợng bồ đề, 

thế thì có hy vọng lớn rồi, nên công đức của ngƣời nầy hơn trƣớc gấp vô 

lƣợng bội.  hỗ nầy thành tựu chẳng phải bảo là thành tựu vô thƣợng bồ đề, 

mà là thành tựu pháp, có nghĩa là đã hiểu rõ, đã tu hành pháp nầy, chẳng thể 

hiểu lầm.  ần thứ ba ở trong văn khai giải bố thí  ằng  à thân mạng hiển 

thắng, là nói ở chỗ mở rõ sau khi làm sao phụng trì, để tỏ rõ nếu có thể tín 

giải, trì thuyết nhƣ thế, thì công hành ngƣời nầy lại càng đi sâu vào. Vì cớ 

gì? Vì chẳng những biết hàng phục hoặc, lại biết dứt hoặc, có thể hy vọng 

chứng đắc pháp thân, nên chẳng lấy bố thí thất bảo ngoại tài để hiển mà lấy 

bố thí thân mạng nội tài để hiển.  ay lần thứ bốn, lấy thí thời gian dài vô 

lƣợng kiếp vô số thân mạng để hiển thắng, ấy là nói sau khi thâm giải nghĩa 

thú và tự chứng pháp, để tỏ rõ ngƣời nầy đã có thể tín tâm bất nghịch liền 

chẳng cần khổ hạnh thời gian dài bèn có thể nhƣ chỗ ta chứng mà đắc 

chứng. Vì cớ gì? Vì ở trên còn chửa có thể mỗi mỗi đúng nhƣ pháp, nay tín 



tâm bất nghịch thì mỗi mỗi đúng nhƣ pháp rồi. Tại sao có thể mỗi mỗi đúng 

nhƣ pháp? Vì bởi ngƣời nầy đã khai giải tuệ, biết nếu chẳng nhƣ thế thì 

chẳng thể đƣợc, nên có thể kiên quyết tâm mình thực hành chẳng trái, tức là 

đã bội trần hợp giác.  hính là chỗ bảo : ngƣời lúc mới phát tâm liền thành 

chánh giác ( ời nầy ở Kinh  oa  ghiêm), liền đầy đủ có tƣ cách thành tựu 

vô thƣợng chánh đẳng chánh giác, văn dƣới sở dĩ nói gánh vác nhƣ lai sẽ đắc 

bồ đề.  ho nên tuy còn là phàm phu mà công đức ngƣời nầy đã vƣợt lên hơn 

bồ tát khổ hạnh nhiều kiếp. Phải biết, thế tôn sở dĩ từ cạn đến sâu bốn lần so 

sánh để hiển, là ý ở khiến ngƣời ta hiểu rõ, có trình độ tín giải thụ trì nhƣ thế 

nào liền có công đức nhƣ thế nào, chỗ bảo là công chẳng bỏ mất, mà tôn chỉ 

thì chú trọng ở chỗ tín tâm bất nghịch.Vì cớ gì? Vì nếu chẳng phát tâm, 

quyết định y theo giáo phụng hành, thì chẳng thể gách vác nhƣ lai, chẳng 

mãn túc bổn hoài của thế tôn thuyết kinh.  ên hết thảy ngƣời học chẳng 

những ở nửa bộ trƣớc theo cảnh mà tỏ rõ vô trụ phải tín tâm bất nghịch, 

ngay đến nửa bộ sau theo tâm mà tỏ rõ vô trụ cũng phải tín tâm bất nghịch, 

mới hợp với thế tôn nói tôn chỉ cực hiển kinh công nầy, và tín tâm bất 

nghịch nầy.  ên trƣớc nói : chẳng qua nhân văn trên sanh ra, thừa tiện văn 

nầy để phát huy, mà thôi, há chuyên vì nửa bộ trƣớc mà nói ƣ? Phải nên biết 

nhƣ thế! Thử xem một khoa lớn nầy là ở sau khi đã kết thúc các nghĩa phía 

trên đặt biệt tuyên thuyết ra. Ðến sau cùng nói : kinh nầy nghĩa chẳng thể 

nghĩ bàn, quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn, hai câu nầy đã kết thúc nửa bộ 

kinh trƣớc, lại cũng để bắt đầu nửa bộ kinh sau, thì có thể thấy nghĩa thú 

trƣớc sau nguyên là nhất quán. Mà khoảng giữa chỗ hiển các công đức của 

ba cái thắng : giáo nghĩa, duyên khởi, hạ đảm, và sanh phƣớc diệt tội v.v... 

há có thể nói đƣợc là nửa bộ trƣớc không can thiệp gì đến nửa bộ sau ƣ? 

Không có lý nào nhƣ vậy. Thế thì gồm chỗ nói trong một khoa lớn nầy quán 

triệt hết trọn bộ kinh thật rõ ràng (cuối nửa bộ sau nói: “Ƣ nhứt thiết pháp 

ƣng nhƣ thị tri, nhƣ thị kiến, nhƣ thị tín giải bất sanh pháp tƣớng”, chính hô 

ứng với tín tâm bất nghịch).  oặc hỏi: tín tâm bất nghịch cùng với tín thành 

tựu phát tâm trong Khởi Tín  uận là một hay là hai?   

Ðáp : Bàn về vị thì chẳng phải là một, mà phát tâm thì chẳng phải là hai. 

Phải biết, chỗ nói trong luận là nói trong thập tín vị tu thập tín tâm thành tựu, 

phát quyết định tâm liền vào sơ trụ, sơ trụ là thánh vị.  ay chẳng qua là mới 

phát tín tâm quyết định y theo kinh bắt đầu thực hành mà thôi, thì tín căn há 

liền thành tựu ƣ? Ðã chƣa thành tựu thì vẫn còn là phàm phu, một thánh một 

phàm cách nhau rất xa, nên mới nói bàn về vị thì chẳng một. Thế nhƣng chỗ 

phát quyết định tâm của kẻ tín thành tựu thu nhiếp có ba tâm : 1 là trực tâm 

vì chính niệm pháp chân nhƣ, 2 là thâm tâm vì ƣa tu tụ hợp hết thảy các 

thiện hành, 3 là đại bi tâm vì muốn bạt hết thảy khổ cho chúng sanh.  ay 



ngƣời tín tâm bất nghịch là tin đƣợc tín tâm thanh tịnh tắc sanh thực tƣớng, 

tin đƣợc ƣng sanh thanh tịnh tâm, há chẳng phải là trực tâm chính niệm chân 

nhƣ ƣ? Rồi lại tin đƣợc lợi ích hết thảy chúng sanh phải ly cả không và hữu, 

hành bố thí lục độ, há chẳng phải là thâm tâm ƣa tụ họp lại hết thảy thiện 

hành ƣ, đại bi tâm bạt khổ cho chúng sanh ƣ? ( ục độ vạn hạnh là ƣa tụ họp 

các thiện hành, lợi ích hết thảy là bạt khổ).  ho nên nói phát tâm thì không 

hai. Tại sao phàm phu phát tâm liền giống với thánh vị? Không có gì khác, 

vì đƣợc đức bổn sƣ của chúng ta trao cho truyền gia pháp bảo mà thôi!  ó 

thể thấy kinh nầy thiệt là cỗ xe trâu trắng lớn, nếu cỡi xe nầy là đi thẳng đến 

bảo sở, không còn nghi ngờ gì nữa. Ở trên vì sợ có kẻ thấy Khởi Tín  uận 

mà phát ra sự hiểu lầm, nên nay đặc biệt dẫn ra để tỏ rõ.  

 ại có cái chẳng thể nào mà không biết, quán và hành của kinh nầy cực viên 

cực đốn, quả nhiên có thể thâm giải nghĩa thú tín tâm bất nghịch, thì ngƣời 

nầy là căn khí viên đốn không còn nghi gì nữa! Mà ngƣời viên đốn ấy là một 

vị nhiếp hết thảy vị, chẳng thể cố định vị thứ để bàn luận. Vì ngƣời nầy đã 

khai phật tri, phật kiến, há chỉ là mới phát tín tâm, có thể cùng với sơ trụ bồ 

tát phát tâm giống nhau, vả lại có thể một lần vƣợt lên vào thẳng, lập địa 

thành phật, chỉ ở chỗ ngƣời nầy trƣớc sau bất nghịch, đứng dậy gánh vác, thì 

quyết định sẽ đắc vô thƣợng bồ đề. Trong tín tâm bất nghịch đã có đủ trực 

tâm, thâm tâm, đại bi tâm, phải biết 3 tâm nầy, là 3 tụ tịnh giới, vì chƣng ly 

tƣớng phát tâm để chính niệm chân nhƣ thì tự mình không có các điều lỗi, 

nên trực tâm tức là nhiếp luận nghi giới.  y tƣớng tu bố thí lục độ, vì ƣa tụ 

họp hết thảy thiện hành thì thâm tâm tức là nhiếp thiện pháp giới. Vì lợi ích 

hết thảy chúng sanh làm bố thí để bạt hết thảy khổ, thì đại tâm tức là nhiếp 

chúng sanh giới.  o đây có thể ngộ cái sở dĩ nhiên ở đầu kinh nói : “ trì giới 

tu phƣớc ƣ thử chƣơng cú năng sanh tín tâm dĩ thử vi thực”. Vì trì nhiếp luật 

nghi giới có thể phát ra trực tâm, trì nhiếp thiện pháp giới có thể phát ra 

thâm tâm, trì nhiếp chúng sanh giới có thể phát ra đại bi tâm, mà tu phƣớc 

lại sở dĩ giúp cho phát ra thâm tâm, đại bi tâm. Vậy nên muốn ở kinh nầy tín 

tâm bất nghịch, thì quyết định phải từ trì giới tu phƣớc bắt đầu làm, lại càng 

rõ ràng.  ại nữa, 3 tâm đã đầy đủ, liền có thể thành tựu 3 đức, 3 thân, vì 

chƣng trực tâm chánh niệm chân nhƣ có thể dứt hoặc mà chứng chân, nên là 

đoạn đức, thành pháp thân. Thâm tâm ƣa tụ họp các thiện hành, vì đủ chánh 

trí nên có thể ƣa tụ họp, đã tụ họp thiện hành thì ắt đƣợc thắng báo, nên là trí 

đức, thành báo thân. Tâm đại bi bạt hết thảy khổ, kết rộng chúng duyên, 

chẳng xả bỏ chúng sanh, nên là ân đức, thành hoá thân. Tín tâm bất nghịch 

thành tựu bao nhiêu thứ công đức nhƣ thế, phƣớc của ngƣời nầy thù thắng 

biết bao!  ên văn dƣới nói : “gánh vác nhƣ lai sẽ đắc bồ đề, kinh nầy nghĩa 

chẳng thể nghĩ bàn, quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn”.  



Tu Bồ Ðề, dĩ yếu ngôn chi, thị kinh hữu bất khả tƣ nghị, bất khả xƣng 

luợng, vô biên công đức.  

Dịch nghĩa : Tu bồ đề ơi, lấy cần yếu mà nói, kinh nầy có công đức vô 

biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể gọi tên, đo lƣờng.  

Kẻ tín tâm bất nghịch y theo giáo phụng hành, phƣớc của nó hơn bồ tát 

nhiều kiếp khổ hạnh kia, lý do ở chỗ nào? Yếu điểm nầy có thể gom đại khái 

làm 3 mối theo thứ tự thuyết minh, nên nói dĩ yếu ngôn chi.  âu nầy thông 

suốt cả hai khoa duyên khởi, hạ đảm ở dƣới. Bất khả tƣ nghị trỏ pháp thân 

mà nói, pháp thân tức là thể. Tánh thể không tịch, ly tƣớng danh tự, ly tƣớng 

ngôn thuyết, ly tƣớng tâm duyên, nên ắt phải ly tƣớng tự chứng, chỗ gọi là 

dứt hết đạo ngôn ngữ (bất khả nghị), chỗ tâm hành diệt (bất khả tƣ), nên nói 

bất khả tƣ nghị. Trong kinh nầy phàm tỏ rõ nghĩa ly tƣớng ly niệm, hết thảy 

đều khiển là vì thế. Bất khả xƣng lƣợng : là trỏ báo, hoá thân mà nói, báo, 

hoá thân tức là tƣớng, dụng.  hứng đắc pháp thân thì báo, hoá hiển hiện, mà 

báo thân cao nhƣ Tu di sơn vƣơng có vô lƣợng tƣớng hảo, mỗi mỗi tƣớng 

hảo có vô lƣợng quang minh, chẳng phải ngôn ngữ có thể hình dung (bất khả 

xƣng). Báo thân thì tuỳ theo hình lục đạo, biến hiện chẳng thể đo lƣờng, 

chẳng phải phàm tình có thể đo lƣờng (bất khả lƣợng), nên nói bất khả xƣng 

lƣợng. Trong kinh nầy phàm tỏ rõ nghĩa bố thí lục độ, lợi ích chúng sanh là 

vì thế. Thể, tƣớng, dụng 3 cái đại, tánh nó vốn đầy đủ, nên đã chẳng nên 

trƣớc tƣớng mà cũng chẳng nên hoại tƣớng, mới có thể hữu thể hữu dụng. 

Trong kinh nầy phàm tỏ tõ nghĩa chẳng trƣớc hai bên, không hữu viên dung, 

phƣớc tuệ song tu, bi trí hợp nhứt là vì thế. Ðây là đem hai câu bất khả tự 

nghị, bất khả xƣng lƣợng hợp lại mà xem để tỏ rõ nghĩa.  ai câu nầy đã tỏ 

rõ lý tánh, nên nối tiếp nói vô biên để tỏ rõ sự tu. Vô biên là ý ly tứ cú. 

 hẳng những ly hai bên hữu vô, ngay cả hai bên diệc hữu diệc vô, phi hữu 

phi vô cũng ly, đây gọi là vô biên. Biên kiến đã không có hết thảy, thì trung 

đạo tự viên. Trọn kinh nầy sở dĩ lấy hai chữ vô trụ làm chủ chỉ duy nhứt. 

 ông có nghĩa là một lần vƣợt lên thẳng vào, đức có nghĩa là thể dụng hiển 

ra viên minh. Vì giáo nghĩa kinh nầy là lý và sự hai cái dung hội, tánh và tu 

chẳng hai, có thể lấy công phu tu một lần vƣợt lên thẳng vào, thành tựu tánh 

đức thể dụng viên hiển ra, nên nói : “thị kinh hữu bất khả tƣ nghị, bất khả 

xƣng lƣợng vô biên công đức”. Trên đây là đem vô biên công đức theo tự 

mình tu mà nói.  hƣng 4 chữ nầy cũng gồm cả lợi tha mà nói. Vì tự tha 2 

đằng đều lợi là bồ tát đạo. Vì chƣng pháp thân khắp cả ở pháp giới, pháp 

giới vô biên huống chi pháp thân ƣ? Báo thân thì tƣớng hảo quang minh, vô 

lƣợng vô biên, hoá thân thì tuỳ duyên thị hiện diệu ứng không có phƣơng sở  

không có phƣơng sở cũng là ý vô biên. Ba thân vô biên, nên có thể đầy khắp 



cả vô biên pháp giới để độ chúng sanh. Bảo là giáo nghĩa kinh nầy khiến 

chúng sanh thành tựu 3 thân thể dụng vô biên, để lợi ích vô biên chúng sanh 

(là công) cùng chứng vô thƣợng bồ đề (là đức). Rồi lại xoay vần lợi ích, 

xoay vần chứng đắc, công đức ngƣời nầy cũng lại vô biên. Mà kẻ tín tâm bất 

nghịch đã y theo giáo để phụng hành, sẽ đƣợc công đức nhƣ thế, đây là lý do 

phƣớc thắng hơn kẻ kia.  iáo nghĩa thắng là kinh nói, nếu theo ngƣời mà 

nói, thì phải nói là huân tập thắng.  

Nhƣ lai vị phát đại thừa giả thuyết, vị phát tối thƣợng thừa giả thuyết.  

Dịch nghĩa : Nhƣ lai vì kẻ phát đại thừa mà nói, vì kẻ phát tối thƣợng 

thừa mà nói.  

Phát là phát tâm, đại thừa là bồ tát thừa, tối thƣợng thừa là phật thừa.  iáo 

nghĩa đại thừa có viên, có biệt, có đốn, có tiệm, giáo nghĩa phật thừa chỉ có 

một viên đốn. Phát đại thừa là phát tâm hành bồ tát đạo, phát tối thƣợng thừa 

là phát tâm thiệu long phật chủng, tỏ rõ kinh nầy là vì lũ ngƣời nầy nói.  ếu 

theo giáo nghĩa mà nói, kinh nầy nghĩa của nửa bộ trƣớc chƣa hết thảy là 

viên đốn, nửa bộ sau chuyên tỏ rõ viên đốn.  ại nửa bộ trƣớc chƣa viên đốn 

hết thảy, chẳng phải bảo là có chỗ viên đốn, có chỗ không viên đốn, mà là 

trong một câu nói thƣờng thƣờng đầy đủ cả hai nghĩa trên, nên trƣớc tôi đã 

nói: kẻ cạn thì thấy cạn, kẻ sâu thì thấy sâu, tùy theo ngƣời mà hiểu. Ðây là 

thế tôn thuyết pháp hay khéo, khổ tâm siêng năng khéo dẫn dụ.  ên trong 2 

câu : “vị phát đại thừa giả thuyết, vị phát tối thƣợng thừa giả thuyết”  gồm 

có 2 nghĩa, một là tỏ rõ chỗ thuyết nầy có 2 thứ giáo nghĩa, một là vì kẻ phát 

2 thứ tâm nầy mà thuyết.  ói nhƣ lai là tỏ rõ nó từ trong biển đại viên giác 

chảy ra, tỏ rõ là câu câu truyền tâm.  hƣ lai đã vì kẻ phát tâm nhƣ thế mà 

thuyết, thì ngƣời tín tâm bất nghịch, y theo giáo phụng hành, ngƣời nầy phát 

tâm nhƣ thế có thể biết đƣợc, ngƣời nầy khai phật tri kiến có thể biết đƣợc, 

ngƣời nầy là thiệu long phật chủng cũng có thể biết đƣợc. Ðây là lý do thứ 

nhì phƣớc ngƣời nầy thắng kẻ kia.  uyên khởi thắng là theo bên kẻ thuyết 

mà nói, nếu theo bên bất nghịch mà nói, thì là phát tâm thắng, căn khí thắng.  

 hƣợc hữu nhân năng thụ trì độc tụng quảng vị nhân thuyết, nhƣ lai tất tri 

thị nhân, tất kiến thị nhân dai thành tựu bất khả lƣợng, bất khả xƣng, vô hữu 

biên, bất khả tƣ nghị công đức.  hƣ thị nhân đẳng tắc vi hạ đảm nhƣ lai a 

nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

 ịch nghĩa :  ếu có ngƣời nào có thể thụ trì đọc tụng rộng vì ngƣời khác 

nói, nhƣ lai biết hết ngƣời nầy, thấy hết ngƣời nầy đều đƣợc thành tựu công 



đức chẳng thể đo lƣờng, chẳng thể gọi tên, không có biên, chẳng thể nghĩ 

bàn.  hững ngƣời nhƣ thế tức là gánh vác nhƣ lai a nậu đa la tam miệu tam 

bồ đề.  

Ở bản lƣu thông trên chữ thành tựu có chữ đắc, ngƣời nhà Ðƣờng viết kinh 

không có chữ nầy. Trong chú sở của ngƣời nhà Ðƣờng, Tống cũng không có 

nghĩa chữ đắc, đủ chứng minh là ngƣời sau đời nhà Minh thêm vào. Ý của 

kẻ thêm vào ắt cho là ngƣời mới phát tâm há liền thành tựu, chẳng qua tƣơng 

lai có thể đƣợc thành tựu mà thôi, họ ngờ là chữ đắc nầy sót nên mới thêm 

vào. Biết đâu rằng trong nầy chỗ nói thành tựu công đức là trỏ hạ đảm nhƣ 

lai mà nói, chẳng phải bảo là liền thành nhƣ lai. Ý kinh chính lấy hạ đảm 

nhƣ lai là lý do lớn của phƣớc nó thắng kẻ kia.  ếu sự hạ đảm của ngƣời nầy 

còn chƣa thành tựu, thế thì không có lý do gì thắng kẻ kia. Vì cớ gì? Vì 

phàm phu mới phát tâm tu hành, phƣớc nó thắng bồ tát kia nhiều kiếp khổ 

hạnh là vì nó phát tâm thiệu long phật chủng, tu hành thiệu long phật chủng. 

 ạ đảm nhƣ lai chính là tỏ rõ ngƣời nầy có thể thiệu long phật chủng, nếu 

cái nầy mà chƣa thành, thì sao có thể bảo là thắng kẻ kia? vả trên tỏ rõ giáo 

nghĩa thắng, duyên khởi thắng là làm tiền-đề cho hạ đảm thắng. Vì chƣng 

nhân giáo nghĩa, duyên khởi của ngƣời nầy đều thắng, cho nên tín tâm bất 

nghịch, y theo giáo phụng hành tức là hạ đảm nhƣ lai.  ếu nhƣ công đức hạ 

đảm còn đợi đến tƣơng lai, ấy là ngƣời nầy chƣa chịu sự huân tập của giáo 

nghĩa thù thắng, không hợp với tƣ cách duyên khởi thù thắng, có thể biết 

đƣợc, thế thì trên nói nghe kinh điển nầy tín tâm bất nghịch... liền thành ra 

lời nói trống rỗng.  ếu ngƣời nầy thiệt là tín tâm bất nghịch, mà lại chƣa 

thành công đức hạ đảm, duyên khởi, giáo nghĩa thì còn có gì mà thù thắng ƣ 

? Vậy thì trên nói : “Kinh nầy có công đức chẳng thể nghĩ bàn, nhƣ lai vì kẻ 

phát đại thừa, tối thƣợng thừa mà nói”, lại thành ra lời nói trống rỗng. Một 

chữ thêm vào bớt đi có quan hệ lớn lao nhƣ thế. Trƣớc tôi đã nói : phàm đọc 

sách phật rất kỵ day về trên văn tự nghiên cứu, vì nghiên cứu văn tự đều là 

lấy thiển kiến dòm vào, lấy phàm tình đo lƣờng, thế ắt làm sai lầm pháp, sai 

lầm ngƣời.  ay xem chỗ nầy thêm bậy vào một chữ có sự khác xa nghĩa rất 

lớn, thì chẳng những có lỗi làm lầm pháp lầm ngƣời, rốt cuộc phạm tội báng 

pháp báng phật. Ðáng sợ thay! Xét lý do của sự thêm vào nầy không có gì 

khác, chỉ vì chẳng tỏ rõ giáo nghĩa, chỉ chuyên môn day về trên văn tự mà so 

sánh. Tại sao nói thế? Vì trong ý kẻ thêm bậy một chữ nầy vào là hiểu lầm 

bất khả lƣợng công đức cho là bất khả tƣ nghị công đức ở văn trên, nên mới 

cho là ngƣời vừa mới phát tâm tu hành há có thể thành tựu, bèn thêm một 

chữ đắc để phân biệt cho rõ. Biết đâu rằng văn tự chỗ nầy tuy giống với văn 

trên, nhƣng đã nói một cách lộn ngƣợc lên thì nghĩa lý rất khác xa, công đức 

cũng theo đó mà khác xa, há có thể lộn xộn cho là một ƣ?  ay rốt cuộc sống 



sƣợng lờ mờ đến nhƣ thế, không có gì khác, vì không tỏ rõ giáo nghĩa mà 

thôi.  iáo nghĩa làm sao đƣợc tỏ rõ? Phải đọc nhiều kinh điển đại thừa để 

mở rộng tâm mình, siêng năng tu quán hành để tiêu chƣớng của mình, 

thƣờng cầu phật gia bị để mở mang trí tuệ cho mình, lấy sức tăng thƣợng 

duyên huân tập nhƣ thế thì lâu ngày tự mình sẽ tỏ rỏ.  ếu chấp tƣớng văn tự 

mà tìm cầu, thì nhƣ ngƣời vào chỗ tối, vĩnh viễn không thấy đƣợc. Ðây là 

môn trọng yếu để tỏ rõ phật lý, nên tôi chẳng ngại nói đi nói lại.  âu : Thị 

kinh hữu bất khả tƣ nghị, bất khả xƣng lƣợng, vô biên công đức ở văn trên 

gồm có hai nghĩa: 1) Bất khả tƣ nghị : là nói về pháp thân, lại cũng là thể, 

bất khả xƣng lƣợng là nói về báo, hóa thân, lại cũng là tƣớng, dụng.  ợp hai 

câu nầy lại mà nói là đầy đủ ba tánh đức lớn : thể, tƣớng, dụng, cũng gọi là 

lý thể.  ếu đem tánh đức chia ra cho kỹ, thì chỉ có thể của pháp thân mới gọi 

là thể của tánh, còn tƣớng, dụng của báo, hóa thân thì gọi là dụng của tánh. 

Vì nó là dụng của tánh vốn có đầy đủ nên có thể gọi nó là tánh đức, là lý thể. 

 anh nghĩa nầy mỗi hay có kẻ chƣa hiểu rõ.  

Vô biên : là nói công phu tu, có nghĩa là ly tứ cú.  ợp hai câu trên là tánh và 

tu đem ra đối nhau nói.  ai chữ công đức, công có nghĩa là công phu tu, một 

lần vƣợt lên vào thẳng, đức có nghĩa là tánh đức, thể và dụng viên minh. 

Tóm lại để tỏ rõ giáo nghĩa kinh nầy có lý và sự hai cái dung hội nhau, tánh 

và tu chẳng hai, công đức một lần vƣợt lên vào thẳng, thể dụng hiển ra viên 

minh. Bất khả tƣ nghị bất khả xƣng lƣợng : nghĩa cũng giống nhƣ trên, 

nhƣng trƣớc theo có đủ ba tánh lớn mà nói, để đối với vô biên của tu, nay thì 

chia ra mà nói rõ. Bất khả tƣ nghị có thể theo tánh-thể mà nói, bất khả xƣng 

lƣợng có thể theo tánh-dụng mà nói. Vô biên là trỏ hết thảy, lợi ích chúng 

sanh là công, nuôi lớn bồ đề là đức, thế thì bốn chữ vô biên công đức là 

chuyên theo lợi tha mà nói, nếu đối với tánh dụng ở trên mà nói thì đây chỗ 

gọi là dụng của dụng. Tóm lại để tỏ rõ giáo nghĩa kinh nầy có công đức vô 

lƣợng vô biên, chứng thể khởi dụng đầy khắp vô biên pháp giới, lợi ích 

chúng sanh, cùng chứng bồ đề.  hỗ nầy thì trƣớc nói bất khả xƣng lƣợng, kế 

tiếp nói vô biên, sau nói bất khả tƣ nghị, cùng với văn trên hoàn toàn đổi lộn 

ngƣợc lại, đây là một cái chẳng giống nhau. Vả lại chẳng nói bất khả xƣng 

lƣợng, lại chia ra mà nói lộn ngƣợc bất khả lƣợng bất khả xƣng, đây là hai 

cái chẳng giống nhau.  ại chẳng những nói vô biên, lại còn thêm một chữ 

hữu mà nói là vô hữu biên, đây là ba cái chẳng giống nhau, còn bất khả tƣ 

nghị thì vẫn nhƣ cũ, những chỗ nói nhƣ thế nghĩa của nó hết sức tinh.  

Phải biết ba đại : thể, tƣớng, dụng từ xƣa đến nay chẳng lìa ra.  ái duy nhất 

vắng lặng, tuyệt danh ly tƣớng, mà là gốc của tƣớng dụng thì gọi nó là T Ể, 

chỗ chẳng giống với tƣớng dụng rất dễ hiểu rõ.  òn hai cái tƣớng và dụng 



tuy có chia mà không chia, vì báo, hóa hai thân đều do dụng đại của tánh có 

đủ chỗ hiện ra, vì nó có thể hiện báo, hóa thân, nên gọi là dụng đại. Mà tánh 

đầy đủ vô lƣợng tịnh công đức, chỗ gọi là tƣớng đại liền phụ vào báo, hóa 

thân mà hiện hình ra ở ngoài, nên nói chia, mà chẳng chia. Văn trên sở dĩ 

hợp lại mà nói là bất khả xƣng lƣợng, lý nầy đọc kỹ Khởi Tín  uận có thể 

hiểu rõ. Thế nhƣng tƣớng, dụng tuy chia mà chẳng chia, mà cũng chẳng chia 

mà chia, nên hai thứ thân báo, hóa, chẳng những chỗ hiện ra tƣớng, chỗ khởi 

ra dụng mỗi cái chẳng giống nhau, mà lúc tu nhân, chỗ phát tâm cũng mỗi 

cái chẳng giống nhau, (nhân hành thì giống, nhƣng nhân tâm không giống, 

sẽ nói rõ, phải phân biệt cho kỹ).  hính vì phát tâm chẳng giống, nên chỗ 

hiện ra tƣớng, chỗ khởi ra dụng cũng mỗi mỗi chẳng giống. Vì tƣớng và 

dụng của báo, hóa tuy đều do ở tu lục độ vạn hạnh ly tƣớng, phƣớc tuệ đầy 

đủ mà sau thành tựu (đây là tỏ rõ nhân hành giống), nhƣng báo thân là quả 

đã đƣợc do phát nguyện rộng lớn vô tận, biết đƣợc lục độ vạn hạnh duyên 

sanh tức không, mà có thể thêm lớn phƣớc tuệ, đạt đến bờ bên kia, nên thệ 

nguyện ắt mỗi mỗi viên tu.  òn hóa thân cũng là quả đã đƣợc do phát 

nguyện rộng lớn vô tận, biết đƣợc hết thảy hữu tình sanh vốn vô sanh mà 

còn chấp mê chẳng giác ngộ, chƣa ra khỏi vòng khổ luân hồi, nên thệ 

nguyện ắt mỗi mỗi độ hết chúng nó (đây là tỏ rõ nhân tâm chẳng giống). Vì 

cớ chẳng giống nhau, cho nên chỗ nầy lại chia ra mà nói.  hính vì chia ra 

mà nói, liền có thể ngộ biết chỗ nầy là theo tu nhân mà nói, cùng với ở trên 

hợp lại mà nói để tỏ rõ tu nhân đắc quả, sự và lý của nó khác nhau xa. o 

nghĩa nói ở trên mà xem, có thể biết muốn thành hóa thân chẳng thể lƣợng, 

phân thân ra khắp pháp giới phổ độ hàm thức, ắt phải phát tâm đại bi lợi ích 

hết thảy chúng sanh để bạt hết thảy khổ.  ên kinh nầy mở miệng liền nói : 

“sở hữu nhứt thiết chúng sanh chi loại, ngã dai linh nhập vô dƣ niết bàn nhi 

diệt độ chi”, lại nói : “bồ tát vị lợi ích nhứt thiết chúng sanh ƣng nhƣ thị bố 

thí”.  ay nói thành tựu bất khả lƣợng, rõ ràng là tín tâm bất nghịch, tức là đã 

phát tâm đại bi, chẳng phải phàm tình chỗ có thể đo lƣờng, phát tâm nhƣ thế, 

tƣơng lai ắt chứng quả nhƣ thế. Tâm bồ tát lấy từ bi làm gốc, nên trƣớc nói 

bất khả lƣợng.  ại do nghĩa nói trên mà xem, có thể biết muốn thành báo 

thân phƣớc tuệ trang nghiêm tƣớng hảo vô biên, bất khả xƣng, ắt phải phát 

thâm tâm tu rộng lục độ vạn hạnh, ƣa họp hết thảy thiện pháp hành.  ên 

kinh nầy mở miệng liền nói : “bồ tát ƣ pháp ƣng vô sở trụ, hành ƣ bố thí”, 

cho đến chỗ nào cũng đem bố thí cùng với ly tƣớng đối nhau mà nói.  ay 

nói thành tựu bất khả xƣng, rõ ràng là tín tâm bất nghịch, tức là đã phát thâm 

tâm, chẳng phải ngôn ngữ có thể hình dung ra nổi. Thử xem 500 đời nhẫn 

nhục và việc  a  ợi Vƣơng, thứ khổ hạnh khó hành nầy, há ngôn ngữ có thể 

hình dung ra ƣ?  hẫn độ nhƣ thế thì các độ khác có thể biết.  ên chẳng 

trƣớc phát tâm đại bi để làm nền móng, thì quyết chẳng thể phát ra thâm 



tâm, mà chẳng phát thâm tâm lại lấy gì để thành tựu đại bi tâm ƣ?  ho nên 

trong kinh trƣớc nói bất khả lƣợng, liền nói tiếp bất khả xƣng, ngay đầu đem 

bất khả lƣợng bất khả xƣng ra nói càng bao gồm yếu nghĩa. Vì chƣng bát 

nhã là pháp môn tỏ rõ cái không, chủ chỉ duy nhất của kinh Kim  ƣơng Bát 

 hã nầy cũng ở ƣng vô sở trụ. Vô trụ thì ly tƣớng, ly tƣớng tức là quán 

không. Thế nhƣng bắt đầu nói kinh lại khiến độ rộng chúng sanh, siêng hành 

bố thí, chính là tỏ rõ nghĩa không quán chẳng lìa thực hành, bát nhã chẳng 

lìa các độ mà riêng có. Ðây gọi là đệ nhứt nghĩa không, nay ngƣời nầy phát 

tâm lại cũng nhƣ thế, đại bi tâm thâm tâm và trực tâm cùng phát chính là 

thực hành chỗ thuyết trong kinh, nên nói tín tâm bất nghịch. Phải biết, lúc 

mới phát tâm còn chƣa dứt niệm, chính là ở trong môn sanh diệt, nên tuy 

phát đều ba tâm : trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, nhƣng chỉ day về trong 

môn sanh diệt tinh tiến siêng năng tu hành lục độ chẳng trƣớc tƣớng, chẳng 

hoại tƣớng, lợi khắp hết thảy. Thế thì đã đầy đủ tánh đức của ba đại : thể, 

tƣớng, dụng tƣơng ứng với nhau, lại là thành tựu chánh nhân của báo hoá 

thân, chẳng đến nỗi thành ra cái không nghiêng lệch, có thể mà không có 

dụng. Vả vọng tƣởng từ vô thủy đến nay, nếu chẳng trải qua sự để luyện 

tâm, cũng quyết chẳng thể trừ. Ðây đều là then chốt khẩn yếu để học phật, 

ngàn kinh muôn luận đều là phát huy lý nầy, mà bát nhã nói lý nầy càng 

tinh, phải nên lĩnh hội, phải nên theo đó mà thực hành. Thế nhƣng một mặt 

day về môn sanh diệt để thực hành lục độ (lục độ đều là pháp duyên sanh, 

nên nhiếp trong sanh diệt môn), một mặt kíp phải tinh mật quán không, để 

xu hƣớng chân nhƣ môn.  ếu chẳng nhƣ thế thì chấp chẳng thể khiển trừ, 

tƣớng chẳng thể ly, chẳng những không thể dứt niệm để chứng thể của pháp 

thân, tƣớng dụng của hai thứ báo hoá thân cũng không từ đâu mà hiện ra (ắt 

chứng thể mới có thể khởi dụng). Vả trụ tƣớng để hành bố thí lục độ, nhƣ 

ngƣời vào chỗ tối, một khi gặp chƣớng duyên, ắt khiến cho tâm thoái 

chuyển, nhƣ một khoa nhẫn nhục ở trên đã nói rõ.  ên tiếp nối khít xuống là 

câu : vô hữu biên. Ở trong vô biên thêm một chữ hữu, rất là tinh yếu. Văn 

trên nói vô biên là tỏ rõ tứ cú đều ly. Phải biết, lúc vọng tƣởng chƣa ngừng 

nghỉ, hễ khởi niệm liền chấp trƣớc, hễ trƣớc liền hữu biên, chỗ gọi là: “hữu 

biên, vô biên, diệc hữu diệc vô biên, phi hữu phi vô biên”, lúc một niệm nổi 

dậy thì trong tứ cú ắt phải trƣớc một cú.  ên muốn đƣợc chẳng trƣớc thì  ắt 

phải vô niệm.  ay nói vô hữu biên là tỏ rõ nó chƣa thể vô tuyệt đối, chỉ có 

thể lấy cái vô đối trị cái hữu biên của nó mà thôi. Vì chƣng nói ngƣời nầy 

chính ở trên vô trụ ly tƣớng mà dụng công, để cầu chứng đắc pháp thân tánh 

thể chẳng thể nghĩ bàn, đạo ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt, cho nên nối 

tiếp nói: bất khả tƣ nghị, vì tánh thể không biến không khác, nên câu nầy lại 

cũng nhƣ cũ để biểu thị nó chẳng biến chẳng khác. Ðem vô hữu biên, bất 

khả tƣ nghị hợp lại mà đọc, chính là phát trực tâm, ly hết thảy tƣớng, chính 



niệm chân nhƣ. Ba tâm đều phát, đó là tín tâm bất nghịch, đã ở kinh nầy tín 

tâm bất nghịch, y theo giáo phụng hành, liền có công lợi ích chúng sanh, có 

đức nuôi lớn bồ đề. Vì cớ gì? Vì ngƣời nầy có thể làm công phu tu một lần 

vƣợt lên vào thẳng, cầu chứng tánh đức thể dụng hiển ra viên minh.  hẳng 

kể tăng tục, trai gái, chỉ có thể tín tâm bất nghịch thì đều thành tựu nhƣ thế, 

nên nói: “dai thành tựu bất khả lƣợng, bất khả xƣng, vô hữu biên, bất khả tƣ 

nghị công đức”. Thành cái công đức ba tâm đều phát nầy mới đủ để thiệu 

long phật chủng, nên nối tiếp nói: “Tắc-vi hạ đảm nhƣ lai a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề”, tắc vi có nghĩa là: tức là.  ếu là tƣơng lai đƣợc thành mà 

nay còn chƣa thành thì sao gọi đƣợc là tức là ƣ?  ợp bao nhiêu nghĩa nói 

trên mà xem, đủ chứng minh thêm bậy một chữ đắc, rõ ràng là trái với tôn 

chỉ của kinh.  

 ạ đảm: có nghĩa là gánh vác, đem trọn sức lực ra phụ trách. Ðã nói nhƣ lai, 

lại nói vô thƣợng chánh đẳng giác là: nhƣ lai là ngƣời tánh đức viên minh, 

vô thƣợng bồ đề là pháp của giác vƣơng riêng mình chứng.  ứa cho ngƣời 

nầy gánh vác hai cái nầy, vì chƣng hứa cho ngƣời nầy là ngƣời thừa kế phật 

vị, có thể lãnh pháp của giác vƣơng. Phụng trì độc tụng, quảng vị nhân 

thuyết: nghĩa nó giống với trƣớc. Ở trên nói: nhân năng, tức là bảo ngƣời tín 

tâm bất nghịch, nhƣ lai tất tri tất kiến: cũng là ý nói nhƣ lai ở thƣờng tịch 

quang ấn chứng, hứa khả cho ngƣời nầy.  

Hà dĩ cố? Tu Bồ Ðề, nhƣợc nhạo tiểu pháp giả trƣớc ngã kiến, nhân 

kiến chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tắc ƣ thử kinh bất năng thính thụ 

độc tụng, vị nhân giải thuyết.  

Dịch nghĩa: Vì cớ gì? Tu Bồ Ðề ơi, nếu ngƣời ƣa thích pháp nhỏ, chấp 

trƣớc kiến ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì ở kinh nầy chẳng thể nghe, 

thụ trì đọc tụng, vì ngƣời khác giải thuyết.  

Văn tự khoa nầy mới xem giống nhƣ không có gì khẩn yếu cho lắm, mà thực 

ra thì chữ chữ khẩn yếu, trong nầy bao gồm nghĩa tinh thâm, đầu mối rƣờm 

rà, vì đƣợc một khoa nầy thì các nghĩa nói trên lại càng viên mãn, có thể 

thấy nó quan hệ khẩn yếu vậy. Kinh  oa  ghiêm nói : “Bửa một vi trần ra 

một đại thiên kinh quyển”, vậy nên nay phải mỗi mỗi bửa nó ra.  âu hà dĩ 

cố, chẳng những thừa tiếp khoa trên mà cùng với khoa dƣới nhứt khí thừa 

tiếp nhau, cho nên đầu mối nó rƣờm rà. Tiểu pháp là pháp tiểu thừa, gồm trỏ 

pháp chẳng liễu nghĩa, chính là phản diện của pháp vô thƣợng thậm thâm. 

 hạo tiểu pháp lại là phản diện của nghe kinh điển nầy tín tâm bất nghịch. 

Ðây là mƣợn nghĩa phản diện để hiển nghĩa chính diện.  hạo: là ƣa thích, có 



nghĩa là khế hợp, tức là cái sở dĩ nhiên của bất nghịch, vì ngƣời nầy ƣa 

thích, khế hợp, cho nên bất nghịch. Trƣớc ngã kiến: tức là ngã chấp, đã có 

ngã chấp thì bao nhiêu thứ phân biệt theo đó mà nổi dậy, nên nói trƣớc ngã 

kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Ðây là lời nói hết sức bài 

xích tiểu thừa. Từ xƣa đến nay đều bảo tiểu thừa ngã chấp đã không, chỉ còn 

dƣ pháp chấp chƣa trừ mà thôi.  ay bài xích thẳng nó rằng: trƣớc ngã kiến, 

khiến kẻ tiểu thừa tự mình đồi táng, khiến họ tỉnh ngộ ƣa tiểu thừa là hoàn 

toàn không đúng.  âu nói chân thực nầy chẳng phải là lời bàn hà khắc, vì 

chƣng tiểu thừa là kẻ đã không có cái ngã kiến thô, tức là không cái chấp 

ngũ uẩn giả hợp sắc thân làm ngã kiến, cho nên nó chẳng chịu có thân hậu 

hữu.  hƣng vì nó chấp có cái pháp ngã không (tức là pháp ngũ uẩn) nên gọi 

nó là pháp chấp. Phải biết, ngã không đã chƣa quên đi ở trong lòng, gọi đó là 

pháp chấp có thể đƣợc, mà gọi nó là ngã kiến chƣa sạch cũng có thể đƣợc. 

 ho nên trƣớc nói: “ hƣợc thủ pháp tƣớng tức trƣớc ngã nhân chúng sanh 

thọ giả”.  gƣời nầy lại chấp có cái ngã không, tức là rơi vào cái không 

nghiêng lệch, không nghiêng lệch tức là thủ phi pháp, là chấp phi pháp cho 

là pháp, nhƣ thế thì vẫn là pháp chấp.  ho nên trƣớc lại nói: “nhƣợc thủ phi 

pháp tức trƣớc ngã nhân chúng sanh thọ giả”, nên nay lấy ngay trƣớc ngã 

kiến để bài xích nó.  ói một cách thống khoái, tâm nếu có thủ thì ai khiến 

cho nó thủ?  hẳng phải ai khác, chính là   Ã vậy.  ên chẳng kể thủ pháp 

hay thủ phi pháp đều là trƣớc ngã, cho nên phía trƣớc nói: “nhƣợc tâm thủ 

tƣớng tắc vi trƣớc ngã nhân chúng sanh thọ giả” chẳng qua so với ngã chấp 

của phàm phu có sự sai biệt thô và tế, sao đã tuyệt hết gốc rễ ƣ? Thế tôn 

thuyết chỗ nầy là vì tâm thƣơng xót, chẳng thể đừng đƣợc mà nói ra, để cảnh 

giác kẻ ƣa thích tiểu pháp kíp phải hồi tiểu thừa, hƣớng đại thừa.  

 goài ra còn bao gồm hai ý sâu nữa: 1) Phía trƣớc đều nói ngã tƣớng, đến 

đây bỗng nhiên nói ngã kiến, thế thì kiến và tƣớng giống nhau ƣ, khác nhau 

ƣ? Ðáp: Trong cái giống nhau có cái khác, chẳng kể trƣớc kiến, trƣớc tƣớng, 

hễ trƣớc thì thành bịnh, đó là giống nhau. Thế nhƣng vì có vọng kiến năng 

thủ mới có huyễn tƣớng sở thủ, nên trƣớc kiến là căn bịnh của trƣớc tƣớng, 

đó gọi là khác nhau.  o đây mà xem, chỉ biết khiển trừ tƣớng thì công hành 

còn cạn, ắt phải khiển trừ kiến thì công hành mới sâu. Vì cớ gì? Vì vọng 

kiến chƣa trừ thì căn bịnh vẫn còn đó, huyễn tƣớng liền chẳng thể trừ sạch. 

Kinh nầy nửa bộ trƣớc phần nhiều nói ly tƣớng, tƣớng tức là cảnh, nên khoa 

tổng quát nêu lên là: T EO  Ả   ÐỂ TỎ RÕ VÔ TRỤ, nửa bộ sau 

chuyên tỏ rõ ly niệm (niệm tức là kiến), niệm nổi dậy ở tâm, nên khoa tổng 

quát nêu lên là: T EO T ÂM ÐỂ TỎ RÕ VÔ TRỤ. Ðây là thứ tự trƣớc sau 

cạn sâu của kinh nầy, nay ở lúc giảng nửa bộ trƣớc sắp xong, thuận tiện chỉ 

điểm ra chữ kiến, để tỏ rõ trƣớc sau thứ tự thừa tiếp khít với nhau, gồm để 



chỉ thị cho ngƣời học công phu tu phải tuần tự mà tiến từ cạn vào sâu. Ðây là 

thâm ý của thế tôn nói câu: Trƣớc ngã kiến v.v...  

2)  ói một cánh thiết thực, phàm sự vật đối đãi nhau đều có quan hệ liên 

đới, cho nên nửa bộ trƣớc tuy chỉ nói ly tƣớng, mà phía trong đã ở chỗ ly 

niệm. Vì cớ gì? Vì trƣớc tƣớng do ở trƣớc kiến, nếu chẳng ly niệm thì không 

từ chỗ nào ly tƣớng, chẳng qua chỉ biết ly tƣớng, không bằng day thẳng về 

trên ly niệm để hạ thủ, thì công phu của nó lại càng thẳng mau thích đáng. 

Phía trƣớc đã nhiều lần đem ý nầy ra ám thị, nhƣng chƣa nói rõ.  hƣ nói: 

“ƣng sanh thanh tịnh tâm, tín tâm thanh tịnh tắc sanh thực tƣớng, nhƣợc tâm 

hữu trụ tắc vi phi trụ”, cho đến nói về tứ quả năng tác niệm phủ v.v... đều là 

chỉ thị đạo lý ly niệm.  ác câu nói khác cùng một loại nhƣ thế rất nhiều. Thế 

thì vì cớ gì chẳng nói rõ ƣ? Vì hết thảy chúng sanh nghe bát nhã tỏ rõ cái 

không, đã kinh bố sanh ra sợ hãi, nếu kinh nầy mở miệng ra liền nói dứt 

niệm, khiển trừ kiến, thì sự kinh sợ của chúng sanh còn đến đâu nữa!  hẳng 

thà chỉ nói ly tƣớng, bƣớc bƣớc dẫn ngƣời ta vào chỗ thắng. Rồi đến nửa bộ 

sau mới bắt đầu lộ phía trong ra, chuyên tỏ rõ nghĩa nầy, khiến ngƣời độn 

căn chẳng đến nỗi khiếp sợ mà không có chỗ hạ thủ. Sở dĩ câu nói nửa bộ 

trƣớc nghĩa lý bao gồm hết, có thể sâu có thể cạn, tùy theo ngƣời mà hiểu. 

 gƣời cạn tuy chỉ thấy nó cạn mà ở chỗ dụng công trên ly tƣớng chƣa thể 

triệt để, nhƣng nhờ đó cũng có thể đã phá vọng tƣởng chẳng ít, chƣa phải là 

vô ích, mà kẻ sâu vẫn có thể thấy nó sâu, chẳng ngại một lần vƣợt lên vào 

thẳng.  ay thì nửa bộ trƣớc sắp hết, chẳng thể nào mà không đem chân lý 

mở ra, khiến kẻ thấy cạn từ đây trở về sau chẳng đến nỗi sợ khó, mà kẻ thấy 

sâu cũng biết chỗ thấy của mình là chẳng lầm. Và để chỉ thị luôn cho ngƣời 

học kinh nầy trƣớc sau chỗ tỏ rõ chỉ là một ý, chẳng qua nửa bộ trƣớc cũng 

có cạn cũng có sâu, nửa bộ sau thì chỉ có sâu mà không có cạn, đây lại là 

thâm ý của nói : trƣớc ngã kiến v.v... o đây có thể thấy thế tôn thuyết pháp 

hay khéo, từ bi nhiếp thụ.  

Ðã ƣa tiểu pháp, ở kinh sâu nầy cơ giáo chẳng ứng với nhau, nhƣ thế tôn sắp 

nói kinh Pháp  oa, 5.000 tỳ kheo đứng dậy thoái lui, chẳng thể nghe đƣợc. 

 hấp kiến đã sâu dù nghe cũng làm sao có thể lĩnh thụ?  ghe còn chƣa thể, 

còn nói gì đến đọc tụng, đã chẳng thể thụ trì thì từ chỗ nào mà giải thuyết? 

 ên nói: “ tắc ƣ thử kinh bất năng thính thụ đọc tụng, vị nhân giải thuyết”. 

 hỗ gọi là phản hiển là hiển nghĩa gì?  à hiển công của kinh. Trƣớc đã nói: 

“thị kinh hữu bất khả tƣ nghị bất khả xƣng lƣợng vô biên công đức”, lại nói 

2 khoa duyên khởi thắng, hạ đảm thắng, đều là để hiển công của kinh, có thể 

nói là không có nghĩa nào mà chẳng rõ, cần gì còn phải hiển nữa. Tuy thế sợ 

nghe chỗ nói ở trên, hoặc có ngƣời chƣa thể dung hội quán thông, đến nỗi tự 



an phận thấp hèn hoài nghi, tự làm trở ngại mình, thì công của kinh tuy 

thắng mà kẻ kia cũng không hiểu nổi. Phật coi chúng sanh đều nhƣ con, gấp 

muốn hết thảy chúng sanh đều có thể đọc tụng, đều có thể tín tâm bất 

nghịch, y theo giáo phụng hành, đều có thể gánh vác nhƣ lai vô thƣợng bồ 

đề, nên tự mình làm sự vấn đáp, dùng ngôn từ phản diện để hiển nghĩa thú 

chính diện, tuy là hiển rõ bao nhiêu nghĩa đã nói ở trên, thực ra đều là vì 

hiển công đức của kinh nầy. Vì chƣng chính hiển ở trên là hiển trực tiếp, nay 

phản hiển là hiển gián tiếp.  

 âu hà dĩ cố: là lời tự hỏi, câu nhƣợc nhạo tiểu pháp v.v... là lời tự giải thích 

ý của câu hỏi có ba:   

1)  ỏi : tại sao chỉ nói công đức năng trì, năng thuyết, mà chẳng nói đến tín 

tâm bất nghịch? Vì chƣng nghe chỗ thuyết hiển thắng ban đầu mà chƣa thể 

thấu suốt, cho nên mới phát ra câu hỏi nầy.  ho là năng trì năng thuyết là tín 

tâm bất nhgịch có thể biết đƣợc, nhƣng trƣớc nói tín tâm bất nghịch kỳ 

phƣớc thắng bỉ, hà huống thụ trì quảng thuyết, xem ý câu nói nầy thì chẳng 

đợi trì thuyết, đã có thắng phƣớc rồi.  ay tỏ rõ chỗ thành tựu công đức lại 

riêng không đƣợc bằng nhƣ thế, thì chẳng biết phƣớc của nó cứu cánh ra 

sao?  ho nên lấy nhạo tiểu pháp v.v... để giải thích.  ếu biết đƣợc ƣa thích 

tiểu pháp thì ở kinh nầy chẳng thể nghe, thụ, giải thuyết, thì có thể biết rằng 

đã ƣa thích kinh nầy ắt có thể trì, có thể thuyết cũng rõ ràng. Phải biết trƣớc 

nói: “tín tâm bất nghịch, kỳ phƣớc thắng bỉ”, là vì ngƣời nầy phát tâm quyết 

định trì thuyết, nên phát tâm liền có thể thắng kẻ kia.  ếu chẳng thể trì 

thuyết há đƣợc gọi là tín tâm bất nghịch. Trƣớc nói “hà huống” là nguời nầy 

phát tâm trì thuyết, liền có thắng phƣớc, huống chi đã trì đã thuyết, há chẳng 

có thắng phƣớc ƣ?  hẳng phải bảo là phát tâm và trì thuyết phƣớc nó chẳng 

giống nhau. Thế thì khoa trên tuy chỉ nói cái phƣớc năng trì năng thuyết, mà 

đã đem luôn cả cái phƣớc phát tâm thu nhiếp ở trong.  ời giải thích nầy là 

chú trọng ở câu nhạo tiểu pháp.  iển nghĩa nhƣ thế nầy là dạy ngƣời ta phải 

nên phát tâm y theo kinh thực hành, thì lúc phát tâm nầy tức là gánh vác nhƣ 

lai vô thƣợng bồ đề, vì chỗ thuyết trong kinh là tâm yếu của thành phật, so 

với kẻ ƣa thích tiểu pháp thì sự thành tựu lớn nhỏ há có thể nói chung đƣợc 

ƣ?  

2)  ỏi: Kinh nầy rất sâu, khó giải khó hành, vì cớ gì nghe kinh điển nầy liền 

có thể tín tâm bất nghịch, thụ trì giải thuyết? Ðây là vì chƣng nghe câu: “vì 

kẻ phát đại thừa mà nói, vì kẻ phát tối thƣợng thừa mà nói” ở trên chẳng 

tránh khỏi thoái lui, khiếp sợ, nên phát ra lời hỏi nầy, cho là căn khí nhƣ thế 

hi hữu khó gặp. Thế tôn tuy muốn truyền thụ tâmyếu, nhƣng khó lựa đƣợc 



ngƣời, thì biết làm sao?  ho nên lấy nghe, thụ trì, đọc tụng v.v...để giải 

thích.  ếu biết đƣợc chẳng thể nghe, thụ trì, đọc tụng, là do ở khế hợp vào 

tiểu pháp, thì biết muốn cầu khế hợp vào đại pháp, thì chỉ có nghe, thụ trì, 

đọc tụng. Vì chƣng đại khai viên giải thiệt chẳng dễ gì, sao bằng thƣờng 

nghe sự giải thuyết của kẻ thâm giải thì có thể làm ít mà công hiệu nhiều gấp 

bội. Tuy hoặc một thời chƣa thể thâm nhập, nhƣng nghe, thụ trì đƣợc một 

câu, nửa bài kệ thì hạt giống của bát nhã đã trồng rồi. Ðƣợc sức huân tập của 

nghe, thụ trì, thêm vào sức huân tập của đọc tụng, một khi hạt giống bát nhã 

nảy sanh ra sẽ ở trong chỗ chẳng hay chẳng biết ba tâm đều phát, tuy căn cơ 

cực ngu độn có thể biến làm thƣợng căn lợi trí. Kinh nói: hạt giống từ duyên 

mà nổi dậy, nhờ thắng duyên nầy thì còn lo gì nữa!  iải thích nầy chú trọng 

vào 4 chữ thính thụ đọc tụng.  iển nghĩa nhƣ thế nầy là vì kẻ muốn nhập 

môn nầy khai thị phƣơng tiện. Ðƣợc phƣơng tiện nầy thì tƣ cách gánh vác 

nhƣ lai, tuy khó mà cũng chẳng lấy gì làm khó.  iải thích nhƣ thế nầy gồm 

có ý cổ động kẻ năng thuyết.  ƣợng ép ngƣời khác nghe đã đành là khinh 

pháp, còn có kẻ muốn nghe thì nên phải hết sức vì ngƣời đó giải thuyết.   

3)  ỏi:  hân nhƣ vô tƣớng, vì hết thảy pháp chẳng thể thuyết, chẳng thể 

niệm, nên gọi là chân nhƣ.  ay tuy ba tâm đều phát, chính niệm chân nhƣ, 

nhƣng còn chƣa thể vô niệm vô tƣớng, vì cớ gì liền hứa cho gánh vác nhƣ lai 

ƣ? Ðây là vì chƣng nghe bồ tát nhiều kiếp bố thí thân mạng phƣớc còn 

chẳng bằng, thì không khỏi hoài nghi, nên phát ra lời hỏi nầy, cho là nhiều 

kiếp bố thí thân mạng, tuy vì cớ không có bát nhã chánh trí nên phƣớc nó 

chẳng bằng, nhƣng mà đã là bồ tát. Tín tâm bất nghịch, tuy vì cớ thụ trì kinh 

nầy phƣớc nó thắng kẻ kia, nhƣng vẫn còn là phàm phu, tín căn đã chƣa 

thành tựu, chắc gì có lúc tâm không thoái chuyển?  ên lấy trƣớc ngã kiến 

v.v...để giải thích.  ếu biết đƣợc chƣa thể trừ sạch nhân ngã kiến, tâm phân 

biệt là vì ƣa thích tiểu pháp, thì biết là kẻ có thể ở vô thƣợng đại pháp ƣa 

thích chẳng nghịch thì nhân ngã kiến, tâm phân biệt của nó rốt cuộc có thể 

sạch hết, quyết định không còn nghi ngờ gì nữa. Tại sao nhƣ vậy?  à vì 

huân tập thắng. Ðã xu hƣớng chân nhƣ, hiện tại tuy chƣa thể dứt niệm, đắc 

vô thƣợng bồ đề, mà tƣơng lai ắt đắc, không còn nghi ngờ gì nữa (nên văn 

dƣới nói đƣơng đắc a nậu bồ đề).  ời giải thích nầy chú trọng câu: trƣớc ngã 

kiến.  iển nghĩa nhƣ thế là trỏ đích xác cho ngƣời học muốn trừ các tƣớng 

hƣ vọng của ngã kiến, nếu chẳng ở kinh Kim  ƣơng Bát  hã không trụ hết 

thảy nầy mà tín giải thụ trì thì chẳng thể đƣợc. Vì hết thảy chƣ phật và pháp 

a nậu đa la tam miệu tam bồ đề của chƣ phật đều từ kinh nầy ra.  ổ phật đã 

đều nhƣ thế, thì phật nay cũng quyết định nhƣ thế!  ói tóm lại, thế tôn vì 

muốn ngừa kẻ chƣa hiểu sâu nghĩa thú, ở những chỗ thuyết trên chẳng thể 

thông suốt ắt sanh chƣớng ngại, nên nói khoa nầy từ phản diện hiển ra bao 



nhiêu thứ đạo lý, khiến cho các nghĩa nói trên lại càng thêm viên mãn, thù 

thắng của kinh nầy lại càng thêm rõ ràng, để đƣợc cùng vào môn nầy, cùng 

gánh trách nhiệm nầy, đều đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Ðây là tôn 

chỉ nói riêng khoa nầy.  ếu chẳng nhƣ thế, thì ba cái cần yếu nói trên đã 

đem cái sở dĩ nhiên thắng kẻ kia nói ra triệt để rồi, cần gì phải nói trở lại 

nữa. Thử xem các câu: “nhạo tiểu pháp, trƣớc ngã kiến, thính thụ”, nói ra hết 

sức đột ngột, liền có thể giác ngộ biết rằng các câu nói nầy nó có quan hệ rất 

sâu với những lời nói trên.  ếu coi khoa nầy vẫn chỉ là hiển rõ phƣớc nó 

thắng kẻ kia mà nói, thế thì những câu nói nầy liền chẳng thể chữ chữ tinh 

nghiêm, đều có hạ lạc, thế tôn lại cần gì phải thuyết nhƣ thế nầy ƣ?  

Tu Bồ Ðề! Tại tại xứ xứ nhƣợc hữu thử kinh, nhứt thiết thế gian thiên 

nhân a tu la sở ƣng cúng dƣờng, đƣơng tri thử xứ tắc vi thị pháp, dai 

ƣng cung kính tác lễ vi nhiễu, dĩ chƣ hoa hƣơng nhi tản kỳ xứ.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, ở tại chỗ nào nếu có kinh nầy, hết thảy thế 

gian thiên nhân a tu la chỗ nên cúng dƣờng, phải biết chỗ nầy tức là 

tháp, đều phải cung kính làm lễ vi nhiễu, lấy các thứ hoa hƣơng mà rải 

chỗ đó.  

Tại tại xứ xứ: có nghĩa là bất cứ chỗ nào, nhƣng chẳng nói là bất cứ chỗ nào, 

mà nói tại tại xứ xứ là có ý phải hoằng dƣơng khắp hết thảy mọi chỗ, không 

chỗ nào là chẳng có kinh nầy.  hất thiết thế gian, thế: là theo chiều dọc nói, 

30 năm là một thế, gian : là theo chiều ngang nói, có ý giới hạn, nên thế gian 

cũng nhƣ thế giới, thế giới mà nói hết thảy là ý khắp cả pháp giới, cùng tận 

vị lai. Thiên, nhân, tu la là ba thiện đạo, nói ba thiện đạo là ý nhiếp luôn ba 

ác đạo.  ói thiên, tu la là ý nhiếp bát bộ, có nghĩa là khắp cả pháp giới cùng 

tận vị lai hết thảy thiên long bát bộ tứ sanh lục đạo đều phải ủng hộ.  úng 

dƣờng là biểu hiện sự ủng hộ. Sở ƣng cúng dƣờng, so với trƣớc nói dai ƣng 

cúng dƣờng thì ý sâu hơn.  ai ƣng : là tỏ rõ mỗi mỗi chúng sanh phải nên 

cúng dƣờng, sở ƣng : là tỏ rõ cúng dƣờng là trách nhiệm của hết thảy chúng 

sanh. Tắc vi thị tháp : là coi nhƣ phật tháp miếu ở trên, ý sâu hơn. Trƣớc nói 

vẫn còn kinh là kinh, tháp là tháp, nhƣng phải xem nhứt luật giống nhau. 

 ay thì tỏ rõ kinh tức là tháp. Ðây là nghĩa trƣớc nói : “kinh điển sở tại chi 

xứ tức vi hữu phật, nhƣợc tôn trọng đệ tử” giống với nghĩa nầy, vì trong tháp 

ắt an xá lợi, hoặc tƣợng phật, bồ tát, hiền thánh tăng.  ên kinh sở tại chi xứ 

tắc vi thị tháp là ý tỏ rõ kinh nầy quan hệ đến mạng-mạch của tam bảo.  ại 

nữa, xá lợi là xƣơng của phật, tức là báo thân. Tƣợng của phật, bồ tát, hiền 

thánh tăng, vì khiến chúng sanh chiêm ngƣỡng lễ bái, mở lòng tín ngƣỡng, 

thì công dụng giống nhƣ hoá thân, mà kinh là pháp thân, nên kinh sở tại xứ 



tắc vi thị tháp lại là để tỏ rõ kinh nầy có thể thành ba đức, hiện ra ba thân. 

Bao nhiêu thứ nhƣ thế đều là công đức thù thắng của kinh. Vì có công đức 

thù thắng nầy, nên hết thảy chúng sanh đều phải hết sức hoằng dƣơng khiến 

tại tại xứ xứ đều có kinh nầy, nên chỗ kinh sở tại là chỗ hết thảy thế gian 

thiên nhân a tu la phải cúng dƣờng.  ại tháp ắt ở chỗ cao, hiển ra. Ý của an 

tháp ở chỗ tỏ bày ra cho rõ, khiến cho chúng sanh nghe rõ thấy rõ, để khởi 

tín tâm.  ay nói: “đƣơng tri thử xứ tắc vi thị tháp”, là giải nghĩa rõ cái cớ 

phải cúng dƣờng.  ung kính, tác lễ v.v...là tỏ riêng phƣơng pháp cúng 

dƣờng. Phƣơng pháp nầy là gì?  à đều phải tam nghiệp thanh tịnh.  

Cung kính : là kiển thành, tức là ý nhứt tâm qui mạng, vì ba nghiệp lấy ý 

nghiệp làm chủ, nếu chỉ tắm rửa thân sạch, súc miệng cho sạch, mà vọng 

tƣởng rối loạn, chẳng thể nhứt tâm, thì còn có gì là thanh tịnh?  ên bắt đầu 

phải nhiếp tâm trở về nhứt, chẳng day ra ngoài dong ruổi, đây gọi là cung 

kính. Ắt phải cung kính mới có thể thanh tịnh.  ung kính tức là tiêu biểu ý 

nghiệp kiển thành, nên là chủ của ba nghiệp. Tác lễ nhƣ chắp tay đảnh lễ 

v.v...đây là tiêu biểu thân nghiệp kiển thành, nhiễu tháp kinh hành cũng là 

một thứ tác lễ.  úc nhiễu tháp, nhiễu tƣợng phật, thì hoặc xƣng niệm thánh 

hiệu kinh danh, hoặc xƣớng phạm bối, tán dƣơng công đức, đây là tiêu biểu 

khẩu nghiệp kiển thành. Tác lễ vi nhiễu cũng có thể cho là tiêu biểu thân 

nghiệp kiển thành.  oa, hƣơng nói là tản, vì thời xƣa nƣớc Thiên Trúc mỗi 

hay lấy bông hoa, hoặc bột hƣơng, dùng hai tay bƣng lên rồi tung lên trong 

khoảng không để tiêu biểu ý tôn kính.  ƣớc ta thì phần nhiều cắm hoa ở 

bình, đốt hƣơng ở lƣ hƣơng cũng là một thứ tiêu biểu tôn kính.  úc tản hoa, 

hƣơng, ắt phải tán tụng, nhƣ ngày nay lúc ta dâng hƣơng ắt xƣớng bài 

“hƣơng tán”, lúc lễ sám tay bƣng hoa hƣơng miệng xƣớng : “nguyện thử 

hƣơng hoa vân .v.v.”, đây là tiêu biểu khẩu nghiệp kiển thành. Ba nghiệp 

thân khẩu ý đều phải kiển thành để biểu cung kính. Phàm cúng dƣờng ắt 

phải dùng hoa hƣơng là có ý sâu.  oa sở dĩ biểu trang nghiêm, nên kinh phật 

cũng lấy hoa để đặt tên, nhƣ  oa  ghiêm Kinh, hƣơng sở dĩ biểu trong sạch 

nhƣ nói giới định chân hƣơng, lại để biểu huân tập, biểu thông đạt, nhƣ nói 

pháp giới mông huân. Tóm lại hoa là nhân của quả, nên tản hoa để tiêu biểu 

chủng nhân phƣớc tuệ song tu, sẽ chứng quả phƣớc tuệ trang nghiêm. 

 ƣơng là sứ giả của phật, nên tản hƣơng để tiêu biểu ba nghiệp thanh tịnh, 

cảm ứng đạo giao.  

 hỗ kinh sở trụ thù thắng nhƣ thế, thì ngƣời tín tâm bất nghịch y giáo phụng 

hành, phƣớc đức của ngƣời nầy thù thắng có thể biết đƣợc. Phải cúng dƣờng 

kinh, thì kẻ thụ trì đọc tụng, rộng vì ngƣời khác nói, ngƣời nầy đƣợc long 

thiên ủng hộ có thể biết đƣợc. Trong  ành  guyện Phẩm nói : “Tụng hành 



nguyện nầy, hành ở thế gian không có chƣớng ngại, nhƣ mặt trăng ở trên 

không, ra ngoài mây che, là chỗ xƣng tán của chƣ phật bồ tát, hết thảy nhân 

thiên đều phải kính lễ, hết thảy chúng sanh đều phải cúng dƣờng”. Tụng Phổ 

 iền Phẩm nhƣ thế, thì tụng kinh Kim  ƣơng Bát  hã cũng nhƣ thế. Phải 

biết, hai bộ kinh nầy một bộ tiêu biểu TRÍ, một bộ tiêu biểu B , mỗi ngày lấy 

hai bộ kinh nầy làm khóa tụng thƣờng, chính là phƣớc tuệ song tu, bi trí hợp 

nhứt, công đức vô lƣợng vô biên, trƣớc tôi đã đem ra để khuyên là vì thế. 

Trái lại nếu ở kinh nầy hoặc hủy hoặc báng, hoặc coi rẻ, hoặc nói cạn, nói 

bậy, thì tội nghiệp ngƣời nầy rất lớn cũng có thể biết. Xem câu : “Tại tại xứ 

xứ nhƣợc hữu thử kinh v.v...” thì ngƣời học phật phải tại tại xứ xứ viết ra, 

thụ trì đọc tụng, vì ngƣời khác giải thuyết, cũng có thể biết đƣợc.  ếu chẳng 

thế, thì không thể tại tại xứ xứ có bộ kinh nầy. Mà ở đời nay lại phải hoằng 

dƣơng rộng kinh nầy, khiến tại tại xứ xứ đều có kinh nầy, thì tại tại xứ xứ 

đều có tam bảo gia bị, thiên long ủng hộ, tức là tại tại xứ xứ đều đƣợc an 

ninh.  ay tuy chƣa dễ làm đƣợc nhƣ thế, nhƣng có một phƣơng pháp khéo 

léo, phƣơng pháp nầy ra sao?  à phát khởi đại tâm ngày ngày vì tại tại xứ xứ 

đọc tụng kinh nầy, nguyện cầu tiêu tai chƣớng, thì há rằng chỉ tại tại xứ xứ 

có thể đƣợc an ninh, vả chăng tại tại xứ xứ chúng sanh cũng ở trong chỗ 

chẳng hay chẳng biết phát khởi tín tâm. Thứ cảm ứng nầy chân thực chẳng 

hƣ. Vì cớ gì? Vì nhứt chân pháp giới, vì hết thảy chúng sanh đồng thể, vì sức 

huân tập rất lớn. Bởi công đức kinh nầy thù thắng, thập phƣơng tam bảo hộ 

trì, hết thảy thiên long cung kính. Vả lại ngƣời ta có thể thực hành nhƣ thế 

tức là xả kỷ lợi tha, tức là đã mở đạo nhãn, tức là quán chiếu nhứt chân pháp 

giới, tức là hành ly tƣớng bố thí, lợi ích hết thảy chúng sanh, tức là tín tâm 

bất nghịch, nên y theo giáo phụng hành, tức là thành tựu bất khả lƣợng bất 

khả xƣng vô hữu biên, bất khả tƣ nghị công đức, tức là hạ đảm nhƣ lai. Phật, 

thế tôn liền vì đó thụ ký sẽ đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  iệu lực lớn 

nhỏ mau chậm của ngƣời nầy xem trọn vẹn ở sức quán, hành của ngƣời nầy 

ra sao.  gày nay ngồi đây mà nói, ngày mai liền có thể bắt đầu thực hành, 

các vị thiện tri thức đừng bỏ qua lời nầy!  

Phục thứ Tu Bồ Ðề, thiện nam tử thiện nữ nhân thụ trì đọc tụng thử 

kinh nhƣợc vị nhân khinh tiện, thị nhân tiên thế tội nghiệp ƣng đọa ác 

đạo.  

Dịch nghĩa : Lại nữa Tu Bồ Ðề ơi, trai lành gái lành thụ trì đọc tụng 

kinh nầy nếu bị ngƣời khác khinh lờn coi rẻ, ngƣời nầy tội nghiệp kiếp 

trƣớc phải rơi vào ác đạo.  



Phục thứ : có nghĩa là lại đem ra nói, tuy có khác với nghĩa trƣớc, nhƣng là 

do nghĩa trƣớc lần lƣợt sanh ra, hoặc tuy chẳng phải nghĩa trƣớc sanh ra mà 

cùng với nghĩa trƣớc phát minh lẫn nhau, ắt phải lần lƣợt nói ra thì dùng hai 

chữ phục thứ để biểu thị.  ếu là nghĩa riêng biệt khác không có liên quan gì 

với nghĩa nói trƣớc thì không dùng hai chữ nầy.  

Trong nầy nghĩa lại đem ra nói, chỗ liên quan với nghĩa nói trƣớc có ba : 1) 

Theo tam yếu mà nói, 2) theo sanh phƣớc mà nói, 3) theo cúng dƣờng cung 

kính mà nói.   

1) Theo tam yếu mà nói là : trƣớc nói dĩ yếu ngôn chi, ở dƣới sắp ba thứ : 

giáo nghĩa, duyên khởi, hạ đảm, để thuyết minh cái sở dĩ nhiên của phƣớc 

ngƣời nầy thắng kẻ kia.  hƣng trong ba cái yếu, thực lấy giáo nghĩa làm chủ 

yếu duy nhứt. Vì cớ gì? Vì giáo nghĩa thù thắng mà sau duyên khởi, hạ đảm 

mới thành thù thắng. Thế thì giáo nghĩa đã thù thắng nhƣ thế, công đức của 

ngƣời nầy há chỉ sanh phƣớc nhƣ chỗ trên nói mà thôi ƣ?  ó thể diệt luôn 

trọng tội ở kiếp trƣớc đắc vô thƣợng bồ đề, nên phật lại thuyết khoa nầy để 

hiển nó.  

2) Theo sanh phƣớc mà nói, trên tỏ rõ chỗ sanh phƣớc là thành tựu bất khả 

lƣợng bất khả xƣng vô hữu biên bất khả tƣ nghị công đức, tức là hạ đảm vô 

thƣợng bồ đề. Thế nhƣng hạ đảm bồ đề còn là đầu mối tạo ra, chứng đắc bồ 

đề mới là cứu cánh. Phải biết, thành tựu công đức hạ đảm liền có thể thắng 

bồ tát kia, là vì ngƣời nầy sẽ từ hạ đảm mà chứng đắc. Kinh nầy có bất khả 

tƣ nghị, bất khả xƣng lƣợng vô biên công đức, chính vì nó có thể khiến kẻ 

tín giải thụ trì chứng đắc vô thƣợng bồ đề. Vả lại muốn chứng đắc bồ đề ắt 

trƣớc phải tiêu nghiệp chƣớng, mà giáo nghĩa kinh nầy vì rất có thể tiêu trừ 

ba chƣớng, cho nên có thể khiến chứng đắc bồ đề là ở chỗ đó. Tóm lại, tiêu 

trừ ba chƣớng thì phƣớc đức mới là viên mãn, chứng đắc bồ đề thì phƣớc 

đức mới là cứu cánh.  hỉ có kinh nầy mới có công đức nầy, cho nên lại phải 

nói khoa nầy để hiển công đức của nó.  

3) Theo cúng dƣờng cung kính mà nói, thì nhƣ trên đã nói : “tùy thuyết thị 

kinh chi xứ, nhứt thiết thế gian thiên nhân a tu la dai ƣng cúng dƣờng”, nào 

là kinh nào là ngƣời đều nói gồm chung ở trong đó.  òn khoa trên chỉ nói 

“hữu kinh chi xứ nhứt thiết thiên nhân a tu la sở ƣng cúng dƣờng”, tuy trong 

ý có thu nhiếp ngƣời ở trong đó mà chƣa hiển rõ, nên lại nói khoa nầy để 

phản hiển. Biết đƣợc bị ngƣời ta khinh lờn coi rẻ là xảy ra ở ngẫu nhiên, thì 

biết phải nên cung kính là sự thƣờng. Sao biết khinh rẻ là xảy ra ở ngẫu 

nhiên? Vì kinh nói: “nhƣợc vị”.  hƣợc : là nếu nhƣ, ấy là ý hoặc là, có thể, 



thì chẳng phải xảy ra ở ngẫu nhiên ƣ?  oặc hỏi : Ðã bị ngƣời ta khinh rẻ thì 

thiên long bát bộ ắt cũng khinh rẻ. Ðáp :  ghĩa nầy không đúng, phải biết, 

ngƣời nầy có thể ở kinh nầy tín tâm bất nghịch, y theo giáo phụng hành, 

trƣớc đã nói nhƣ lai tất tri tất kiến, thì ngƣời nầy đƣợc chƣ phật hộ niệm có 

thể biết đƣợc, thế thì thiên long bát bộ hộ pháp cũng ắt nhƣ thƣờng ủng hộ 

ngƣời nầy, có thể biết đƣợc. Trong kinh chỉ nói bị ngƣời ta khinh rẻ, mà 

chẳng nói tới loài nào khác, tôn chỉ nầy sâu vậy thay! Vị : có nghĩa là bị, 

khinh : là chẳng trọng, tiện : là chẳng tôn kính.  hẳng đƣợc ngƣời tôn trọng 

là phản diện của dai ƣng cung kính. Sự khinh rẻ ra sao?  ói nông cạn nhƣ là 

nhạo báng, chê dèm, làm nhục, nói rộng ra là gồm gặp các việc khó khăn, 

trái ngƣợc.  gƣời nầy tội nghiệp kiếp trƣớc phải rơi vào ác đạo là tỏ rõ cái 

cớ bị ngƣời ta khinh rẻ. Kiếp trƣớc đã tạo nghiệp trọng tội, ngƣời nầy kết 

oán với ngƣời khác có thể biết đƣợc.  oặc tuy chƣa kết oán với ngƣời khác, 

mà ngƣời nầy bị ngƣời khác coi không ra gì có thể biết đƣợc.  hân nhƣ thế 

thì quả nhƣ thế, nên ngƣời nầy sở dĩ bị ngƣời khác khinh rẻ. Tiên thế có hai 

nghĩa : một là trỏ kiếp trƣớc, tức là trỏ đời trƣớc của kiếp nầy mà nói, mà 

chẳng phải là một kiếp ở liền ngay với kiếp nầy. Một nghĩa là trỏ trƣớc khi 

trì thuyết kinh nầy. Ba mƣơi năm là một thế, câu tục ngữ cũng nói : hành vi 

trƣớc và sau cũng nhƣ cách thế, là vậy.  hữ kim thế ở khoa dƣới cũng vậy, 

có nghĩa là kiếp nầy, lại có nghĩa là sau khi trì thuyết kinh nầy. Ác đạo : là 

địa ngục, ngã qủi, súc sanh ba ác đạo. Sở tác chi tội ƣng đọa ác đạo : là tội 

nặng có thể biết đƣợc, vì chƣng trỏ những tội ngũ nghịch, thập ác, phỉ báng 

đại thừa v.v...mà nói. Ƣng đọa : là tỏ rõ kiếp sau ngƣời nầy ắt phải đọa vì tội 

báo đã định, chỗ gọi là định nghiệp vậy.  

Yếu nghĩa trong nầy có ba : 1) Phàm ngƣời tạo nghiệp chẳng kể thiện hay 

ác, đều là hễ nghiệp nào chín mùi thì dắt dẫn trƣớc, tức là quả nào chín trƣớc 

thì trƣớc bị nó dắt dẫn chịu báo.  ên chỗ nói của khoa nầy kiếp trƣớc tạo 

nghiệp, kiếp nầy chƣa đọa, đợi đến kiếp sau là vì nó kiếp trƣớc có tạo thiện 

nghiệp quả nầy chín trƣớc, hoặc phƣớc còn dƣ của thiện quả nhiều kiếp 

trƣớc chƣa hết, mà thời kỳ ác quả chịu báo còn chƣa đến, sở dĩ kiếp nầy còn 

chƣa đọa lạc là vì thế. Thế nhƣng có nhân ắt có quả, nếu chẳng tạo nhân thù 

thắng nào khác, mau chứng quả thù thắng, thì sự báo của định nghiệp làm 

sao mà tránh khỏi.  hỗ nào là: thiện ác rốt cuộc đều có báo, chỉ tranh tới 

sớm và tới muộn, là vậy.  âu ƣng đọa ác đạo chính là tỏ rõ nghĩa nầy.  ổ 

đức nói : Muôn thứ đều đi mất hết, chỉ có nghiệp theo thân mình, đây có 

nghĩa là vạn sự đều không, chỉ có nhân quả còn đó.  o đây mà xem thì con 

ngƣời ta sống ở trên đời có thú vị gì, chẳng khác gì nhƣ trò múa rối, bị 

nghiệp lực ở trong chỗ đen tối dắt dẫn giật dây.  ếu không cởi mở ra những 

dây trói buộc, thì khi lên sân khấu lúc xuống sân khấu, lên lên xuống xuống 



làm hết những trò bi hoan ly hợp để cho kẻ bên cạnh chỉ trỏ, còn tự mình có 

thụ dụng gì, đã chẳng biết bao giờ làm xong, lại chẳng biết cái mình làm tự ở 

đâu tới?  ại xem chỗ nói ở khoa nầy, có thể biết phàm nói về nhân quả ắt 

thông với ba đời mà xem thì mới chẳng đến nỗi lầm. Vì chƣng con ngƣời tạo 

nghiệp thuần thiện hay thuần ác thì rất ít, phần nhiều thiện và ác lẫn lộn với 

nhau, nhân đã chẳng phải một thì quả cũng không thể chín liền, sở dĩ ắt phải 

xem thông ba đời mới có thể biết cứu cánh.  

2) Tạo nghiệp là nghiệp chƣớng, đọa ác đạo là báo chƣớng, mà ngƣời nầy 

đời trƣớc không biết tội nghiệp chẳng nên tạo, là hoặc chƣớng.  oặc, 

nghiệp, báo cũng gọi là phiền não, nghiệp, khổ.  ọi hoặc là phiền não, vì 

hoặc ở ngã kiến nên sanh phiền não, gọi báo là khổ ấy là theo phàm phu mà 

nói. Tỏ rõ sự báo của phàm phu, tuy đại phú đại qúi cho đến sanh lên cõi 

trời, mà rốt cuộc chẳng tránh khỏi một chữ khổ.  oặc, nghiệp, khổ nầy gọi 

là chƣớng, vì phàm phu không biết ba cái nầy đều là hƣ vọng tƣớng tƣởng, 

từ vô thủy đến nay chấp mê chẳng ngộ, bèn bị ba cái nầy che lấp sự thấy 

đạo, che lấp cái trụ đạo che lấp cái chứng đạo của nó, nên mới gọi đó là 

chƣớng.  ho nên tôn chỉ duy nhất học phật là ở chỗ trừ chƣớng.  hỗ có hết 

thảy phật pháp tiểu thừa, đại thừa, tối thƣợng thừa, tóm lại một lời nói là trừ 

ba chƣớng mà thôi.  

3) Khoa nầy là tỏ rõ nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn. Thụ trì độc tụng thử 

kinh, vi nhứt thiết thế gian thiên nhân a tu la sở ƣng cúng dƣờng, mà nay vì 

túc nghiệp bị ngƣời khác khinh rẻ, thì sức lực của nghiệp chƣớng lớn vậy 

thay! Phải biết, nghiệp nổi dậy ở tâm. Tâm tại sao tạo nghiệp?  à tại hoặc. 

 oặc tức là vô minh, vô minh là không có trí tuệ.  ết thảy pháp tiểu thừa đại 

thừa tuy đều có thể trừ chƣớng, mà chỉ có Kim  ƣơng Bát  hã Ba  a Mật 

kinh của tối thƣợng thừa càng là gƣơm báu để trừ chƣớng. Vì cớ gì? Vì Kim 

 ƣơng có nghĩa là có thể dứt, tức là dứt hoặc, bát nhã là tên gọi của phật trí. 

 ấy phật trí chiếu vô minh thì không cái nào mà chẳng sáng, nên thí dụ là 

kim cƣơng. Ba la mật có nghĩa là đến bờ bên kia, vì chƣng nổi dậy hoặc là 

gốc của tạo nghiệp chịu khổ, hoặc diệt thì nghiệp khổ theo đó mà diệt. Ba 

chƣớng đã tiêu thì viên thành ba đức, viên hiển ba thân, đây gọi là đắc a nậu 

đa la tam miệu tam bồ đề thì qua tới bờ bên kia vậy.  ên xem tên của kinh 

nầy liền có thể biết nó là kinh dứt hoặc, trừ chƣớng, đạt đến chỗ cứu cánh, 

cho nên công của kinh không thể nghĩ bàn.  

Dĩ kim thế nhân khinh tiện cố, tiên thế tội nghiệp tắc vi tiêu diệt, đƣơng 

đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  



Dịch nghĩa: Vì cớ ngƣời đời nay khinh lờn coi rẻ, tội nghiệp kiếp trƣớc 

liền bị tiêu diệt, sẽ đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

Khoa nầy chính là tỏ rõ công của kinh chẳng thể nghĩ bàn.  ai câu : “ ĩ kim 

thế nhân khinh tiện cố, tiên thế tội nghiệp tắc vị tiêu diệt”, ngƣời xƣa có kẻ 

giải thích là chuyển nghiệp nặng khiến cho chịu nhẹ.  ời giải thích nầy 

chẳng nên xem một cách cục bộ, nếu xem cục bộ liền cùng với tôn chỉ của 

phật có nhiều chỗ trái ngƣợc. Tại sao bảo cùng với phật thuyết trái ngƣợc? 

Thử xem khoa trên ở dƣới câu “vị nhân khinh tiện”, liền nối tiếp “thị nhân 

tiên thế tội nghiệp ƣng đọa ác đạo”, chính là tỏ rõ ngƣời nầy bị khinh rẻ là 

do túc nghiệp khiến cho nó nhƣ thế, lại cũng tức là đầu mối phải đọa vào ác 

đạo, mà chẳng phải là riêng dùng một pháp chuyển xoay khiến cho nó nhƣ 

thế, thiệt là hết sức rõ ràng.  ời nói “tiêu diệt” ở trong nầy không thể hiểu 

lầm rằng 2 nghiệp thiện và ác bù qua trừ lại để tiêu đi. Kinh phật thƣờng nói 

lý nhân quả nhƣ một, chỗ bảo là “nhƣ thị nhân, nhƣ thị quả”, lại nói : “nếu 

nhƣ trăm ngàn kiếp, chỗ nghiệp làm chẳng mất”, thì đủ thấy hai nghiệp thiện 

và ác mỗi cái tồn tại song song đều nhau, chẳng thể bù qua trừ lại tiêu đi 

đƣợc, là hiển nhiên rõ ràng dễ hiểu, mà lời nói xoay chuyển khiến cho chịu 

nhẹ là gồm có ý bù qua trừ lại để tiêu đi, nên mới nói là trái ngƣợc. Thế thì 

biết làm sao?  hỉ có một phƣơng pháp là cực lực tiêu diệt chủng tử ác mà 

thôi. Sao gọi là bù qua trừ lại tiêu đi? Thí dụ nhƣ trƣơng-mục tiền bạc, đem 

hai số thu vào xài ra cùng bù qua trừ lại, cùng tiêu đi, chỉ tính số tiền còn dƣ 

lại.  hân quả của thiện ác thì chẳng thể bù qua trừ lại tiêu đi, chỉ tính cái 

thiện cái ác còn dƣ lại để luận về báo nhƣ thế. Vì cớ gì? Vì trong trƣơng mục 

tuy có nhiều thứ tiền bạc, nhƣng có tiêu chuẩn nhứt định chung, có thể 

nƣơng theo đó đem cái chẳng phải một thứ nầy chiết hợp làm một, nên có 

thể bù qua trừ lại tiêu đi.  òn nghiệp thiện ác nặng nhẹ lớn nhỏ thì không 

phải một thứ, đã không có tiêu chuẩn để làm căn cứ đo lƣờng chiết hợp, thì 

theo chỗ nào mà bù qua trừ lại tiêu đi, cho nên trải qua trăm ngàn kiếp 

nghiệp của nó không mất. Vậy phải làm sao tiêu diệt nó? Thí dụ nhƣ hạt 

giống sẵn có trong ruộng, có giống lúa tốt, lại cũng có cỏ dại xen vào, nay 

chỉ vun trồng giống lúa khiến cho nó đƣợc thành bông lúa, còn cỏ dại nẩy 

mầm thì nhổ luôn gốc rễ nó đi, đây gọi là tiêu diệt.  on ngƣời cũng nhƣ thế, 

trong ruộng tám thức từ vô thủy đến nay hạt giống thiện và ác đều có, chỉ 

nên huân cái hạt giống thiện khiến cho nó thành thiện quả, thì hạt giống ác 

không từ đâu mà nảy sanh, dẫu rằng hạt giống ác từ kiếp trƣớc đã nẩy nở ra, 

nhƣng nếu có thể ở thời kỳ ác quả còn chƣa thành thục, dõng mãnh tinh tiến 

khiến thiện quả thành thục trƣớc, thì ác quả chẳng thể thành liền đƣợc.  ếu 

lâu ngày gốc của thiện càng lớn thêm lên thì cành lá sum sê, khiến cho ác 

quả lâu ngày không có cơ hội thành thục sẽ hƣ mục đi mà không còn tồn tại 



nữa. Ðây là theo thế gian thiện hành và xuất thế gian pháp bất liễu nghĩa 

giáo mà nói.  ếu theo tối thƣợng thừa liễu nghĩa giáo, tu nhân thù thắng đắc 

quả thù thắng, thì liền có thể đem hạt giống ác chỗ có ở kiếp trƣớc luôn cả 

gốc lẫn ngọn, và quả nó sẽ thành mà chƣa thành chặt đứt trừ bỏ, há chỉ là 

thiện quả chín trƣớc, chẳng khiến cho ác quả đƣợc thành mà thôi đâu.   

 hỗ nói tiêu diệt trong nầy chính là nghĩa ở trên. Ba câu trong kinh văn nối 

tiếp nhau một hơi, lần lƣợt giải thích nên, chẳng thể đem diệt tội, sẽ đƣợc 

xem làm hai việc. Tắc vi tiêu diệt : có nghĩa là ngay đó tiêu diệt, vì ý của 

kinh bảo là ngƣời nầy đời trƣớc tội nghiệp chỗ làm phải rơi vào ác đạo, tuy 

nay còn chƣa rơi xuống nhƣng quả đã sắp chín, nên mới có đầu mối thấy bị 

ngƣời khác khinh rẻ, nếu không thụ trì đọc tụng kinh nầy thì ắt rơi xuống 

không còn nghi ngờ gì nữa. Thật là rất nguy vậy! May mà ngƣời nầy vốn có 

hạt giống bát nhã sâu dầy, có thể y theo kinh nầy tu nhân thù thắng, ly tƣớng 

kiến tánh, một lần vƣợt lên vào thẳng, nên quả thù thắng của ngƣời nầy cũng 

sắp thành thục. Thế thì kẻ vốn phải rơi xuống, chỉ vì đời nầy bị ngƣời khác 

khinh rẻ mà tội nghiệp đời trƣớc ngay đây tiêu diệt, vì ngƣời nầy chính niệm 

chân nhƣ, có tƣ cách sẽ đắc vô thƣợng bồ đề, thấy suốt tánh của tội vốn 

không.  ó thể thấy câu “đƣơng đắc” trong kinh chính là giải thích cái sở dĩ 

nhiên của tội nghiệp tiêu diệt. Phải biết, chẳng diệt tội nghiệp thì chẳng thể 

chứng quả, nhƣng trong kinh nói là sẽ đắc mà không phải là hiện nay đã 

chứng đắc.  ói sẽ đắc là tỏ rõ ngƣời nầy có khả năng quyết định chứng đắc 

vô thƣợng bồ đề, thì tuy tội nghiệp rất nặng đã có đầu mối thấy phải rơi 

xuống, liền có thể ngay đây tiêu diệt. Ðƣơng đắc có nghĩa là sẽ đắc, hiện nay 

tuy chƣa đắc, mà tƣơng lai nhất định đắc là lời quyết định. Ðƣơng đọa cũng 

có nghĩa là tƣơng lai nhất định rơi xuống. Thế nhƣng vì là vô thƣợng cực 

quả nên chẳng đợi chín trƣớc mà có hy vọng quyết định thành thục, thì ác 

quả luôn cả gốc rễ trừ đi vậy. Vì chỗ tu của ngƣời nầy là công phu vô ngã 

tƣớng, vô pháp tƣớng, diệc vô phi pháp tƣớng, tâm năng tạo đã không thì 

nghiệp sở tạo tự nó tiêu diệt, chỗ gọi là: “tội từ tâm nổi dậy, đem tâm để sám 

tội, nếu lúc tâm mình không, thì tội cũng mất đi” là vậy. Ðây chính là chỗ 

cực hiển kinh công.  o ở chƣa thể lĩnh hội đƣợc tôn chỉ của kinh, bèn vì thế 

hiểu lầm là vì cớ ngƣời khác khinh rẻ nên tội nghiệp bị tiêu diệt, cho nên 

mới có sự giải nghĩa lầm là xoay chuyển nghiệp nặng khiến cho chịu nhẹ. 

Tóm lại hai câu : “dĩ kim thế nhân khinh tiện cố tiên thế tội nghiệp tắc vi 

tiêu diệt”, là tỏ rõ ý hậu thế quyết chẳng rơi xuống.  hữ “cố” trong câu nầy 

chính là điểm tỉnh ý nầy, há có thể hiểu lầm thành ra nếu chẳng bị ngƣời 

khác khinh rẻ thì tội nghiệp liền chẳng tiêu diệt ƣ? Khoa trên nói bị ngƣời ta 

khinh rẻ là tỏ rõ định nghiệp chẳng có thể cầu may tránh khỏi, nói tội 

nghiệp, nói phải rơi xuống là tỏ rõ nghiệp, báo 2 chƣớng, mà nghiệp báo là 



do hoặc tới, nên nói nghiệp báo liền nhiếp có hoặc chƣớng ở trong đó.  hỗ 

nói của khoa nầy là tỏ rõ trừ ba chƣớng, vì chƣng thụ trì kinh nầy có thể 

quán lý tam không, lại có khả năng sẽ đƣợc cực quả, ấy là quán, hành của 

ngƣời nầy rất sâu, có thể biết đƣợc. Thế nên hoặc chƣớng có thể từ đó mà 

tiêu, gốc rễ khô thì cành lá liền héo, nên tuy định nghiệp không thể cầu may 

tránh khỏi, đã có đầu mối thấy phải rơi xuống, mà nghiệp lực của ngƣời nầy 

cũng ngay đây tiêu diệt, nghiệp chƣớng tiêu thì báo chƣớng cũng theo đó mà 

tiêu, phải rơi xuống bèn chẳng rơi vậy.  ho đến ba chƣớng trừ sạch thì ba 

đức hiển ra viên minh, nên nói sẽ đắc bồ đề, đều là sở dĩ hiển kinh công 

chẳng thể nghĩa bàn. Ðƣơng đắc : có nghĩa là cách bao nhiêu đời sau chẳng 

nhứt định, xem trọn ở ba đức của ngƣời nầy lúc nào tu viên thì lúc đó đắc. 

 hƣng tuy thời gian không thể nhứt định, vì có thể trừ ba chƣớng nên rốt 

cuộc có lúc đắc, ắt đắc không còn nghi ngờ gì, nên gọi là đƣơng đắc.  ai 

chữ nầy đã đƣợc thế tôn thân hứa, tức là thụ ký, nhƣ văn sau nói : “ hiên 

Ðăng Phật dữ ngã thụ ký: nhữ ƣ lai thế đƣơng đắc tác phật”, là vậy.  hỗ đó 

nói tác phật, còn đây nói vô thƣợng chánh đẳng giác, tên tuy không giống 

nhau mà ý giống nhau. Vô thƣợng chánh đẳng giác là theo quả pháp mà nói, 

phật là theo quả vị mà nói, chứng quả pháp nầy mà lên quả vị gọi đó là 

P ẬT.  hƣ lai là theo quả đức mà nói, chứng quả pháp nầy mà tánh đức 

hiển ra viên minh thì gọi là   Ƣ    .  ó thể biết, gọi là phật, gọi là nhƣ lai 

ấy là nhiếp có nghĩa vô thƣợng chánh đẳng giác. Mà nói là a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề cũng tức là nhiếp có nghĩa phật và nhƣ lai, vì nếu chẳng phải 

phật, nhƣ lai thì không thể gọi là vô thƣợng chánh đẳng giác, nên ba danh từ 

nầy đều là tên gọi của cứu cánh giác quả.  hƣng hoặc là vì hiển cứu cánh 

pháp, hoặc là vì hiển cứu cánh vị, hoặc là vì hiển cứu cánh đức, cho nên mới 

lập nên ba danh từ nầy. Thế tôn thuyết pháp hay khéo viên diệu, trong một 

câu nói bao gồm muôn tƣợng, những câu của thế tôn nói ra nhƣ gió và nƣớc 

gặp nhau, không có một chút để ý nào mà nó móc nối liền, rọi trở lại bèn 

thành diệu văn cực xán lạn.  gay nhƣ khoa nầy nếu chỉ nói thụ trì đọc tụng 

kinh nầy, kẻ tội nghiệp đời trƣớc phải rơi xuống ác đạo thì sẽ vì đó tiêu diệt, 

sẽ đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, để hiển kinh công, thì ở ý đã đủ rồi, 

lại còn nói thêm bị ngƣời khác khinh rẻ v.v...thì những nghĩa bao gồm trong 

nầy bèn nói ra chẳng hết.  ay đem ra nói sơ lƣợc 5 nghĩa : 1) khiến biết 

nhân quả đáng sợ, ác nghiệp chẳng thể tạo, may nhờ sức lực của kim cƣơng 

bát nhã đƣợc tránh khỏi rơi xuống, nhƣng còn chƣa tránh khỏi trọn vẹn. 2) 

Khiến kẻ nghe thuyết cung kính ở trên chẳng thể trƣớc tƣớng, trƣớc tƣớng 

thì gặp việc chẳng nhƣ ý ắt đến nỗi tâm thoái chuyển. 3) Khiến kẻ gặp việc 

chẳng nhƣ ý cũng không nên trƣớc tƣớng, phải quán tƣởng việc đó là để diệt 

tội. 4)  ết thảy chúng sanh túc nghiệp vô hạn, khiến biết tuy túc nghiệp cực 

nặng, quả báo sắp chín, đã có đầu mối thấy đƣợc, mà sức lực của kinh nầy 



cũng có thể tiêu diệt túc nghiệp đó. 5) Khiến biết nhân quả chuyển biến hết 

sức phức tạp phải xem cứu cánh của nó mà chẳng thể xem trƣớc mắt thấy 

cạn mà hoài nghi.  

Trong khoa sanh phƣớc ở trên tỏ rõ ba điều cần yếu để khuyến khích ngƣời 

học, trong khoa diệt tội nầy cũng tỏ kín đáo ba điều cần yếu để cảnh cáo 

ngƣời học, một yếu là đời nầy bị ngƣời khinh rẻ ấy là tội nặng đời trƣớc gây 

nên, phàm gặp việc nhƣ thế phải sanh tâm sợ hãi, phải sanh tâm thuận chịu, 

hai yếu là kẻ bị khinh rẻ nếu thụ trì đọc tụng kinh nầy túc nghiệp có thể tiêu, 

thì phải ở kim cƣơng bát nhã sanh tâm qui mạng, phải đối với kẻ khinh rẻ 

mình sanh tâm thiện tri thức, ba yếu là bị ngƣời khinh rẻ tức là đầu mối thấy 

phải rơi xuống, hết thảy ngƣời học phải sanh tâm cần cầu sám hối, mà nói sẽ 

đắc bồ đề còn chƣa đắc, thì phải sanh tâm tinh tiến dũng mãnh.  hững lời 

trên đều là yếu chỉ của khoa nầy. Kinh Phật  anh nói : “ kẻ làm việc thiện 

còn gặp điều trái ý”, huống chi lại gặp ngay đời loạn nầy ƣ? Ðem yếu chỉ 

nầy tùy lúc dùng để nhắc nhở mình, ngõ hầu chẳng đến nỗi bị cảnh duyên 

làm rối loạn.  

 ồi nãy nói cần cầu sám hối, phải biết, thụ trì đọc tụng kinh nầy chính là 

diệu môn để sám hối. Tại sao nói nhƣ thế? Vì kinh Pháp  oa nói: “nếu 

muốn sám hối thì ngồi ngay ngắn niệm thức tƣớng (niệm tức là quán), tội 

nặng nhƣ sƣơng móc, mặt trời tuệ có thể tiêu trừ”. Thể của kinh nầy là thực 

tƣớng, kinh nói : “tín tâm thanh tịnh tắc sinh thực tƣớng”, tâm thanh tịnh tức 

là ly tƣớng ly niệm, ly tƣớng ly niệm tức là quán thực tƣớng, cũng tức là vô 

thƣợng diệu pháp để trừ hoặc, tiêu nghiệp, chuyển báo, đây là môn lý sám 

trong nghi thức sám hối. Trong kinh lại khiến hành lục độ ly tƣớng bố thí để 

lợi ích chúng sanh.  ành  guyện Phẩm nói : “ Bồ tát nếu có thể tùy thuận 

chúng sanh tức là tùy thuận cúng dƣờng chƣ phật, nếu tôn trọng thừa sự 

chúng sanh tức là tôn trọng thừa sự nhƣ lai, nếu khiến chúng sanh hoan hỉ 

tức là khiến hết thảy nhƣ lai hoan hỉ”.  ên hành lục độ tức là môn sự sám 

trong nghi thức sám hối. Vì chƣng bực cổ đức tạo nên nghi thức sám hối, ở 

ngoài lý sám ra lại khiến cúng dƣờng, kính lễ để tu riêng sự sám chính là vì 

huân tập tâm làm rộng lục độ, há chỉ lạy mấy chục lạy mà cho là đã sám hối 

xong rồi ƣ ? Xem chỗ nói ở khoa nầy, nhân thụ trì đọc tụng kinh nầy mà 

đƣợc tiêu diệt túc nghiệp, thì nó là diệu môn sám hối cũng rõ ràng vậy. Vì 

chƣng thụ trì tức giải và hành đều tiến, giải tức là quán, tức nhiếp lý sám, 

hành tức nhiếp sự sám. Vả do đây có thể biết thụ trì cũng tức là tên khác của 

quán, hành. Tầm thƣờng xem thụ trì cho là độc tụng ấy là lầm, nếu nhƣ vậy 

thì đã nói thụ trì sao còn nói độc tụng? Phải biết, độc tụng nguyên là huân 

tập sự thụ trì, nếu chỉ độc tụng mà chẳng thụ trì thì chỉ có thể trồng nhân xa, 



chẳng thể thu công hiệu lớn, chỉ có thể thêm phƣớc, chẳng có thể mở tuệ, chỉ 

có thể tiêu nghiệp nhẹ, chẳng thể diệt tội nặng, lại chẳng thể đắc vô thƣợng 

bồ đề. Phải biết nhƣ vậy!  

Tóm lại kinh nầy có công đức vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xƣng 

lƣờng, nói đến khoa nầy mới là hiển hết, mà cái sở dĩ nhiên của tín tâm bất 

nghịch phƣớc nó thắng kẻ kia cũng đến khoa nầy mới là nói suốt. Một khoa 

lớn cực hiển kinh công nầy tuy ngàn muôn lời nói, mà tôn chỉ duy nhứt có 

thể dùng vài lời bao gồm mà nói rõ ra là : ngƣời học phật nếu không từ kinh 

nầy mà vào, dẫu khiến khổ hạnh vô số kiếp chỉ có thể thành bồ tát mà chẳng 

thể thành phật, là vậy. Ðây chính là phát huy nghĩa thú của câu “nhứt thiết 

chƣ phật cập chƣ phật a nậu đa la tam miệu tam bồ đề pháp dai tùng thử kinh 

xuất”, để khuyên hết thảy chúng sanh sanh tín.  

Tu Bồ Ðề, ngã niệm quá khứ vô lƣợng a tăng kỳ kiếp, ƣ Nhiên Ðăng 

phật tiền đắc trị bát bách tứ thiên vạn ức na do tha chƣ phật, tất dai 

cúng dƣờng thừa sự vô không quá giả.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, ta nhớ vô lƣợng a tăng kỳ kiếp đã qua ở trƣớc 

Nhiên Ðăng phật đƣợc gặp tám trăm bốn ngàn vạn ức na do tha chƣ 

phật, hết thảy đều cúng dƣờng thừa sự không bỏ qua vị phật nào.  

  tăng kỳ có nghĩa là vô ƣơng số, tức là vô số, chữ kiếp đã là trỏ thời gian 

cực dài mà nói, mà nay a tăng kỳ kiếp tức là trải qua vô số thời gian cực dài. 

Không những thế, lại nói vô lƣợng, vô lƣợng nhƣ kinh  oa  ghiêm nói : “  

tăng kỳ, a tăng kỳ là một a tăng kỳ chuyển, a tăng kỳ chuyển, a tăng kỳ 

chuyển là một vô lƣợng, ấy là đem số a tăng kỳ nhân với a tăng kỳ gọi là a 

tăng kỳ chuyển, lại đem số của a tăng kỳ chuyển nhân với a tăng kỳ chuyển 

mới là vô lƣợng.  ại lấy số vô lƣợng để tính toán a tăng kỳ kiếp, nói một 

cách đơn giản có thể nói là vô lƣợng vô số trƣờng kiếp, chỗ gọi là vi trần 

điểm kiếp là vậy. Ấy là nói nó trải qua kiếp số nhiều nhƣ những đốm vi trần, 

chẳng phải toán số có thể tính, chẳng phải thí dụ có thể nói ra, chỉ có phật 

mới có thể biết mà thôi!  hững kiếp số nầy đều ở thời kỳ trƣớc  hiên Ðăng 

phật.  huẩn theo giáo nghĩa thƣờng nói, từ tín vị tu đến sơ trụ phải trải qua 

một vạn kiếp, hoặc bảo phải tu đến ba a tăng kỳ kiếp, mà từ sơ trụ tu đến 

phật vị cũng phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp.  ại có một thuyết từ tín vị tu 

đến phật vị gồm là ba a tăng kỳ kiếp, nên thuyết nầy có nhiều thứ khác nhau. 

Thế tôn là ngƣời ở cuối a tăng kỳ kiếp thứ nhì gặp  hiên Ðăng phật, chứng 

vô sanh nhẫn, bèn từ thất địa mà lên bát địa, liền vào a tăng kỳ kiếp thứ ba. 

 ăn cứ theo đây, thì lúc thời gian gặp  hiên Ðăng phật tính ngƣợc lại thời 



gian sơ trụ chỉ có một a tăng kỳ kiếp thứ nhất, ngay đến tính luôn cả a tăng 

kỳ kiếp thứ nhì (lúc gặp  hiên Ðăng phật là ở cuối a tăng kỳ kiếp thứ nhì, 

nên có thể tính gồm luôn) cũng chỉ là hai a tăng kỳ kiếp. Ở trong vô lƣợng a 

tăng kỳ, trừ hai a tăng kỳ ra, cái còn dƣ vẫn là vô lƣợng. Thế thì từ tín vị tu 

đến sơ trụ là vô lƣợng a tăng kỳ kiếp, há chỉ có ba a tăng kỳ kiếp, lại há chỉ 

một vạn kiếp ƣ ?  ếu y theo thuyết từ tín vị đến phật vị gồm ba a tăng kỳ 

kiếp để tính, thì ở chỗ nói kiếp số trong kinh nầy rất chẳng phù hợp. Mỗi 

thấy có ngƣời vì thế mà phát sanh ra vô số nghi vấn, nay chẳng thể nào mà 

chẳng dẫn ra để nói cái lý chẳng giống nhau của nó. Phải biết, trong kinh có 

bao nhiêu thứ thuyết chẳng giống nhau là thực có nghĩa sâu.  ghĩa nầy ra 

sao? Tức là đối cơ phƣơng tiện.  hƣ kinh Pháp  oa nói : “ngã thuyết  hiên 

Ðăng Phật, dai dĩ phƣơng tiện ...” là vậy. Thế tục mỗi hay đem hai chữ 

phƣơng tiện xem thành ra tùy tiện, nhƣ ngôn luận, hành vi chẳng hợp với 

đƣờng lối nhứt định thì gọi là phƣơng tiện. Ðây chẳng phải là nghĩa phƣơng 

tiện nói trong kinh phật. Trong kinh phật phàm câu gì ở lý vô ngại, ở sự hợp 

đúng, vốn chẳng thể câu chấp, thì dùng hai chữ phƣơng tiện để biểu thị.  ho 

nên phàm lời nói phƣơng tiện, việc làm phƣơng tiện đều là đối cơ mà nhƣ 

vậy.  

Kiếp số nhiều ít thuyết không giống nhau cũng là ý nầy. Vì chƣng từ tín vị 

mà sơ trụ, mà thành phật, trải qua thời gian hoặc mau hoặc chậm, trọn vẹn 

xem ở ngƣời đó căn khí lanh lợi hay ngu độn, công hành siêng năng, hay trễ 

biếng mà đến nỗi khác nhau, há có thể câu chấp. Vì cớ nầy bèn có bao nhiêu 

thuyết không giống nhau.  ếu hiểu rõ lý nầy thì phàm trong kinh phật nói 

nhƣ loài nầy thì đều có thể lấy lý nầy mà thông hiểu, chẳng thể câu nệ, 

chẳng cần nghi ngờ.  hiên Ðăng cũng có tên là Ðĩnh Quang là cổ phật quá 

khứ. Trị : có nghĩa là gặp.  a do tha : là một vạn vạn, đem một vạn vạn nhân 

với tám trăm bốn ngàn vạn ức cũng là nói gặp số phật hết sức nhiều, chẳng 

phải toán số có thể tính, chẳng phải thí dụ có thể nói, chỉ phật có thể biết mà 

thôi. Kiếp số đã có dài nhƣ thế kia, thì đã đành gặp phật nhiều nhƣ vậy. 

 úng dƣờng nói tóm tắt là 4 việc cúng dƣờng : ăn uống, áo mặc, đồ nằm, 

thuốc men.  ói rộng ra nhƣ chỗ nói trong kinh  oa  ghiêm : sự cúng 

dƣờng, pháp cúng dƣờng (sự cúng dƣờng tức là 4 việc cúng dƣờng ở trên lại 

suy rộng ra, pháp cúng dƣờng là y theo pháp tu hành). Thừa sự : là hầu hạ 

bên tả hữu, tất dai : tức là trỏ không sơ sót. Vô không quá: có nghĩa là không 

có một vị phật nào mà chẳng cúng dƣờng thừa tự nhƣ thế. Ở trên nói đủ trải 

qua thời gian lâu ngày, cúng dƣờng siêng năng để hiển rõ cái lý không bằng 

thụ trì kinh nầy.  



Nhƣợc phục hữu nhân ƣ hậu mạt thế năng thụ trì độc tụng thử kinh sở 

đắc công đức, ƣ ngã sở cúng dƣờng chƣ phật công đức bách phần bất 

cập nhất, thiên vạn ức phần, nãi chí toán số thí dụ sở bất năng cập.  

Dịch nghĩa : Nếu lại có ngƣời ở đời mạt thế sau nầy có thể thụ trì đọc 

tụng kinh nầy chỗ đƣợc công đức, ở chỗ công đức ta cúng dƣờng chƣ 

phật trăm phần chẳng bằng đƣợc một phần, ngàn muôn ức phần cho 

đến toán số thí dụ chỗ chẳng thể bằng.  

 ậu : có nghĩa là sau 500 năm, chính đƣơng lúc mạt pháp, lại thông thƣờng 

trỏ sau cái sau 500 năm, và luôn ở cuối thời kỳ nầy mà nói, nên mới nói là 

hậu mạt thế.  hữ ƣ : trong câu ƣ ngã là ý so sánh, có nghĩa là kẻ trì kinh 

công đức so ta cúng dƣờng công đức, ta chẳng thể cùng với nó so sánh, vì 

chƣng công đức cúng phật trăm phần không bằng một phần của kẻ kia.  gàn 

phần, vạn phần, ức phần, cho đến phần mà toán số chẳng thể tính, phần mà 

thí dụ chẳng thể thí đều không bằng một phần của kẻ kia.  ói trăm phần, lại 

nói tới ngàn vạn ức phần, toán số thí dụ phần, vì kẻ trì kinh căn khí lanh lợi 

hay chậm lụt, công hành sâu hay cạn có nhiều thứ  chẳng giống nhau, nên 

trình độ so sánh sự chẳng bằng bèn có cao thấp không giống nhau nhƣ thế. 

 ần thứ năm so sánh hiển kinh công là nói ở tội nghiệp tiêu diệt sau khi sẽ 

đắc bồ đề, ấy là có ý nói : thụ trì đọc tụng kinh nầy liền đƣợc trừ chƣớng, 

liền đƣợc thụ ký, há ta ngày xƣa trƣớc khi chƣa thụ ký, trải qua vô số kiếp, 

gặp đƣợc vô số phật mà chỉ biết cúng dƣờng thừa sự có thể bằng đƣợc ƣ? Vì 

chƣng cúng dƣơng thừa sự chỉ là cung kính phục vụ, mà hạ đảm nhƣ lai là 

thiệu long phật chủng. Sự lớn nhỏ của bi trí hành nguyện sai khác nhau rất 

xa, nên nói : “nãi chí toán số thí dụ sở bất năng cập”.  hỗ nói so sánh trong 

nầy chẳng thể lấy trải qua thời gian dài hay ngắn, thụ ký mau hay chậm để 

nói. Vì kẻ trì kinh đã ở vô lƣợng thiên vạn phật sở trồng các thiện căn, ngƣời 

nầy trải qua thời gian dài gặp phật nhiều chính cũng giống nhƣ thế.  ũng 

chẳng thể lấy nghe pháp để nói, vì ngƣời nầy gặp đƣợc nhiều phật, thừa sự 

cúng dƣờng trồng các thiện căn, há có lý nào chẳng nghe pháp ƣ?  ên cúng 

dƣờng thừa sự sở dĩ chẳng bằng là trỏ đích xác thụ trì kinh nầy, vì nghĩa thú 

trong kinh nầy là khai phật tri kiến, thị phật tri kiến, quả nhiên có thể thụ trì 

tức là ngộ phật tri kiến, nhập phật tri kiến.  ho nên vô số thất bảo thí, thận 

mạng thí, nhiều kiếp cúng phật chẳng thể bằng, là lý ở chỗ nầy. Vì cớ gì? Vì 

chƣ phật và pháp a nậu đa la tam miệu tam bồ đề của chƣ phật đều từ kinh 

nầy ra, nên hai chữ cúng dƣờng phải giải thích gồm cả pháp cúng dƣờng, 

mới hiển kinh nầy hết thảy pháp chẳng thể so sánh nổi, mà chẳng thể chuyên 

lấy 4 việc cúng dƣờng để nói.  ấy việc của tự thân phật so sánh càng hiển 

rõ, lại trỏ ra rõ luôn trƣớc  hiên Ðăng phật, là chính để tỏ rõ kinh nầy là 



truyền tâm pháp yếu của phật phật truyền thụ cho nhau, mà là chỗ đắc của tự 

thân nhiều kiếp cần khổ tu chứng. Mỗi lời nói ra đều là lời tự thân mình nếm 

mùi cam khổ, để khuyên đại chúng tín nhập môn nầy, cùng đƣợc thụ ký, 

cùng chứng bồ đề. Bốn lần trƣớc đều nói phƣớc nó thắng kẻ kia là lấy cái 

kém để hiển thắng, nên nói phƣớc đức mà chẳng nói công đức, vì kẻ hiển 

thắng đã có đủ bát nhã chánh trí, từ chỗ tu phƣớc đức đều thành vô biên 

công đức cho nên thắng kẻ kia.  ần nầy nói công đức cúng phật chẳng bằng 

trì kinh là lấy cái thắng để tỏ rõ cái kém, nên nói công đức chẳng nói phƣớc 

đức, để tỏ rõ kẻ kém vì thiếu bát nhã chánh trí, tuy chẳng phải không có 

công đức, mà cũng chỉ thành phƣớc đức hữu lậu, cho nên chẳng bằng.  

Trong kinh tuy chỉ nói thụ trì đọc tụng mà cũng gồm nói cả quảng vị nhân 

thuyết ở trong đó.  

Riêng chỉ lấy hậu mạt thế để nói, ý nó có bốn : 1)  húng sanh hậu mạt thế 

đấu tranh kiên cố, nghiệp nặng, phƣớc nhẹ, chƣớng sâu tuệ cạn, thế mà còn 

có kẻ thụ trì đọc tụng kinh nầy, thì thời kỳ chẳng phải hậu mạt thế có thể biết 

rất có nhiều ngƣời thụ trì đọc tụng kinh nầy.  ên nói một hậu mạt thế liền 

nhiếp hết thảy thời kỳ khác, đây là sự thuyết pháp hay khéo. 2)  ấy thời kỳ 

nhƣ thế mà có ngƣời nhƣ thế, nên riêng đem hậu mạt thế ra nói để tỏ ra 

chẳng thể coi rẻ chúng sanh, đây là bình đẳng nhiếp thụ. 3) Kinh nầy rất có 

thể tiêu trừ nghiệp chƣớng, nên nói riêng hậu mạt thế để tỏ ra chúng sanh 

thời đó chẳng thể nào mà không thụ trì kinh nầy, đây là từ bi cứu độ vậy. 4) 

Kinh nầy là chỗ quan hệ mạng mạch của tam bảo, nên đem hậu mạt thế ra 

nói là khuyên hết thảy chúng sanh hiện tại và tƣơng lai phải ra sức hoằng 

dƣơng truyền bá tận cùng đến vị lai chẳng khiến dứt mất. Ðây là sự phó chúc 

sâu dày vậy.  

Tu Bồ Ðề, nhƣợc thiện nam tử, thiện nữ nhân ƣ hậu mạt thế hữu thụ trì 

đọc tụng thử kinh sở đắc công đức, ngã nhƣợc cụ thuyết giả, hoặc hữu 

nhân văn tâm tắc cuồng loạn hồ nghi bất tín.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, nếu có trai lành nào gái lành nào ở sau đời 

mạt thế thụ trì đọc tụng kinh nầy, chỗ đƣợc công đức, ta nếu nói ra đầy 

đủ hoặc có ngƣời nghe tâm liền cuồng loạn, hồ-nghi chẳng tin.  

Một khoa kết thành kinh công nầy là tổng kết của nửa bộ kinh trƣớc.  hẳng 

những là kết thành nửa bộ trƣớc, lại sanh ra luôn nửa bộ sau.  ai khoa nhỏ 

trong đoạn nầy đều có hai thứ ý sâu là răn dạy ngƣời học, và hiển thị tôn chỉ 

của kinh, chƣơng cú cực nghiêm chỉnh, nghĩa lý cực đầy đủ, nay theo từng 



lớp ra mà nói. Sao biết là răn dạy ngƣời học? Thử xem trên nói: thành tựu tối 

thƣợng đệ nhứt hi hữu chi pháp, cho đến sanh phƣớc diệt tội, hạ đảm nhƣ lai 

đƣơng đắc bồ đề, là chỗ đƣợc công đức cũng đã nói hết. Thế thì vì cớ gì 

trong nầy lại nói là chƣa nói ra đầy đủ?  ại ở trên nói : thị kinh hữu bất khả 

tƣ nghị công đức, lại nói : thị nhân thành tựu, hạ đảm nhƣ lai đƣơng đắc bồ 

đề, tức là quả báo chẳng thể nghĩ bàn.  ai thứ chẳng thể nghĩ bàn nầy sớm 

đã nói rõ cho chúng sanh biết, tại sao trong nầy lại nói : “Phải biết,” thì ý 

nầy không giống phía trƣớc có thể biết đƣợc. Vì chƣng văn kết thành kinh 

công nầy không phải là nói để khuyến tín mà là ý để răn dạy.  hững câu 

cuồng loạn, hồ nghi, đƣơng tri, đều là lời răn dạy ngƣời học.  

Sao gọi là cuồng loạn?  uồng là cuồng vọng, trỏ kẻ nói bậy bát nhã mà nói. 

Vì cớ gì nói bậy? Vì chƣa hiểu nghĩa chân thực.  hân nghĩa chẳng rõ, thì tự 

mình ắt nói pháp thành phi pháp, nói phi pháp thành pháp, làm hoặc loạn 

tâm của đại chúng, không những tự tâm mình hoặc loạn mà thôi, nên mới 

nói là “tâm tắc cuồng loạn”. Tại sao gọi là hồ nghi?  ghĩa là tuy tin mà 

không tin, đây là trỏ kẻ sợ nói bát nhã mà nói, cũng do chƣa hiểu nghĩa chân 

thực đến nỗi kinh bố nghi úy, không thể sanh ra quyết định tín tâm, nên mới 

nói là hồ nghi bất tín. Thế tôn huyền-ký chúng sanh hậu mạt thế có hai thứ 

bịnh nầy, nên khoa dƣới đinh ninh răn bảo nó rằng: “đƣơng tri v.v...”  

 gã nhƣợc cụ thuyết : có nghĩa là khó thể nói đầy đủ, đây có hai nghĩa :   

1)  ghĩa là ta nếu chẳng từ cạn đến sâu chia ra nhiều lần để hiển nghĩa, mà ở 

một lần nói đầy đủ công của kinh, thì đã chẳng dễ gì thuyết minh, ắt đến nỗi 

kẻ nghe hoặc cuồng hoặc nghi, ngƣợc lại tăng thêm tội lỗi. Vì ngƣời lợi căn 

thƣờng thƣờng thấy việc dễ quá, nghe công đức nói đầy đủ liền cuồng vọng 

tự phụ, chƣa chứng bảo là chứng, chƣa đắc bảo là đắc, làm hoặc loạn tâm 

của đại chúng. Kẻ độn căn lại thƣờng hay trƣớc tƣớng sợ khó, đã nghe hết 

thảy vô trụ, lại nghe nói đầy đủ công đức, chẳng dám cho là phải, lại chẳng 

dám cho là không phải, hồ nghi chẳng quyết định, chẳng sanh tín tâm. Thế 

tôn nói ra lời nầy là răn bảo kẻ nghe công của kinh, phải ở chỗ sở dĩ nhiên từ 

cạn mà sâu lĩnh hội triệt để, thì chẳng đến nỗi lờ mờ chân nhƣ mà tâm sanh 

cuồng vọng, cũng chẳng đến nỗi không hiểu rõ tôn chỉ của kinh mà tâm nổi 

dậy hồ nghi.   

2)  ần thuyết minh nầy là đã thuyết minh năm lần, lại không nói cái cớ 

chẳng nói đầy đủ, có nghĩa là: ta từ trƣớc nói rộng thụ trì kinh nầy chỗ đƣợc 

công đức là ý ở chỗ biểu thị khuyên răn mà thôi. Sau nầy chẳng lại nói nhiều 

nữa, sợ kẻ nghe chẳng hiểu ý nầy hoặc là trƣớc tƣớng mà cầu làm cuồng 



loạn tâm mình, hoặc là cầu chẳng đƣợc liền ngƣợc lại hồ nghi chẳng tin. Thế 

tôn nói ra lời nầy là răn ngƣời tu hành phải biết việc nầy chẳng phải ngôn 

thuyết có thể tới, chỉ chứng mới có thể biết đƣợc. Ắt phải hết thảy chẳng 

trƣớc, chân tu thực hành lâu ngày mới có thể tƣơng ứng, chẳng thể nào mà 

điên cuồng.  ông phu tới nơi liền có thể tự biết, không cần nghi ngờ gì. Vì 

cớ nầy, nửa bộ sau so sánh hiển kinh công chỉ tỏ ý sơ lƣợc, không chú trọng 

nhƣ nửa bộ trƣớc. Vì nửa bộ trƣớc chính là khiến sanh tín, khai giải, nếu 

chẳng cực lực hiển kinh công thì làm sao có thể tín, còn nửa bộ sau chính là 

day về trên ly danh tuyệt tƣớng để tu chứng, ngay đến bồ đề tâm, bồ đề 

pháp, bồ đề quả còn chẳng nên trƣớc, huống chi công đức.  ếu nói rộng ra 

nữa thì cùng với tu chứng có chỗ trở ngại, nhƣng cũng chẳng tuyệt đối 

không nói ra, lại là để hiển thị chẳng nên trƣớc mà thôi, mà chẳng phải là 

đoạn diệt.  

Tu Bồ Ðề, đƣơng tri thị kinh nghĩa bất khả tƣ nghị, quả báo diệc bất 

khả tƣ nghị.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, phải biết nghĩa kinh nầy chẳng thể nghĩ bàn, 

quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn.  

 ai câu đƣơng tri chính là lời răn dạy kẻ cuồng nghi. Tại sao cuồng? Tại sao 

nghi?  à bởi chẳng biết quả báo chỗ đƣợc của nghĩa thú kinh nầy, và trì 

thuyết kinh nầy đều chẳng thể nghĩ bàn.  ên răn nó rằng : đƣơng tri (phải 

biết). Quả báo tức là ám chỉ chỗ đƣợc công đức, chỗ đƣợc công đức không 

là cái gì khác, tức là văn trên chỗ bảo : hạ đảm nhƣ lai và đƣơng đắc bồ đề.  

Sao gọi là kinh nghĩa bất khả tƣ nghị? Phải biết, nghĩa thú kinh nầy chuyên 

tỏ rõ ly hết thảy các tƣớng, ly tƣớng mới có thể chứng tánh.  hỗ gọi là ly 

danh tuyệt tƣớng, chỉ chứng mới biết, nên nói : kinh nghĩa bất khả tƣ nghị. 

Sao gọi là quả báo bất khả tƣ nghị? Phải biết, thụ trì kinh nầy nguyên vì 

chứng tánh, muốn chứng tánh của vô tƣớng vô bất tƣớng, tƣớng bất tƣớng 

đều vô, ắt phải ly hết thảy các tƣớng, ly từng phần thì chứng từng phần. Quả 

báo chẳng là cái gì khác, tức là tự chứng cứu cánh, tánh đức hiển ra viên 

minh, nên nói quả báo diệc bất khả tƣ nghị. Tóm lại để tỏ rõ kinh nghĩa, quả 

báo đều chẳng thể dùng tâm để suy nghĩ, chẳng thể dùng lời nói để bàn luận, 

đều phải ly các tƣớng danh tự ngôn thuyết tâm duyên, khế nhập một cách vi 

mật.  ếu có thể biết nhƣ vậy, mà vọng chấp còn chƣa trừ khiển, lại sao có 

thể cống cao, thì tâm cuồng loạn có thể ngừng nghỉ. Tƣớng hƣ vọng khiển 

hết, tịnh đức tự hiển ra, thì tâm hồ nghi có thể cởi mở.  



Trƣớc ở khoa diệt tội đã nói : cực hiển kinh công chính là phát huy nghĩa thú 

của câu : “hết thảy chƣ phật và pháp a nậu đa la tam miệu tam bồ đề của chƣ 

phật đều từ kinh nầy ra”, nói trong khoa sanh tín ở trên để khuyên tín. Khoa 

kết thành nầy là tổng kết của cực hiển kinh công, chính là phát huy nghĩa thú 

của câu : “sở vị phật pháp giả tức phi phật pháp” ở đoạn dai tùng thử kinh 

xuất nơi văn dƣới để khai giải. Ý của thế tôn trƣớc chỗ bảo pháp tức phi 

pháp là gì? Phải biết, là vì nghĩa của kinh nầy chẳng thể nghĩ bàn. Trƣớc chỗ 

bảo phật tức phi phật là gì? Phải biết, là vì quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. 

Vì chƣng tức phi là : nói một cách đơn giản tức là ly tƣớng, nói một cách 

tƣờng tận thì tánh thể không tịch, một mảy một may tƣớng cũng chẳng thể 

trƣớc, trƣớc thì chẳng phải là tánh thể không tịch, nên nói tức phi. Phía trƣớc 

tôi chia ra năm lần để hiển kinh công, chẳng muốn nói đầy đủ là vì khiến kẻ 

nghe thâm tâm lĩnh giải, công đức lấy ly tƣớng sâu hay cạn mà khác nhau, 

chẳng đến nỗi miệng nói không, tâm trƣớc hữu mà cuồng vọng tự loạn, cũng 

chẳng đến nỗi một khi nghe ly tƣớng liền sợ cái không nghiêng lệch mà hồ 

nghi bất tín. Tóm lại nghĩa thú kinh nầy là chuyên khiển trừ tình chấp để 

chứng tánh không tịch.  hỗ gọi là quả báo tức là cái tánh chứng đắc chẳng 

thể duyên niệm, ắt phải dứt đƣờng ngôn ngữ, diệt chỗ tâm hành mới hứa cho 

tƣơng ứng chút ít.  iệt chỗ tâm hành là chẳng thể suy nghĩ, dứt đƣờng ngôn 

ngữ là chẳng thể bàn luận. Ðây gọi là nghĩa kinh nầy chẳng thể nghĩ bàn, 

quả báo cũng thể nghĩ bàn. Ðây gọi là phật pháp tức phi phật pháp.  ếu 

chẳng biết day về trong dứt đƣờng ngôn ngữ, diệt chỗ tâm hành, chẳng thể 

nghĩ bàn mà quán chiếu khế nhập, liền trái ngƣợc với nghĩa kinh, sao đƣợc 

quả báo có thể chứng, chỉ có cuồng và nghi mà thôi! Kẻ thụ trì đọc tụng kinh 

nầy phải biết nhƣ thế.   

Tri tức là giải, vì đây là đây là tổng kết của một khoa lớn khai giải chính là 

hiển thị chỗ gọi là khai giải phải thâm giải nhƣ thế.  ũng chính là hiển thị 

nghĩa thú trong một khoa lớn khai giải nầy, đều là lần lần dắt dẫn ngƣời học 

khiến đƣợc thâm giải nhƣ thế. Tóm lại là để tỏ rõ tu hành lấy khai giải làm 

gốc, y theo giải bắt đầu hành mới đắc thắng quả, nếu chẳng thế thì không 

cuồng cũng nghi. Sự khai thị cũng khẩn thiết vậy, lời răn dạy cũng sâu vậy! 

Mà chúng sanh mạt thế đọc kinh nầy phạm hai bịnh trên chính cũng không 

ít.  o ở chỗ sở dĩ nhiên của năm lần so sánh hiển kinh công phần nhiều xem 

một cách sơ lƣợc, nên ngay cả nghĩa lý chỗ nói trong khoa kết thành nầy 

cũng chƣa thể hiểu rõ một cách thâm thiết, lờ mờ sống sƣợng há chẳng phụ 

sâu ơn phật ƣ? Một khoa cực hiển kinh công đã là phát huy nghĩa thú nhứt 

thiết chƣ phật, cho đến tức phi phật pháp v.v...thì chỗ nầy một khoa kết 

thành chẳng những đem nghĩa thú trong khoa khai giải kết thúc đầy đủ, gồm 

ngay cả nghĩa thú trong khoa sanh tín cũng kết thúc đầy đủ.  ếu chẳng lấy 



nghĩa sau hiển nghĩa trƣớc nhƣ thế, thì nghĩa thú của nửa bộ kinh trƣớc 

chẳng thể phát huy thấu triệt, mà cũng không lấy gì để sanh ra nửa bộ sau, 

văn của nửa bộ sau chính là tỏ rõ công phu tu chứng của đƣờng ngôn ngữ 

dứt, chỗ tâm hành diệt, chẳng thể nghĩ bàn.  ên kinh văn trƣớc sau đƣợc hai 

câu : đƣơng tri...nầy móc nối với nhau thì chƣơng pháp, nghĩa lý liền nối 

liền nhứt quán, há có thể bảo một cách cục bộ rằng nửa bộ trƣớc cạn, nửa bộ 

sau sâu ƣ?  ai câu nầy là trỏ gồm cả trọn bộ kinh mà nói, vả cùng với nửa 

bộ sau nối tiếp với nhau khít khao, há có thể phán đoán là trƣớc sau làm hai 

vòng thuyết pháp, hai vòng chẳng liên quan gì với nhau ƣ? Ðến nhƣ xem 

nửa bộ sau cho là lời thuyết pháp có nhiều chỗ trùng điệp với nửa bộ trƣớc, 

thì ở tôn chỉ của kinh không lĩnh hội đƣợc gì, chẳng đủ để bàn luận.   

Một câu bất khả tƣ nghị gồm có ba ý : 1) tức nhƣ trên đã nói : đạo ngôn ngữ 

dứt, chỗ tâm hành diệt, chỗ tỏ rõ nghĩa của kinh là tỏ rõ cái nầy, chỗ đƣợc 

quả báo là đƣợc cái nầy, đây là bổn nghĩa. 2) Rọi lại câu thị kinh bất khả tƣ 

nghị xƣng lƣợng v.v...công đức, lại thêm vào sự giải thích rõ, nhờ đó để thu 

kết một khoa cực hiển kinh công. Trƣớc chỉ nói kinh có công đức nhƣ thế, 

nay nói rõ rằng : nói kinh có công đức là vì giáo nghĩa nó nhƣ thế (trƣớc 

phán là giáo nghĩa thắng ấy là căn cứ chỗ nầy mà nói). Tại sao biết giáo 

nghĩa có công đức nhƣ thế? Vì kẻ y theo giáo phụng hành có thể đƣợc quả 

báo nhƣ thế. Bất khả tƣ nghị là pháp thân, là thể. Ðƣợc thể mới có thể khởi 

dụng, chứng đắc pháp thân thì báo, hóa thân tự hiển ra, nên chỉ nói bất khả 

tƣ nghị đã đủ, chẳng cần nói bất khả xƣng lƣợng v.v... uống chi lại gồm nói 

rõ bổn nghĩa của đạo ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt, lại càng chẳng thể 

xen vào lời khác. 3) Ðể hiển công đức kinh nầy và công đức của ngƣời trì 

kinh nầy là vô thƣợng vô đẳng, chẳng phải phàm tình có thể dòm đƣợc, 

chẳng phải ngôn ngữ có thể nói ra đƣợc, nên tuy chỉ nói bất khả tƣ nghị, mà 

đã thu nhiếp luôn nghĩa bất khả xƣng lƣợng vô biên ở trong đó! Thiệt là hết 

sức hay khéo.  

 ẾT  UỐ  T Ứ B  

---o0o--- 

QUYỂN BỐN 

 hỗ chẳng giống nhau của nửa bộ kinh trƣớc và nửa bộ kinh sau là: 1) 

 ửa bộ trƣớc là vì kẻ sắp phát đại tâm tu hành mà nói, dạy cho nó làm sao 

phát tâm, làm sao độ chúng, làm sao phục hoặc, làm sao đoạn hoặc.  ửa bộ 

sau là vì kẻ đã phát đại tâm tu hành mà nói. Vì chƣng phát tâm mà nói rằng 



tôi có thể phát có thể độ, có thể phục hoặc đoạn hoặc, nhƣ thế thì vẫn là 

phân biệt, vẫn là trƣớc ngã, vẫn phải khiển trừ.  ửa bộ sau chuyên tỏ rõ 

nghĩa nầy. Phải biết, có chỗ thủ trƣớc liền bị nó trói buộc chẳng đƣợc giải 

thoát. Phàm phu vì có nhân ngã chấp (tức là chấp sắc thân làm ngã), nên bị 

sanh tử trói buộc, chẳng lìa ra khỏi luân hồi, nhị thừa vì có pháp ngã chấp 

(tuy chẳng chấp có sắc thân mà chấp có pháp ngũ uẩn, thì vẫn là ngã kiến 

chƣa quên, nên gọi là pháp ngã), bèn bị niết bàn trói buộc đến nỗi trầm 

không trệ tịch. Bồ tát đại bi đại trí chẳng bị hết thảy trói buộc, nên không 

quải ngại mà đắc tự tại, đây gọi là chẳng trụ ở đạo.  ho nên còn có một chút 

tình chấp liền phải rửa gột sạch hết mà không trụ ở một cái gì.   

2)  hân ngã chấp, pháp ngã chấp, nói một cách đơn giản là ngã chấp, pháp 

chấp. Tầm thƣờng nói là kinh nầy trƣớc phá ngã chấp, sau phá pháp chấp, thì 

chƣa tránh khỏi sơ lƣợc.  ửa bộ trƣớc mở miệng ra liền nói: “Bồ tát ƣ pháp 

ƣng vô sở trụ” và “vô ngã tƣớng vô pháp tƣớng diệc vô phi pháp tƣớng, bất 

ƣng thủ pháp bất ƣng thủ phi pháp, pháp thƣợng ƣng xả hà huống phi pháp 

v.v...”  ói đi nói lại nhiều lần, thì sao đƣợc bảo là chỉ phá nhân ngã chấp ƣ? 

Phải biết, ngã pháp hai chấp đều có thô có tế, thô thì gọi là phân biệt ngã 

pháp hai chấp, vì chƣng đối cảnh gặp duyên do phân biệt mà nổi dậy. Tế thì 

gọi là câu sanh ngã pháp hai chấp, đây là chẳng đợi phân biệt hễ nổi dậy 

niệm liền có, nó cùng với niệm đều sanh ra. Kinh nầy nửa bộ trƣớc là khiển 

trừ thô chấp, nhƣ nói: “chẳng nên trụ lục trần bố thí, chẳng nên trụ lục trần 

sanh tâm, ƣng vô trụ sanh tâm, ƣng sanh vô sở trụ tâm, ƣng ly nhứt thiết 

tƣớng v.v...” đều là khiển trừ cái bịnh ở trên cảnh duyên sanh tâm phân biệt, 

bèn đến nỗi trụ trƣớc.  hỗ bảo là ngã pháp hai chấp do phân biệt mà nổi dậy 

là vậy, cho nên thô.  àm sao khiển trừ nó?  y tƣớng mà thôi !  ửa bộ sau là 

khiển trừ tế chấp, tức là ở lúc khởi tâm động niệm chẳng nên trụ trƣớc.  ếu 

còn có sở niệm tức là tình tƣởng của ngã chấp pháp chấp chƣa hoá, thì liền 

là căn bịnh thủ tƣớng, trƣớc cảnh. Ðây là khiển trừ ngã pháp hai chấp cùng 

với tâm niệm đồng thời đều sanh, cho nên tế.  àm sao khiển trừ?  y niệm 

mà thôi !   

3) Trƣớc khiến ly tƣớng là khiển trừ sở chấp, sau khiến ly niệm là khiển trừ 

năng chấp. Trƣớc tôi đã chẳng nói ƣ : huyễn tƣớng sở chấp nổi dậy ở vọng 

kiến năng chấp, nên vừa mới xem thì nghĩa thú kinh nầy trƣớc cạn sau sâu. 

Thế nhƣng chẳng thể xem một cách cục bộ nhƣ thế, vì lúc khiển sở chấp mà 

trong chỗ kín đáo đã gồm khiển luôn năng chấp. Vì cớ gì? Vì nếu chẳng ly 

niệm thì không từ đâu mà ly tƣớng, nên nửa bộ trƣớc tuy chƣa nói rõ ly 

niệm, thực ra đã đánh thức tỉnh chẳng ít.  hƣ câu: “ ăng tác thị niệm phủ, 

ngã bất ƣng tác thị niệm, ƣng sanh thanh tịnh tâm, ƣng sanh vô trụ tâm, 



nhƣợc tâm hữu trụ tắc vi phi trụ”, đều là ly niệm.  gay đến câu nói: “ƣng ly 

nhứt thiết tƣớng phát bồ đề tâm”, thì ngƣời lợi căn có thể lĩnh hội đƣợc tâm 

chỗ phát ra cũng chẳng nên trụ. Vì cớ gì? Vì nói rõ hữu trụ tắc vi phi trụ. 

Trƣớc nói kẻ tín tâm bất nghịch gánh vác nhƣ lai sẽ đắc bồ đề, thì ngƣời này 

ắt đã lĩnh hội đƣợc ly niệm, nếu chẳng nhƣ thế thì chƣa đủ để nói gánh vác, 

sẽ đắc. Sở dĩ ngƣời xƣa có kẻ phán nửa bộ sau là thuần vì ngƣời độn căn mà 

thuyết, ý ở chỗ này, có nghĩa là ngƣời lợi căn liền chẳng cần phải nói lại lần 

nữa. Vì ngƣời lợi căn ở thế gian rất ít, nên chẳng thể nào mà không thuyết 

nửa bộ sau, khiến kẻ độn căn đƣợc đó mà vào sâu, đây là ý của ngƣời xƣa. 

Ta chẳng thể vì lời nói trên mà hiểu lầm rằng nửa bộ sau cạn hơn nửa bộ 

trƣớc. Tuy thế, công phu ly niệm rất sâu, rất tế nhị, nếu chẳng mổ xẻ ra từng 

tầng từng tầng một mà vào, thì không những một lớp ngƣời chƣa dễ gì tiến 

bộ, ngay đến kẻ lợi căn đã biết ly niệm nếu chẳng nghiền ngẫm mài dũa cho 

thiệt kỹ lƣỡng, thì công hành sao có thể triệt để.  hƣ lột bẹ chuối, nếu chẳng 

lột rồi lại lột thì há có thể suốt thấu bổn không, qui về vô sở đắc ƣ? Phải biết, 

nửa bộ sau từ tỏ rõ ngũ nhãn trở về sau, càng thuyết càng tinh tế. Ðến ở 

chứng phận chính là khiến công phu rất thẳng mau đúng rõ ở trên một sợi 

lông nhỏ mà chứng nhập, chỗ gọi là “trực chỉ hƣớng thƣợng”.  ếu không 

hiểu rõ nhƣ thế, viên thì viên rồi vậy, nhƣng đốn thì còn chƣa đốn.  ếu bảo 

một cách cục bộ rằng nửa bộ sau chuyên vì kẻ độn căn mà thuyết, thì ở tôn 

chỉ của kinh này cũng chƣa hợp hết.  ý nầy chẳng thể nào mà không biết.   

4)  ửa bộ trƣớc nói “ly hết thảy tƣớng mới là phát bồ đề tâm, mới là bồ tát 

lợi ích hết thảy chúng sanh”, là không cái bịnh trụ trƣớc ngã pháp.  ửa bộ 

sau thì nói các câu “không có pháp phát bồ đề, không có pháp gọi là bồ tát, 

và hết thảy pháp đều là phật pháp”, là không cái bịnh trụ trƣớc ngã pháp hai 

cái đều không.  ên phía trƣớc là hai bên chẳng trƣớc, mà phía sau là hai bên 

chẳng trƣớc cũng chẳng trƣớc, phía trƣớc là phát tâm phải ly tƣớng, mà phía 

sau thì ngay đến cả cái tƣớng phát tâm cũng ly. Phải biết, nếu còn có niệm 

năng ly thì vẫn là ngã và pháp y nguyên, liền đã phân biệt thủ tƣớng, cho 

nên lại nói : “chẳng phải chẳng lấy cụ túc tƣớng đắc bồ đề, ngã kiến tức 

chẳng phải ngã kiến, pháp tƣớng tức chẳng phải pháp tƣớng”, đều là để 

khiển đãng tình chấp vi tế. Khiển rồi lại khiển, đến chỗ năng và sở đều ly, 

ngay cái ly cũng ly mới chứng bổn lai.  hỗ gọi là chứng, không có gì khác, 

chỉ là hết phàm tình thì bổn thể tự hiện ra, chẳng phải riêng có năng chứng, 

sở chứng.  hẳng những phàm tình không thể có, ngay đến thánh giải cũng 

phải không có.  òn có một cái năng tu, sở tu, năng chứng, sở chứng, sở 

chứng tức là thánh giải, tức là sở tri chƣớng che lấp giác thể.  ên Kim 

cƣơng Kinh Tụng của  i  ặc bồ tát rằng: “ở nội tâm tu hành còn có cái ngã 

là bồ tát, đây là che lấp ở tâm, trái với đạo bất trụ”.Kinh Viên giác nói : “hết 



thảy bồ tát và mạt thế chúng sanh phải nên lìa xa hết thảy cảnh giới huyễn 

hoá hƣ vọng”. Kinh này nửa bộ trƣớc chẳng ngoài nghĩa này. Kinh Viên 

 iác lại nói : “Bởi cớ kiên chấp trì tâm viễn ly, thì tâm nhƣ huyễn cũng lại 

viễn ly, viễn ly là huyễn cũng lại viễn ly, ly viễn ly huyễn cũng lại viễn ly, 

đắc không chỗ ly, tức trừ các huyễn”. Kinh này nửa bộ sau chẳng ngoài 

nghĩa này.   

5)  ửa bộ trƣớc là tỏ rõ hết thảy đều phi (chẳng phải), nhƣ nói phi pháp, phi 

phi pháp, hữu trụ tắc vi phi trụ, để hiển cái chân thực độc đáo của bát nhã 

chánh trí. Vì chƣng trí này vốn chẳng nhiễm một mảy bụi, mà hết thảy tƣớng 

thì không cái nào là chẳng hƣ huyễn, nên phải hết thảy chẳng trụ, mà sau 

chánh trí hiển ra viên minh.  ửa bộ sau là tỏ rõ hết thảy đều thị (phải), nhƣ 

nói “chƣ pháp nhƣ nghĩa, nhứt thiết pháp dai thị phật pháp, thị pháp bình 

đẳng vô hữu cao hạ”, để tỏ rõ lý thể nhứt nhƣ của bát nhã, vì thể này là tông 

của vạn pháp.  ết thảy pháp đều là thực tƣớng, nên phải bồ đề chẳng trụ mà 

sau lý thể viên dung.  o đây mà xem, chỗ thuyên của một bộ kinh Kim 

 ƣơng, là hai chữ  hân  hƣ mà thôi! Sau chót kết rằng : “bất thủ ƣ tƣớng, 

nhƣ nhƣ bất động”, thì nghĩa thú trọn bộ kinh ở hết thảy trong câu này.  ại 

trƣớc tỏ rõ hết thảy đều phi là khiến quán cái thể của chẳng biến.  hỗ gọi là 

chánh trí là trí nhƣ nhƣ, tức là trí của thể. Sau tỏ rõ hết thảy đều thị là khiến 

quán cái dụng của tùy duyên.  hỗ gọi lý thể là : lý là diệu lý thuộc tánh và 

dụng mà nói, dụng chẳng ly thể nên gọi là lý thể.  ại trƣớc đã hết thảy đều 

phi, nên tuy đều đem ra nói : tắc phi và thị danh, mà ý chú trọng ở tắc phi, 

chỗ gọi là tuy tùy duyên mà chẳng biến. Sau đã hết thảy đều thị, nên tuy 

khiển trừ pháp chấp một cách tinh tế, mà nói ở pháp chẳng nói đoạn diệt 

tƣớng, chỗ gọi là tuy chẳng biến mà tùy duyên. Tóm hết năm thuyết trên để 

quán trọn bộ kinh, thì chỉ thú của trọn bộ kinh rõ ràng ở trong tâm nơi mắt.  

---o0o--- 

TỎ RÕ VÔ TRỤ ÐỂ HIỂN BÁT NHÃ LÝ THỂ  
 

Nhĩ thời Tu Bồ Ðề bạch phật ngôn : Thế tôn ! Thiện nam tử thiện 

nữ nhân phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, vân hà ƣng trụ, vân 

hà hàng phục kỳ tâm?  

Dịch nghĩa : Lúc đó Tu Bồ đề thƣa phật rằng : Thƣa thế tôn, trai lành 

gái lành phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, làm sao phải trụ, làm 

sao hàng phục tâm mình?  



Khoa nầy xem ra nhƣ nổi dậy riêng biệt, thực ra thì thu nhiếp khít khao văn 

trƣớc mà tới.  hữ nhĩ thời chính là trỏ lúc phật thuyết kinh nghĩa quả báo 

đều chẳng thể nghĩ bàn vừa xong. Ý trƣởng lão bảo : đã phải ly danh tuyệt 

tƣớng, mà thiện nam tử thiện nữ nhân rõ ràng mỗi ngƣời đều có tƣớng phát 

tâm, vả rõ ràng có cái tên a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vì chƣng mỗi 

ngƣời đều tự biết ta phải phát tâm, mỗi ngƣời đều tự biết a nậu bồ đề là vô 

thƣợng pháp, há chẳng phải danh tƣớng của ngã và pháp vẫn y nguyên ƣ? 

Trƣớc nói : phải ly hết thảy tƣớng phát bồ đề tâm, nay lúc suy nghĩ phát tâm 

thì liền trụ tƣớng rồi, làm sao tâm nầy riêng một mình trụ ƣ?  ếu chẳng phải 

trụ, mà phải hàng phục thì há chẳng phải chẳng phát tâm ƣ? Thế thì làm sao 

hàng phục tâm nó ƣ? Ý nầy là nói hai chấp chấp ngã và pháp đã cùng với lúc 

phát bồ đề tâm đồng thời đều sanh.  àng thì chẳng phải phát tâm, trụ thì 

chấp ngã pháp, đây chính là day về trên một sợi lông nhỏ xoi đục mà vào, 

chỉ thị ngƣời tu hành phải day về lúc khởi tâm động niệm mà dụng công. 

Trƣởng lão đại từ, nên thay mặt hết thảy chúng sanh lại thỉnh khai thị 

phƣơng tiện căn bản.   

Trƣớc nói : ƣng vân hà trụ, là hỏi bồ đề tâm phải làm sao an trụ khiến cho 

không rong ruổi tan mất, nay hỏi vân hà ƣng trụ là hỏi bồ đề tâm làm sao 

riêng một mình nó phải trụ? Vì chƣng nếu chẳng trụ ở pháp nầy, thì làm sao 

gọi là phát bồ đề tâm? Trụ đã chẳng thể, hàng lại chẳng đƣợc, thế thì biết 

làm sao? Ðây là vì nghe nói : “ƣ pháp ƣng vô sở trụ”, cho đến “hữu trụ tắc 

phi”, vì suy nghĩ bồ đề cũng là pháp, thì làm sao phải trụ ƣ? Vả trƣớc nói : 

ƣng ly nhứt thiết tƣớng phát bồ đề tâm, nhứt thiết tƣớng thu nhiếp gồm rất 

rộng, tƣớng của phát bồ đề tâm đƣơng nhiên cũng ở trong đó. Sao đã nói 

phải ly hết thảy tƣớng, lại nói phát bồ đề tâm?  ếu cũng phải ly, thì sao gọi 

là phát bồ đề tâm ƣ?  gƣời độn căn nghe pháp thƣờng hay chấp trƣớc danh 

từ ngôn ngữ, dính cứng chẳng tiêu hoá. Trƣởng lão ở môn nầy lại là quanh 

co, vì hiện tại tƣơng lai hết thảy kẻ dính cứng chẳng tiêu hoá thỉnh cầu khai 

thị.  

Phật cáo Tu Bồ Ðề ! Thiện nam tử, thiện nữ nhân phát a nậu đa la tam 

miệu tam bồ để giả, đƣơng sanh nhƣ thị tâm : ngã ƣng diệt độ nhứt 

thiết chúng sanh, diệt độ nhứt thiết chúng sanh dĩ, nhi vô hữu nhứt 

chúng sanh thực diệt độ giả.  

Dịch nghĩa : Phật bảo Tu Bồ Ðề : trai lành gái lành phát a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề phải sanh tâm nhƣ thế nầy : ta phải diệt độ hết thảy 

chúng sanh, diệt độ hết thảy chúng sanh rồi, mà không có một chúng 

sanh nào thực diệt độ.  



Ðây chính là khai thị dạy dắt phƣơng tiện để ly tƣớng lúc khởi tâm động 

niệm. Xem khoa trên lời hỏi nhƣ không có biện pháp nào, lại xem lời đáp 

khoa nầy hết sức nhẹ nhàng viên diệu.  ƣới chữ bồ đề ngƣời nhà Ðƣờng 

viết kinh không có chữ tâm, phải nên theo đó. Thử nghĩ : mở miệng ra nói 

một câu phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, liền nối tiếp nói : đƣơng sanh 

nhƣ thị tâm, chính là tảo trừ cái nầy là tƣớng của phát bồ đề tâm, nên nguyên 

bản chẳng dùng chữ tâm để tỏ bày ý không có tƣớng.  gay đem văn tự ra để 

bàn, chẳng cần chữ tâm cũng nói đƣợc thông, vì chƣng phát a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề tức là phát vô thƣợng chánh đẳng chánh giác, chẳng thêm 

chữ tâm thừa ra, có gì mà không thể đƣợc?  

 ai chữ nhƣ thị trỏ ba câu dƣới, chữ “ƣng” trong câu ngã ƣng chính cùng 

với chữ sanh hô ứng nhau. Vì chƣng hiện cái vốn có của nó ra gọi là sanh, 

hiển cái vốn không có của nó ra gọi là phát, hết thảy chúng sanh vốn là đồng 

thể, diệt độ hết thảy chúng sanh chẳng qua là hoàn tất cái tánh phận chỗ nó 

sẵn có, là thiên chức phải làm trọn, có gì là lạ khác đâu?  ếu cho là ta phải 

phát tâm nầy liền có ý khoa trƣơng, tức là trƣớc tƣớng, nên chẳng nói đƣơng 

phát, mà nói đƣơng sanh là vậy. Vì chƣng nói một chữ “ƣng” là khiển trừ cái 

trƣớc ở bồ đề, ấy là phá pháp chấp.  ói chữ “đƣơng sanh” là khiển trừ cái 

trƣớc ở phát tâm, ấy là phá ngã chấp.  hữ ƣng suốt hết ba câu dƣới. Ý của 

ba câu lần lƣợt tiến lên sâu, câu đầu nói độ sanh vốn là trách nhiệm phải làm 

trọn, dƣới câu nầy gồm có sao có thể tự khoe đây là bồ đề ƣ?  âu thứ nhì nói 

phải độ chúng sanh đến hết, dĩ : có nghĩa là hết, dƣới câu nầy gồm có chúng 

sanh vô tận, thì trách nhiệm nầy lại sao đã có thể hết, thì sao có thể tự bảo là 

ta có thể độ ƣ?  âu thứ ba lại tiến lên bƣớc nữa, bảo phải biết tuy độ đƣợc 

hết, mà gồm luôn thực không có một chúng sanh nào thiệt có diệt độ. Vì cớ 

gì? Vì tánh của chúng sanh vốn là niết bàn, vả tuy niết bàn mà cũng chẳng 

trụ, chúng nó nếu có trụ tức là chẳng phải diệt độ. Thế thì há có một chúng 

sanh thực diệt độ, thì sao lại có thể tự bảo có chỗ độ ƣ? Kẻ phát vô thƣợng 

chánh đẳng chánh giác phải trƣớc giác ngộ rõ độ chúng sanh là trách nhiệm 

phải làm trọn, vả trách nhiệm nầy rốt cuộc chƣa có thể trọn, ngay đến trọn 

cũng giống nhƣ chƣa trọn. Phải sanh tâm nhƣ thế nầy : không có năng độ, 

không có sở độ, không phân biệt, không cái gì gọi là bồ đề, không có gì gọi 

là độ, ngay luôn cả không có gì gọi là phát tâm, ngõ hầu cùng với thanh tịnh 

giác tâm ứng với nhau.  

Trƣớc đáp rằng : thực vô chúng sanh đƣợc triệt độ, chú trọng ở chữ “đƣợc”, 

bảo tuy đƣợc diệt độ mà thực không chỗ nào đƣợc. Ở đây chú trọng ở chữ 

“diệt độ”, còn không chỗ nào gọi là diệt độ, thì còn có cái gì nói là đƣợc hay 

không đƣợc, ý nầy lại sâu hơn trƣớc, có thể biết.  ại trƣớc đáp tuy là năng 



độ sở độ đều khiển trừ hết, cái khiển năng độ sở độ tuy cũng là khiển trƣớc 

bồ đề tâm, nhƣng ý câu nói bao gồm, nay thì thân thiết rõ ràng mà nói rằng : 

“phải sanh tâm nhƣ thế nầy”, thì cái bóng của bồ đề nầy, của phát bồ đề tâm 

nầy, của chúng sanh diệt độ nầy cũng chẳng hứa cho còn lại một mảy may. 

 ên lời tuy cùng với câu đáp trƣớc hơi giống nhau, mà ý thì nhƣ đầm sâu 

muôn trƣợng trong suốt tới đáy.  ại có chỗ phải biết, nghe đƣợc chỗ nói 

trong nầy liền phải y theo đó bắt đầu tu hành. Trƣớc nói một khoa sanh tín 

đã đem tôn chỉ của trọn bộ kinh thu nhiếp hết, sau đó là thêm vào sự mở rõ 

rộng lớn, sự phát huy sâu kín.  ũ ngƣời học chúng ta phải từ chỗ sâu kín mà 

hạ thủ mới có thể đạt đến cứu cánh.  ho nên nghe nửa bộ kinh trƣớc lại 

chẳng thể nào không nghe nửa bộ kinh sau. Kinh nầy tự nhiên chia làm bốn 

bộ phận : tín, giải, tu, chứng, chẳng phải bảo là trong tín giải không có tu 

công, ấy là chỉ thị chỗ công phu tu ở phía trƣớc đều phải y theo chỗ thuyết ở 

trong nầy mà tu. Phía trƣớc chỗ tôi nói về tín tâm thanh tịnh, sở dĩ cực lực 

phát huy tín giải hành chứng tuy có thứ lớp, mà chẳng thể chia thứ lớp một 

cách cục bộ, tuy chia ra làm bốn thứ, mà chẳng thể cho là bốn một cách cục 

bộ.  ác bực thiện tri thức phải thể hội ý nầy.  

Hà dĩ cố? nhƣợc bồ tát hữu ngã tƣớng nhân tƣớng chúng sanh tƣớng 

thọ giả tƣớng tắc phi bồ tát.  

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Nếu bồ tát có tƣớng ta tƣớng ngƣời tƣớng chúng 

sanh tƣớng thọ giả tức chẳng phải là bồ tát.  

 à dĩ cố: là tự hỏi vì cớ gì phải sanh tâm nhƣ thế?  hững câu dƣới có nghĩa 

là : nếu chẳng sanh tâm nhƣ thế liền có đối đãi phân biệt, đã chƣa thoát các 

tƣớng phân biệt chấp trƣớc ngã nhân v.v.. thì vẫn là phàm phu, há là bồ tát? 

 âu sở dĩ giả hà ở văn dƣới lại chuyển giải thích cái sở dĩ nhiên của tắc phi 

bồ tát. Trƣớc nói : nếu thủ pháp tƣớng tức là trƣớc ngã nhân chúng sanh thọ 

giả, nếu tự mình cho là phát bồ đề tâm liền thủ trƣớc bồ đề pháp thì bốn 

tƣớng vẫn y nguyên, nên nói tắc phi bồ tát, vậy nên phải sanh tâm nhƣ thế. 

Bốn tƣớng ngã nhân chúng sanh thọ giả tuy cũng giống với phía trƣớc, mà ý 

thì rất tinh tế, vì chƣng đã hết thảy chẳng trƣớc, chỉ trƣớc ở phân biệt cực vi 

tế của thƣợng cầu hạ hoá mà thôi.  hẳng thể lạm cho là giống nhƣ bốn 

tƣớng phổ thông một thứ. Thế tôn nói câu nầy là khai thị hành giả: nếu phân 

biệt vi tế chƣa sạch hết thì căn bịnh ngã tƣớng vẫn còn, tuy gọi là bồ tát mà 

danh chẳng đúng với thực, ý nầy cảnh sách rất sâu.  

Sở dĩ giả hà? Tu Bồ Ðề, thực vô hữu pháp phát a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề giả.  



Dịch nghĩa: Sở dĩ ra sao? Tu Bồ Ðề ơi, thực không có pháp phát a nậu 

đa la tam miệu tam bồ đề.  

Bản xƣa dƣới chữ bồ đề cũng không có chữ tâm, câu nầy chính dẫn khởi văn 

dƣới “vô pháp đắc bồ đề”, nên chữ tâm càng chẳng nên có. Bởi tại sao?  à 

vì thừa tiếp khoa trên, khởi đầu khoa dƣới, kết thành nghĩa hai khoa. Thực 

vô hữu pháp a nậu đa la tam miệu tam bồ đề có hai nghĩa: 1) chữ pháp có 

nghĩa là pháp chánh giác, thực vô hữu pháp vì vô thƣợng chánh đẳng giác 

tức là nghĩa cứu cánh thanh tịnh. Trong thanh tịnh giác chẳng nhiễm một 

mảy bụi, nếu còn một mảy may cái nầy là bồ đề tức là pháp trần, chẳng phải 

là tịnh giác, thế thì chỗ phát tuy tên là bồ đề, thực ra là tâm phân biệt mà 

thôi.  ên ắt thực vô hữu pháp mới có tên gọi là vô thƣợng chánh đẳng giác. 

2)  hữ “vô” có ý bảo là hữu pháp phát vô thƣợng chánh đẳng giác thì thực 

không có sự và lý nhƣ thế. Vì chúng sanh do vô thủy bất giác, nhân ái sanh 

ra thủ, bèn đến nỗi lƣu chuyển, nên chẳng kể pháp nào đều chẳng nên thủ, 

thủ pháp tức là bất giác, sao có thể gọi là phát giác ƣ?  ho nên hai nghĩa 

thực vô, và có thể có pháp phát vô thƣợng chánh đẳng giác đã rõ, thì văn 

trên cái sở dĩ nhiên của “đƣơng sanh nhƣ thị tâm” và “nhƣợc hữu tứ tƣớng 

tắc phi bồ tát” có thể hiểu rõ.  

Ở trên chỗ tỏ rõ, chẳng ngoài kẻ phát bồ đề phải phát mà chẳng tự cho là 

phát, không phát mà phát, nhƣ thế mới là thiệt phát, mà trụ, hàng cũng ở 

trong đó. Vì chƣng làm sao trụ hàng, trọn vẹn xem phát tâm ra sao, chẳng 

cần cầu cái khác, nên chẳng đáp riêng biệt. Phải biết, đƣơng sanh nhƣ thị 

tâm tức là ý vô trụ mà trụ. Ba câu “ƣng diệt độ nhứt thiết chúng sanh” là ý 

hàng phục kỳ tâm.  

Mới hỏi chỉ đáp hàng trụ, hỏi lần nữa chỉ đáp phát tâm, đã đành rằng để tỏ 

bày cạn sâu thứ tự (nếu chẳng phát tâm thì cần gì phải hỏi hàng trụ, nên phát 

tâm là gốc, hàng trụ là ngọn, nên mới nói cạn sâu thứ tự), thế nhƣng trƣớc 

đáp hàng, trụ mà phát tâm nhiếp ở trong đó, nay đáp phát tâm mà hàng trụ 

nhiếp ở trong đó. Vả biết đƣợc làm sao hàng liền biết đƣợc làm sao trụ, lại 

để bày tỏ bày ba việc chỉ là một việc, mà trƣớc từ trên hàng phục mà nói 

nguyên vì chẳng hàng mà hàng, nay đem trên phát tâm ra nói lại là không 

phát mà phát, đây đều là phƣơng pháp vi diệu phá ngã chấp, phải nên ở 

những chỗ nầy hết lòng lĩnh hội mới là kẻ khéo dụng công.  

---o0o---  



ÐEM QUẢ ÐỂ TỎ RÕ NHÂN  

Tu Bồ Ðề ƣ ý vân hà, nhƣ lai ƣ Nhiên Ðăng phật sở hữu pháp đắc a nậu 

đa la tam miệu tam bồ đề phủ?  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, nhƣ lai ở chỗ Nhiên Ðăng phật 

có pháp đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề chăng?  

Ðây là dẫn việc đã qua để làm chứng.  úc đó thế tôn chứng vô sanh pháp 

nhẫn, vị lên bát địa, sự tích nhơn duyên trƣớc đã nói tƣờng tận rồi.  gó lên 

trên cực quả thì bát địa vẫn là nhân của ngƣời, mà ngó xuống dƣới kẻ phát 

tâm thì lại là quả vị, việc nầy liên hệ đến khoảng nhân và quả, lý của nhân 

nhân quả quả là một, dễ hiểu rõ, nên đem ra nói để làm chứng. Thế tôn 

phòng ngừa kẻ nghe thuyết trên nghi ngờ, bảo rằng phát tâm nếu không có 

pháp thì làm sao đắc quả, nên đem quả ra nói để chứng minh.  ếu biết đắc 

quả là không đắc mà đắc thì phát tâm ắt phải không phát mà phát, thật rõ 

ràng. Khoa nêu lên là đem quả để tỏ rõ nhân gồm có nhân quả hai lần, vì 

chƣng đem quả pháp của phật địa để tỏ rõ nhân tâm của bát địa, tức là mƣợn 

cái tâm của ngƣời quả bát địa để tỏ rõ cái hành của kẻ sơ tâm phát giác.  

Việc nầy trƣớc sau dẫn ra hai lần, mà mệnh-ý chẳng giống nhau. Ý chẳng 

giống nhau có ba :   

1) Trƣớc hỏi : “ở pháp có chỗ đắc không?” Ðáp rằng : “ở pháp thực không 

chỗ đắc”, ý của nó chú trọng ở chữ “đắc”, tỏ rõ tuy là đắc mà chẳng trụ ở 

tƣớng đắc, cùng với ý văn trên tứ quả đắc mà không có tƣớng đắc thông 

suốt, để dẫn khởi văn dƣới kẻ phát tâm phải sanh thanh tịnh tâm, chẳng nên 

trụ các tƣớng sắc thanh v.v... lục trần.  hỗ nầy thì chú trọng ở chữ pháp, vì 

lấy không có pháp đắc bồ đề để chứng minh nghĩa không có pháp phát bồ đề 

ở văn trên.   

2)  hữ pháp chỗ hỏi phía trƣớc là trỏ vô-sanh pháp nhẫn, chữ pháp ở đây là 

trỏ a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, lúc đó mới lên bát địa chƣa đắc cứu cánh 

quả pháp. Phải biết, vô sanh pháp nhẫn có tên là bồ đề phận pháp, chỗ gọi là 

chứng bồ đề từng phần, chẳng phải là cứu cánh chứng đắc vô thƣợng chánh 

đẳng giác.  ên ý hỏi chỗ nầy chú trọng ở văn dƣới, ý tỏ rõ lúc đó vì chứng 

vô sanh pháp nhẫn, không sanh một pháp nào nên đƣợc thụ ký, thế thì lúc đó 

tâm chẳng trụ pháp có thể biết đƣợc. Vì lúc đó tâm chẳng trụ pháp, nên ngày 

nay chứng đắc cứu cánh quả pháp viên mãn mà thành nhƣ lai, khiến cho 

ngƣời ta hiểu rõ nhân nhƣ thế thì quả nhƣ thế, mảy may chẳng sai, thì phát 

tâm chẳng nên trụ bồ đề pháp, không còn chút nghi ngờ gì nữa.  ếu hiểu 



lầm ý của câu nầy là lúc đó đã đắc vô thƣợng chánh đẳng giác mà chẳng trụ 

pháp tƣớng, thì sai xa quá. Xem văn dƣới nói : “nhƣợc hữu pháp nhƣ lai đắc 

a nậu đa la tam miệu tam bồ đề”, đủ chứng minh chữ “đắc” trong câu nầy 

chẳng phải là trỏ lúc đó, vì lúc đó chƣa thành nhƣ lai. Tóm lại mà nói, đắc là 

sẽ đắc, chẳng phải là đã đắc.   

3) Trƣớc hỏi : “ƣ pháp hữu sở đắc phủ”, cũng là đem quả ra để tỏ rõ nhân, 

nhƣng chữ pháp đã trỏ vô sanh pháp nhẫn, nên trong đó chỉ đem một nghĩa 

quả bát địa để tỏ rõ nhân phát tâm, chữ pháp ở đây là trỏ vô thƣợng bồ đề, 

nên phải lấy hai lần nhân quả để giải thích nó, thì ở nghĩa mới viên.   

 ữu pháp đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề phủ phải đọc thành một câu. 

 ữu pháp là tâm có pháp nầy, tức là ý trụ pháp. Ý câu hỏi nầy là:  hƣ lai 

xƣa ở chỗ  hiên Ðăng Phật trong tâm còn có pháp vô thƣợng chánh đẳng 

giác quả để cầu chứng đắc không?  ũng nhƣ nói: trong tâm còn có cái niệm 

sẽ đắc vô thƣợng bồ đề không? Trong kinh chẳng nói nhƣ thế mà nói “hữu 

pháp đắc” v.v... là phối hợp với câu : “hữu pháp phát v.v...” ở văn trên, tức 

là có ý khiến cho khiển trừ pháp chấp vi tế, thật rõ ràng vậy.  ói một chữ 

nhƣ lai là gồm có ý bất ƣng trụ pháp ở trong đó, nhƣ lai là tên gọi của tánh 

đức, giác tánh viên minh há có pháp trần.  úc làm phật nhƣ thế, thì hồi xƣa 

lúc ở bát địa đã đƣợc thụ ký làm phật, có thể biết đƣợc là trong tâm không có 

pháp trần.  úc chứng đắc bồ đề phận pháp nhƣ thế thì kẻ mới phát bồ đề liền 

phải học nhƣ thế, cũng do đây mà có thể biết.  hân nhân quả quả trƣớc sau 

nhƣ một, nên nói chỗ nầy là đem quả ra để tỏ rõ nhân, gồm hai lần nghĩa.  

Phất dã thế tôn ! Nhƣ ngã giải phật sở thuyết nghĩa, phật ƣ Nhiên Ðăng 

Phật sở vô, hữu pháp đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

Dịch nghĩa : Thƣa thế tôn không. Nhƣ chỗ tôi hiểu nghĩa phật thuyết, 

phật ở Nhiên Ðăng phật sở không, có pháp đắc a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề.  

 hữ phất : có nghĩa là chẳng phải không có pháp, chẳng phải có pháp.  úc 

đó chính đƣợc thụ ký tƣơng lai làm phật.  àm phật có nghĩa là : hứa cho 

tƣơng lai đắc chứng quả pháp, nên chẳng phải là không có pháp.  hƣng lúc 

đó thực ra vì chứng vô sanh nhẫn, không có một pháp nào sanh mà đƣợc thụ 

ký, nên chẳng phải là có pháp.  iải sở thuyết nghĩa : chính là trỏ nghĩa chỗ 

nói vô pháp phát bồ đề ở văn trên, tức là do nghĩa vô pháp phát bồ đề lĩnh 

hội nghĩa nầy, biết rằng ắt vô pháp mới đắc bồ đề. Vì cớ gì? Vì nhân quả 

nhƣ một. Trƣởng lão đã chƣa làm phật, lại chẳng phải bát địa bồ tát làm sao 



biết đƣợc cảnh giới đó.  hỉ ở trong nghĩa của phật thuyết lĩnh hội mà đƣợc, 

đây chính là bày tỏ sự cần yếu của giải tuệ.  hẳng nói là nhƣ lai mà nói là 

phật ấy là có ý sâu. Vì chƣng trên nói giải nghĩa, ấy là lấy nghĩa lúc sơ phát 

tâm tu nhân mà hiểu đƣợc tâm của kẻ chứng bát địa.  ay đem chữ phật ra để 

nói, ấy là do ngày nay đã đắc quả phật mà chứng minh cái nhân hồi xƣa sẽ 

đƣợc làm phật. Vì cớ gì? Vì phật là tên gọi của chứng đắc quả pháp thành 

cứu cánh giác. Ðem một chữ phật ra nói là tỏ rõ theo chứng quả mà nói thì 

chẳng phải là rốt ráo không có pháp. Thế nhƣng do chỗ hiểu nghĩa không có 

pháp mới đắc mà suy ra, thế thì lấy quả ngày nay ngóng nhân ngày xƣa, thì 

thế tôn ở thời  hiên Ðăng phật ắt không mảy may tâm niệm có pháp đắc a 

nậu bồ đề, có thể biết đƣợc.  hữ „vô” phải đọc đứt đoạn.  ữu pháp đắc a 

nậu đa la tam miệu tam bồ đề nguyên là lời để hỏi, nay thêm vào một chữ 

vô, là tỏ rõ theo tu nhân mà nói chẳng phải là rốt ráo có pháp. Tóm lại là để 

hiển rõ tâm không có pháp để cầu đắc, mà sau mới có thể đắc.  ếu trụ pháp 

cầu đắc liền chẳng thể đắc, thế thì chẳng nên trụ pháp phát tâm, nghĩa thật rõ 

ràng.  

Phật ngôn : nhƣ thị nhƣ thị. Tu Bồ Ðề ! Thực vô, hữu pháp nhƣ lai đắc 

a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

Dịch nghĩa : Phật nói : nhƣ thế, nhƣ thế. Tu Bồ Ðề ơi, thực không, có 

pháp nhƣ lai đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

 ai lời nhƣ thị, nhƣ thị ấy là hứa cho nó thuyết phi hữu pháp, phi vô pháp là 

chẳng sai lầm. Thực vô là một đoạn, hữu pháp đắc a nậu đa la tam miệu tam 

bồ đề phải đọc liền một câu.  ữu pháp đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề 

nguyên là lời hỏi, nay ở trong đó thêm hai chữ nhƣ lai.  hƣ lai là tên gọi của 

tánh tức.  iác tánh hiển ra viên minh gọi là đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề.  ếu có pháp trần liền chẳng phải là hiển ra viên minh, sao gọi là đắc vô 

thƣợng bồ đề?  ên nhƣ lai đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cũng nhƣ nói 

đắc thành nhƣ lai.  ữu pháp nhƣ lai đắc v.v... cũng nhƣ nói hữu pháp đắc 

thành nhƣ lai. Thực vô: là lúc đó ở chỗ  hiên Ðăng phật thực không có một 

mảy may tâm hữu pháp đắc thành nhƣ lai. Văn của kinh chẳng nói đắc thành 

nhƣ lai, mà ắt nói nhƣ lai đắc a nậu đa la tam miệu tam miệu tam bồ đề, vì 

chính là ở chỗ phá pháp chấp, nên đem vô thƣợng bồ đề pháp ra nói để tỏ rõ 

thực vì trong tâm không có quả pháp nầy mà sau đắc thành nhƣ lai. Ðây 

chính là ấn định chỗ giải của trƣởng lão chẳng sai lầm. Trƣởng lão lấy quả 

để tỏ rõ nhân nên đem phật ra nói. Thế tôn thì theo tánh đức để tỏ rõ giác 

tánh hiển ra viên minh, làm gì còn có pháp, nên đem nhƣ lai ra để nói, ý ở 



khiến cho biết tuy đắc mà thực không chỗ đắc mới là nhƣ lai tánh đức viên 

hiển ra, để làm tiền đề cho văn dƣới nói : “nhƣ lai giả, chƣ pháp nhƣ nghĩa.”  

Tu Bồ Ðề ! Nhƣợc hữu pháp nhƣ lai đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề, Nhiên Ðăng phật tắc bất dữ ngã thụ ký, nhữ ƣ lai thế đƣơng đắc tác 

phật hiệu Thích Ca Mâu Ni.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, nếu có pháp nhƣ lai đắc a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề, Nhiên Ðăng phật liền chẳng thụ ký cho ta rằng ông ở kiếp 

sau sẽ đƣợc làm phật hiệu Thích Ca Mâu Ni.  

Ở trên đều là đem quả vị phật địa ngày nay để tỏ rõ nhân tâm bát địa hồi 

xƣa, ở đây thì đem quả hành thụ ký hồi xƣa để tỏ rõ nhân tâm mới phát giác 

ngày nay, nên chỗ nói ở trên đều là làm dẫn-án cho chỗ nầy. Vì chƣng thành 

phật, thành nhƣ lai do ở thụ ký ngày xƣa, mà sự thụ ký ngày xƣa thực do ở 

chứng pháp vô sanh.  ết thảy bồ tát phát giác sơ tâm nếu biết đƣợc hữu 

pháp thì chẳng thụ ký, vô pháp mới đƣợc thụ ký, thì thụ trì đọc tụng kinh 

nầy phải nhƣ lời dạy ở nhứt thiết pháp không trụ mà trụ mới là tín tâm bất 

nghịch, gánh vác nhƣ lai, mới có thể sanh phƣớc diệt tội, sẽ đắc bồ đề, nghĩa 

nầy há chẳng rõ ràng ƣ?  

Xem thuyết chẳng đƣợc thụ ký, thì có thể biết : “thử nhƣợc hữu pháp nhƣ lai 

đắc v.v...” là trỏ lúc còn chƣa đƣợc thụ ký mà nói. Ý nói : lúc đó trƣớc khi 

chƣa đƣợc thụ ký, nếu tâm trụ ở pháp vô thƣợng bồ đề, hy vọng thành nhƣ 

lai, đắc vô thƣợng bồ đề liền chẳng thể chứng vô sanh pháp nhẫn, thì ngay 

đến thụ ký cũng chẳng thể đƣợc, há có thể thành nhƣ lai ƣ? Ba câu : “nhữ ƣ 

lai thế” là lời  hiên Ðăng phật thụ ký, nay sợ chẳng rõ sao gọi là thụ ký, nên 

dẫn ra để tỏ rõ, mà chẳng dùng câu : “tác thị ngôn”, rõ ràng là chẳng phải lời 

của  hiên Ðăng phật.  

Dĩ thực vô, hữu pháp đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thị cố Nhiên 

Ðăng phật dữ ngã thụ ký tác thị ngôn; nhữ ƣ lai thế đƣơng đắc tác phật 

hiệu Thích Ca Mâu Ni.  

Dịch nghĩa : Vì thực không, có pháp đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề, thế nên Nhiên Ðăng phật thụ ký cho ta, làm lời nói nầy : ông ở kiếp 

sau sẽ đƣợc làm phật hiệu Thích Ca Mâu Ni.  

Một câu ngắn: dĩ thực vô: có nghĩa là vì ngƣời này thực không có tâm trụ 

trƣớc bồ đề pháp để cầu đắc. Thị cố : có nghĩa là tỏ rõ chính vì tâm không có 

pháp mới chứng vô sanh, vì cớ đó mới đƣợc thụ ký.  âu tác thị ngôn : là tỏ 



rõ ba câu : “nhữ ƣ lai thế v.v...” là lời chính  hiên Ðăng phật nói ra, cùng 

với lời dẫn để giải thích nghĩa thụ ký ở khoa trên chẳng giống nhau.  oặc vì 

nghĩa Thích  a là họ, Mâu  i là tên, có nghĩa là  ăng  hân Tịch Mặc, thế 

nên mới nói năng nhân thì chẳng trụ niết bàn, tịch mặc thì chẳng trụ sanh tử, 

vì ở pháp chẳng trụ nên lấy danh hiệu nầy để thụ ký, lời giải thích nầy chƣa 

từng chẳng thể đƣợc, nhƣng không nên câu chấp, vì thụ ký chú trọng ở chỗ 

ấn khả tƣơng lai làm phật, không quan hệ gì đến danh hiệu. Vả phật phật đều 

chẳng trụ pháp, đều đƣợc phật trƣớc thụ ký, đều có danh hiệu, mà danh hiệu 

chƣa ắt đều lấy nghĩa chẳng trụ, sao có thể câu chấp danh hiệu để giải thích?  

Ở dƣới đây là tỏ rõ yếu chỉ khoa pháp pháp đều nhƣ, một khoa không đắc 

mà đắc ở trên là đem việc chứng quả để tỏ rõ chẳng nên trụ bồ đề. Một khoa 

pháp pháp đều nhƣ nầy là nói lý chứng quả để tỏ rõ không có bồ đề có thể 

trụ, chính là thuyết minh cái sở dĩ nhiên của chẳng nên trụ, là cực vị trí của 

ly tƣớng, cũng là bổn nhiên của pháp tánh. Vì chƣng lấy quả chứng thì 

tƣớng và phi tƣớng đều mất hết, khiến cho biết lúc nhân hành, phải nên 

tƣớng và phi tƣớng đều ly.  

 ghĩa uẩn của pháp pháp đều nhƣ rất tinh vi, nay đem yếu chỉ của nghĩa nầy 

cùng tận đến nguồn gốc lần lƣợt nói rõ, rồi sau chỉ thú nói trong khoa nầy 

ngõ hầu đƣợc có đầu mối để dễ hiểu rõ. Phải biết, thế tôn nói nghĩa pháp 

pháp đều nhƣ nầy, ý khiến kẻ nghe pháp ở cứu cánh liễu nghĩa hiểu rõ triệt 

để. Vì chƣng ắt hiểu sâu mà sau tín sâu, giải viên mà sau tu viên, thì chứng 

nhập chẳng khó gì. Vì cớ gì? Vì giải lần lần mở ra, thì chấp tình ngã kiến lần 

lần tiêu đi, cho nên học phật chú trọng ở giải tuệ là vì thế.  iải tuệ là quán 

tuệ, thế cho nên ba cái : văn, tƣ, tu chẳng lìa một cái tuệ. Thế thì yếu chỉ của 

pháp pháp đều nhƣ nầy, sao chẳng phân biện cho rõ ƣ?  

 hỗ gọi là vô thƣợng chánh đẳng giác, không là cái gì khác, tức là chân nhƣ 

bổn tánh, cũng gọi là tự tánh thanh tịnh tâm. Vì nó là tông của muôn pháp 

nên gọi là vô thƣợng, vì nó là chỗ đều có đầy đủ của hết thảy chúng sanh 

nên gọi là chánh đẳng.  hƣng chúng sanh bị che lấp bởi vọng niệm phân 

biệt chấp trƣớc, chẳng tự giác biết nó là vô thƣợng chánh đẳng mà thôi.  ếu 

biết nó, mà có thể khiển vọng trừ chƣớng thì gọi là chánh giác.  úc mới có 

thể giác gọi là phát giác sơ tâm.  iác đến cứu cánh mà khiến cho tánh đức 

của vô thƣợng chánh đẳng hoàn toàn tỏ rõ, không biết gọi là gì, nên gọi nó là 

vô thƣợng chánh đẳng giác mà thôi. Thực ra thì là tánh vốn có đầy đủ, sao 

có thể gọi là đắc ƣ? Sở dĩ tuy đắc mà ắt qui về vô sở đắc là vậy. Mà đắc vô 

thƣợng chánh đẳng giác, vì chúng sanh đồng thể, vì từ bi bổn nguyện, đem 

lý thể thân chứng dùng bao nhiêu thứ lời nói, mở bao nhiêu thứ phƣơng tiện, 



dùng bao nhiêu thí dụ hay khéo, khiến cho khắp hết thảy chúng sanh đều 

đƣợc giác cái đó, ngộ cái đó, tu cái đó, chứng cái đó, không biết đặt tên nó là 

gì nên gọi nó là vô thƣợng chánh đẳng giác pháp mà thôi ! Thực ra là tánh 

vốn có đầy đủ của chúng sanh, sao có chỗ gọi là pháp ƣ?  iểu rõ đƣợc lý 

nầy liền biết chẳng nên còn có pháp tƣởng, còn có đắc tƣởng. Tự tánh đã có 

tên là thanh tịnh thì có thể biết nó từ xƣa tới nay chẳng nhiễm chút bụi, ví 

nhƣ mặt trời sáng ở trong khoảng không, nếu có một chút mây liền che lấp 

mất ánh sáng đi.  ên muốn cho ánh sáng của tánh viên chiếu phải khiến cho 

sạch không chút bụi.  ết thảy chúng sanh vốn chẳng biết tự tánh là thanh 

tịnh nhƣ thế, Phật đã thân chứng, nên ngài dạy khiến cho phản chiếu nhƣ 

thế, phải tự giác nhƣ thế.  ếu chẳng mỗi mỗi y theo giáo phụng hành thì sao 

gọi là phát giác ƣ? Vì cớ gì? Vì có một cái pháp ở đó, có một cái đắc ở đó, 

thì y nguyên vẫn là thói quen lâu đời phân biệt chấp trƣớc, vậy thì bổn tánh 

của nó vẫn y nguyên ở chỗ che lấp.  ên chẳng những hết thảy pháp chẳng 

nên trụ, ngay đến bồ đề pháp cũng chẳng nên trụ là vì thế !  húng sanh vì cớ 

gì có bịnh phân biệt chấp trƣớc? Không là gì khác, do nó chẳng đạt nhứt 

chân pháp giới, chỉ nhận thức tƣớng của hết thảy pháp. Ðã là tƣớng thì 

tƣớng nầy tƣớng kia chẳng một, vì mê ở tƣớng bèn trong chỗ chẳng hay 

chẳng biết theo đó mà phân biệt, theo đó mà chấp trƣớc. Biết đâu rằng đã gọi 

là tƣớng thì lúc nào cũng nổi dậy sự biến hoá, nên nói : “phàm chỗ có tƣớng 

đều là hƣ vọng”.  ƣ vọng có nghĩa là giả mà chẳng phải thiệt, chẳng phải 

bảo là tuyệt đối không có. Mà chúng sanh chẳng biết là giả, niệm niệm ở 

trên tƣớng hƣ vọng phân biệt chấp trƣớc, nên gọi là vọng niệm, nghĩa là theo 

đuổi vọng tƣớng mà khởi niệm.  oặc tuy biết là giả, mà lại vẫn niệm niệm 

chẳng ngừng, khiến cho tƣớng hƣ vọng ở tâm đầy rẫy, nên gọi là vọng niệm, 

tức là tƣớng hƣ vọng theo niệm mà nổi dậy.  ên một danh từ vọng niệm 

gồm hai nghĩa nầy. Phƣơng tiện đối trị cũng có hai thứ :   

1) ly tƣớng nhƣ chỗ nói nửa bộ trƣớc kinh nầy. Ắt phải giác ngộ triệt để căn, 

thân, khí, giới, hết thảy cảnh tƣớng đều là hoa đốm ở trong không, mặt trăng 

nơi đáy nƣớc, mê những cái đó mà tính toán so sánh chỉ thêm phiền não một 

cách vô ích.  ại gồm phải trì giới tu phƣớc dứt nhiễm duyên, trừ tham sân. 

Quán hành lâu ngày nhƣ thế, tình chấp lần lần đạm bạc, vọng tƣởng cũng 

theo đó mà giảm thiểu. Vì cớ gì? Vì chỗ gọi là vọng tƣởng đều là tình chấp 

khiến nó nhƣ thế thôi ! Thế nên ly tƣớng là phƣơng tiện của ly niệm, đây là 

một pháp.   

2)  y niệm nhƣ chỗ nói ở nửa bộ sau kinh này. Vì chƣng từ vô thủy đến nay 

thói quen rất sâu, tuy biết tƣớng đều là hƣ vọng, mà đeo dính chẳng ngừng 

nghỉ. Ắt phải ở chỗ động niệm ra sức day về trên nguồn gốc của tâm mà 



quán trở lại.  hỗ có trì giới tu phƣớc lục độ vạn hạnh lại càng phải tinh tiến, 

vì trải qua sự mà luyện tâm.  ếu đập chết đƣợc niệm-đầu, thì hết thảy phân 

biệt chấp trƣớc tự nó không có, mà tƣớng có hay không, lại không quan hệ. 

Vì cớ gì? Vì có thể chẳng nổi dậy niệm thì hết thảy tƣớng chẳng ly mà tự nó 

ly. Thế nên ly niệm là cứu cánh của ly tƣớng, đây lại là một pháp.  ai thứ 

pháp nầy có thể thực hành đều nhau mà chẳng trái, ly tƣớng tức là ly niệm, 

ly niệm mới có thể ly tƣớng, nên nói là chẳng trái nhau. Thế nhƣng ly tƣớng 

là chỉ ly một tầng vọng niệm trƣớc, chỗ gọi là đuổi theo tƣớng hƣ vọng mà 

nổi dậy, ly niệm là ly một tầng vọng niệm sau, chỗ gọi là vọng tƣớng theo 

niệm mà nổi dậy, nên phải thực hành đều nhau. Thực hành đều nhau chẳng 

phải là câu chấp ở trƣớc ly tƣớng, sau ly niệm, có nghĩa là lúc ly tƣớng tu 

gồm luôn ly niệm, thì ly tƣớng mới có thể cứu cánh, lúc ly niệm tu gồm luôn 

ly tƣớng thì lúc ly niệm càng đƣợc phƣơng tiện, phải cùng một lúc thực hành 

đều nhau.  

Tóm lại chúng sanh đã bị hết thảy tƣớng làm mê, từ xƣa đến nay chẳng biết 

phản chiếu tự tánh, có biết đâu tự tánh cùng với chúng sanh cùng một thể. 

 ại biết đâu rằng trong là ngũ uẩn, lục căn, ngoài là sơn hà đại địa v.v... hết 

thảy pháp đều là duy tâm sở tạo.  ái nầy đã chẳng biết, liền chẳng biết phật 

khiến chẳng nên trụ hết thảy pháp ấy là khiển trừ cái bịnh phân biệt chấp 

trƣớc thủ tƣớng, cùng với hết thảy pháp đều chẳng can thiệp gì với nhau. 

Bịnh thủ tƣớng nếu trừ, thì trong là ngũ uẩn, ngoài là sơn hà v.v... hết thảy 

pháp liền nhƣ chỗ nói trong kinh  ăng  ghiêm đều là diệu tịnh minh tâm, 

tánh tịnh minh thể. Vì cớ gì? Vì hết thảy pháp đều chỉ có tƣớng mà không có 

tánh, chẳng phải là không có tánh, vì tánh của hết thảy pháp tức là tự tánh. 

Vì cớ gì? Vì là nhất chân pháp giới, thế thì lại sao có thể khiển trừ ƣ?  ại 

cần gì phải khiển trừ ƣ? Ðây là nghĩa chân thực của pháp pháp đều nhƣ.  ho 

nên Khởi Tín  uận nói : “Thể chân nhƣ nầy không có thể khiển, vì hết thảy 

pháp đều chân, cũng không có thể lập, vì hết thảy pháp đều đồng nhƣ.” Phải 

biết rằng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề là tên khác của chân nhƣ, nếu trụ ở 

đó thì vẫn là thủ tƣớng.  ó chỗ thủ liền có chỗ lập nên. Tuy đem hết thảy 

pháp tƣớng khiển hết mà riêng lập một tƣớng bồ đề tức là chẳng phải hết 

thảy pháp đều nhƣ. Vì cớ gì? Vì có lập nên liền có phế bỏ. Bổn tánh là tông 

của vạn pháp bao gồm hết thảy, đầy đủ hết thảy, lập một cái mà phế những 

cái khác tức là chẳng phải tánh trọn vẹn, há là vô thƣợng chánh đẳng, há lại 

là chánh giác ƣ?  ửa bộ trƣớc kinh nầy khiển hết thảy pháp tƣớng để hiển 

bồ đề, là để trừ cái bịnh thủ trƣớc hết thảy pháp mà thôi.  ại sợ hoặc còn thủ 

trƣớc bồ đề, nên nửa bộ sau mới mở ra nói, tức là khiển cái nầy. Bịnh nầy đã 

khiển thì tánh đức hiển rõ ràng trọn vẹn, pháp pháp đều nhƣ, không có thể 

khiển mà cũng không có thể lập. Mục đích sau chót của ngƣời tu hành là ở 



đó.  ác nghĩa chỗ nói từ lúc bắt đầu khai kinh đến nay qui thú cũng ở đó, 

cho nên một khoa pháp pháp đều nhƣ là nghĩa trọng yếu trong trọn bộ kinh, 

lại cũng tức là nghĩa trọng yếu của hết thảy phật pháp đại thừa. Sau đây chỗ 

nói đều là mở phát nghĩa nầy, chứng thành nghĩa nầy.  hỗ nói nửa bộ trƣớc 

cũng là xu hƣớng tôn trọng nghĩa nầy, thu nhiếp vào nghĩa nầy. Ðây là thế 

tôn đem cái tự mình thân chứng nói huỵch tẹt ra, khai thị rõ ràng, khiến cho 

chúng sanh do đây mà ngộ, do đây mà nhập.  ên pháp pháp đều nhƣ ắt phải 

khiển hết thảy tình chấp, chỉ có chứng mới biết, chẳng thể nói ra một cách 

trống không.  ếu hoặc là bịnh thủ trƣớc chẳng khiển đƣợc một mảy may 

nào, mà nói với ngƣời khác là hết thảy đều nhƣ thì pháp pháp thành ra 

chƣớng mà thôi, há có thể pháp pháp đều nhƣ ƣ?  ho nên chỉ là ngƣời nói 

bậy mà thôi!  ói bậy bát nhã tội đến rơi xuống vô gián địa ngục vì nó làm 

cho chúng sanh nghi hoặc, hiểu lầm, khiến cho ngƣời ta vì đó mà báng phật, 

báng pháp, coi rẻ tam bảo. Phải biết pháp pháp đều nhƣ, nếu đã chứng tới thì 

ắt có thể thực hành, nhƣ rút vô lƣợng kiếp làm một sát na, kéo dài một sát na 

làm vô lƣợng kiếp, đem hột cải nạp núi Tu  i vào, biến sa bà làm tịnh độ, 

đến địa vị sự sự vô ngại nầy, mới hứa cho nói đƣợc câu nói nầy.  ết thảy 

ngƣời học chỉ nên day về trên pháp pháp đều nhƣ mà quán chiếu, khiển hết 

chấp tình biến kế, ngã kiến của mình để mong chứng nhập, đó là có thể đƣợc 

vậy.  á có thể sanh đại ngã mạn, khinh mạn lấy một câu nói   ỨT   Ƣ 

làm khẩu đầu thiền ƣ? Thử xem kinh nầy chỗ kết thúc sau cùng, cũng tức là 

đầu phần lƣu thông sau khi nói nhƣ nhƣ bất động liền nối tiếp nói : “vì cớ 

gì?  ết thảy pháp hữu vi, nhƣ mộng huyễn bọt bóng, nhƣ móc lại nhƣ chớp, 

phải nên quán nhƣ thế”, chính là chỉ thị nhƣ nhƣ bất động phải từ quán hết 

thảy pháp nhƣ mộng nhƣ huyễn mà chứng nhập.  àm sự quán nhƣ mộng 

nhƣ huyễn v.v... là khiển tình chấp. Ðây là chỗ then chốt khẩn yếu trong 

kinh chẳng thể bỏ qua.  

Sao gọi là nghĩa nửa bộ trƣớc thu nhiếp ở trong này ƣ?  ay nói sơ lƣợc để 

mở ra cửa giác ngộ.  hƣ nói: “nếu thấy các tƣớng chẳng phải tƣớng tức là 

thấy nhƣ lai”, thử nghĩ nếu thấy đƣợc các tƣớng tức là chẳng phải tƣớng, há 

chẳng phải là pháp pháp đều nhƣ ƣ, nên nói tức là thấy nhƣ lai. Phàm nói cái 

nầy mà chẳng phải cái nầy đều là chỉ-điểm nghĩa trên.  ại nhƣ tín tâm thanh 

tịnh tức là sanh thực tƣớng, phải biết vì không phân biệt chấp trƣớc mà sau 

tâm mới tịnh, tâm tịnh tức là sanh thực tƣớng, Thực tƣớng là vô tƣớng vô 

bất tƣớng, thì pháp pháp đều nhƣ.  ên nói: “phải sanh thanh tịnh tâm, phải 

vô trụ sanh tâm, phải sanh vô trụ tâm, phải ly hết thảy tƣớng phát bồ đề, 

hành lục độ, nếu tâm hữu trụ tức là chẳng phải trụ”.  ại nhƣ chẳng nên thủ 

pháp, chẳng nên thủ phi pháp.  hẳng thủ pháp là vì hết thảy pháp đều nhƣ, 

không có thể lập.  hẳng thủ phi pháp là vì hết thảy pháp đều chân, không có 



thể khiển, chính là chỗ bảo pháp pháp đều nhƣ. Vì pháp pháp đều nhƣ cho 

nên vô hữu định pháp gọi là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cũng vô hữu 

định pháp nhƣ lai có thể thuyết.  ho nên pháp và phi pháp đều chẳng phải, 

đều chẳng thể thủ, chẳng thể thuyết.  ết thảy hiền thánh đều lấy vô vi pháp 

mà có sai biệt, là vì pháp pháp đều nhƣ thì pháp pháp đều chân (Kinh Pháp 

 oa sở dĩ nói : thị pháp trụ pháp vị, thế gian tƣớng thƣờng trụ).  ên hết thảy 

pháp thanh tịnh vốn nó nhƣ thế, tuyệt nhiên chẳng phải là tạo tác nên nói là 

vô vi.  ết thảy hiền thánh không ai là chẳng tu cái nầy, chỉ vì công phu tu 

hành sâu hay cạn nên có sự sai biệt thành hiền hay thánh, thực ra thì pháp 

nhứt nhƣ ban đầu sao từng có sai biệt ƣ?  hững cái khác chuẩn theo cái nầy 

để suy nghĩ ra. Tóm lại nếu lĩnh hội pháp pháp đều nhƣ mà khế nhập vào, thì 

cũng không chỗ nào gọi là không, không chỗ nào gọi là hữu, không chỗ nào 

gọi là trung, thì cũng không ngại gì không, không ngại gì hữu, vả lại cũng 

không cái không nào, không cái giả nào mà chẳng phải trung. Vì cớ gì? Vì 

bịnh ngã kiến tình chấp đã đều khiển hết, thì thấy tƣớng tức là thấy tánh, đầu 

mối nào cũng đều là đạo, không chỗ nào là chẳng thể đƣợc.  ên các kinh 

Tối Thắng Vƣơng,  uy Ma  ật nói : “ngũ uẩn tức là pháp thân, sanh tử tức 

là niết bàn, phiền não tức là bồ đề”, đều là hiển nghĩa pháp pháp đều nhƣ. 

 ếu còn chút ít phân biệt chấp trƣớc chƣa phá, thì đụng vào đƣờng nầy 

thành ra trệ ngại, đầu mối nào cũng chẳng phải là đạo, không một cái nào có 

thể đƣợc.  ẫu rằng hết thảy chẳng trƣớc mà còn trƣớc một cái bồ đề cũng là 

thủ tƣớng phân biệt tự che lấp giác thể, thì chỗ gọi là trung cũng chẳng phải 

trung, lại chẳng kể là trƣớc hữu hay nghiêng về không nữa. Phàm kẻ phát 

tâm tự độ độ tha để cầu minh tâm kiến tánh, phƣơng pháp khẩn yếu trọn vẹn 

ở chỗ nầy. Phƣơng pháp ra sao?  à y theo kinh giáo này ly tƣớng ly niệm 

mà thôi. Phải biết, kinh nầy đã là chỗ ra của chƣ phật và chƣ phật a nậu đa la 

tam miệu tam bồ đề pháp, nên chỗ nói trong kinh đều là nghĩa căn bản, 

nghĩa cứu cánh.  gàn kinh muôn luận khác đều là hiển rõ nghĩa nầy, giúp 

cho nghĩa nầy mà thôi.  ên nay đem nghĩa trọng yếu nầy nói ra tƣờng tận, 

các bực thiện tri thức nên suy nghĩ cho khéo.  

Hà dĩ cố? Nhƣ lai giả, tức chƣ pháp nhƣ nghĩa.  

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Nhƣ lai tức là nghĩa chƣ pháp nhƣ.  

 âu hà dĩ cố :  à tự đặt ra lời hỏi.  ỏi : chỗ nói ở văn trên, không có bồ đề 

pháp mới thụ ký cho làm phật, không có bồ đề pháp mới thành nhƣ lai đắc 

bồ đề, cớ của nó ra sao?  ƣới câu nhƣ lai là tự đặt ra lời đáp, có ý nói rằng : 

phật gọi là nhƣ lai, ông cũng biết nghĩa của nhƣ lai chăng?  ghĩa nầy chẳng 

có gì khác, chính vì ngƣời này lìa hƣ tƣớng của hết thảy pháp sai biệt, chứng 



chân tánh của hết thảy pháp nhứt nhƣ. Phải biết rằng phật chẳng thấy có 

tƣớng các pháp sai biệt, đó gọi là nhƣ, phật cũng chẳng thấy tƣớng của một 

pháp riêng khác, đó gọi là chƣ pháp nhƣ.  hƣ có nghĩa là không sai biệt, lại 

có nghĩa là chẳng khác, tức là pháp tánh không có sai khác. Pháp tánh không 

có sai khác vì nó không tịch.  ên nghĩa của chƣ pháp nhƣ tức là nghĩa của 

pháp tánh không tịch.  ọi là nhƣ lai vì ngƣời này chứng tánh không tịch mà 

thôi !  ếu còn tồn tại một cái không tịch liền thành ra sai khác, liền chẳng 

phải là không tịch, há gọi là nhƣ lai ƣ?  ên nói nhƣ lai tức là nghĩa   Ƣ 

P ÁP   Ƣ. Thế thì kẻ phát vô thƣợng chánh đẳng chánh giác há có thể tồn 

tại một tƣớng phát giác ở tâm khiến chẳng không tịch ƣ?  ại nói câu “chƣ 

pháp” ấy là chẳng một, lại nói “nhƣ” ấy là chẳng khác, chẳng một chẳng 

khác pháp tánh nhƣ vậy. Phật gọi là đại giác, tức là cứu cánh giác cái pháp 

tánh chẳng một chẳng khác nầy, nên nói nhƣ lai tức là nghĩa chƣ pháp nhƣ. 

Phải biết, vì cớ chẳng một sở dĩ phi bồ đề pháp chẳng nên thủ, vì cớ chẳng 

khác sở dĩ bồ đề pháp cũng chẳng nên thủ (một thuyết trƣớc chuyên theo thể 

thuyết thứ nhì gồm theo cả thể tƣớng dụng).  o đây mà xem, nhứt định nói 

chƣ pháp là chƣ pháp thì chẳng phải. Vì cớ gì? Vì tuy chƣ pháp mà là nhứt 

nhƣ (phải chú trọng ở chữ nhứt nhƣ).  òn nhứt định nói chƣ pháp chẳng 

phải là chƣ pháp cũng chẳng phải. Vì cớ gì? Vì cớ là nhứt nhƣ của chƣ pháp 

(phải chú trọng chữ chƣ pháp), then chốt trong đó trọn vẹn xem ở trƣớc hay 

chẳng trƣớc.  hẳng trƣớc hữu thì chƣ pháp chẳng ngại nhứt nhƣ, chẳng 

trƣớc không thì nhứt nhƣ chẳng ngại chƣ pháp. Trƣớc ở chƣ pháp thì chẳng 

phải nhƣ, trƣớc ở nhƣ thì chẳng phải chƣ pháp nhƣ.  ên chỗ thuyết pháp của 

nhƣ lai đều chẳng thể thủ, chẳng thể thuyết,  hẳng thể thủ là tánh của chƣ 

pháp chỉ nhứt chân nhƣ, vì cớ không phân biệt, vì là sai biệt của bình đẳng. 

 hẳng thể thuyết, là vì tánh của chân nhƣ chẳng ly chƣ pháp, chỉ có chứng 

mới biết, vì cớ ở sai biệt thấy bình đẳng.  ho nên kẻ phát giác phải ly hết 

thảy chƣ tƣớng, tu lục độ vạn hạnh.  y chƣ tƣớng là vì cớ chỗ lý thực tế 

chẳng nhiễm một mảy bụi. Tu vạn hạnh là vì cớ trong môn phật sự chẳng bỏ 

một pháp nào. Vì chƣ pháp nhứt nhƣ nên phải chẳng bỏ một pháp nào. Vì là 

pháp của nhứt nhƣ nên phải chẳng nhiễm một mảy bụi.  iác nhƣ thế ly nhƣ 

thế, tu nhƣ thế, thì pháp tƣơng ứng, tánh tƣơng ứng, mà đắc chứng tƣơng 

ứng. Tóm lại mê muội bình đẳng, chấp thủ sai biệt thì tâm theo pháp chuyển, 

ngay đến phi pháp cũng thành chƣớng ngại. Ở sai biệt thấy bình đẳng thì 

pháp theo tâm chuyển, tức là pháp pháp đều là chân nhƣ.  ổ đức bảo : “đƣa 

đón khách khứa, gánh nƣớc dọn củi, đi đứng nằm ngồi, ở trong sáu thời ở 

trên chƣ pháp đem nghĩa này ra thực hành tức là cái đó”, đây là một bức vẽ 

vô sự đạo nhân hành lạc rất đẹp. Phải biết thiên hạ vốn vô sự, ngƣời ngu tự 

làm rối mình, ở trong cái không có Không và  ữu thủ tƣớng Không và  ữu, 

ở trong cái không có thiện và ác suy nghĩ thiện và ác, vọng tƣởng đầy rẫy, há 



chẳng phải tự làm rối mình, nay đem nghĩa này ra thực hành tức là cái đó, 

thì tự tại biết bao?  ổ đức lại nói : “lúc chƣa ngộ thì núi là núi, nƣớc là 

nƣớc, lúc liễu ngộ thì núi chẳng phải núi, nƣớc chẳng phải nƣớc”.  úi là núi, 

nƣớc là nƣớc có nghĩa là chỉ thấy chƣ pháp, núi chẳng phải núi, nƣớc chẳng 

phải nƣớc có nghĩa là chỉ thấy nhứt nhƣ.  ại có bài ca sau khi ngộ rằng: 

“ on xanh vẫn là non xanh cũ”, vì chƣng bảo là chƣ pháp vẫn nhƣ cũ, mà 

thấy chƣ pháp nhứt nhƣ, thì non xanh tuy vẫn là cũ mà quang cảnh rực rỡ 

mới vậy.  hƣ lai là nghĩa chƣ pháp nhƣ, giống nhƣ chỉ giải thích một chữ 

  Ƣ, thực ra chữ     cũng giải thích ở trong đó. Vì sao nói thế?  ó lai có 

khứ là sự tƣớng sai biệt, tức là một pháp của chƣ pháp. Ðã là chƣ pháp nhƣ 

thì lai cũng nhƣ.  ết thảy chúng sanh lai mà chẳng nhƣ, bực nhị thừa thánh 

nhân nhƣ mà chẳng lai, bực quyền vị bồ tát tuy nhƣ mà chƣa nhƣ đến cùng 

tận, tuy lai mà chƣa thể lai khắp cả.  hỉ có phật, nhƣ lai chứng tánh nhứt 

nhƣ, thì cùng tận chỗ chân nhƣ là lai, chân nhƣ không chỗ nên lai cũng 

không chỗ, chân nhƣ chẳng động nên lai cũng chẳng động. Tuy gọi là lai, 

thực ra thì lai mà không lai, không lai mà lai. Phải biết rằng gọi là nhƣ lai, là 

tỏ rõ lai mà không có tƣớng lai nên nói là nhƣ. Vì tỏ rõ nhƣ mà không có 

tƣớng nhƣ, nên nói là lai mà thôi.  

Nhƣợc hữu nhân ngôn nhƣ lai đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tu 

Bồ Ðề ! Thực vô hữu pháp phật đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

Dịch nghĩa : Nếu có ngƣời nói nhƣ lai đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề, Tu Bồ Ðề ơi, thực không có pháp, phật đắc a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề.   

 hƣợc hữu : có nghĩa là hoặc có, vì văn trên có câu nói nhƣ lai đắc a nậu đa 

la tam miệu tam bồ đề, sợ có kẻ chƣa rõ ý, nghe câu nhƣ lai tức là nghĩa chƣ 

pháp nhƣ, vì đó mà hoài nghi rằng : đã là nghĩa của nhƣ lai là chƣ pháp nhứt 

nhƣ thì không có bồ đề có thể đắc thật rõ ràng, vì cớ gì trên lại nói nhƣ lai 

đắc a nậu bồ đề ƣ? Vì già (che) cái nghi nầy nên đặt ra một lời nói “hoặc 

có”, lại kêu trƣởng lão mà bảo ông ta rằng : hoặc chỗ nói của ngƣời ta vì 

nghi là vẫn còn có pháp, biết đâu rằng thực không có pháp vậy.  hỉ vì tỏ rõ 

đã cứu cánh giác ngộ, không biết gọi tên là gì, nên gọi phật đắc a nậu đa la 

tam miệu tam bồ đề mà thôi, dƣới lời nói này bao gồm có cái hữu.  òn nếu 

theo tánh đức mà nói thực là chƣ pháp nhứt nhƣ cho nên ở đây chẳng nói 

nhƣ lai mà nói phật, chính là tỏ rõ gọi là đắc bồ đề ý ở hiển rõ đã chứng vô 

thƣợng chánh đẳng giác, cũng là quả của chƣ pháp nhứt nhƣ mà thôi, há bảo 

có bồ đề pháp có thể đắc ƣ?  ó gì mà phải nghi. Văn dƣới lại lấy nghĩa vô 



thực vô hƣ, tỏ rõ là nói đắc mà thực không chỗ đắc, tuy không chỗ đắc mà 

cũng chẳng ngại gì mà gọi đắc, càng có thể hiểu rõ vậy.   

Tu Bồ Ðề ! Nhƣ lai sở đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, ƣ thị trung 

vô thực vô hƣ.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, nhƣ lai chỗ đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề, ở trong nầy vô thực vô hƣ.  

Ƣ thị trung : có nghĩa là trong chỗ đắc. Ý bảo rằng : dẫu nhƣ lời ngƣời ta nói 

là nhƣ lai đắc bồ đề, biết đâu rằng chỗ đắc của nhƣ lai chỉ một vô thực vô hƣ 

mà thôi. Vô thực vô hƣ tức là nghĩa chƣ pháp nhƣ.  ghĩa nầy phải nói rộng 

ra để tiện lĩnh hội.  

1) Ðây cùng với ở trên chỗ nói : “nhƣ lai sở đắc pháp thử pháp vô thực vô 

hƣ”, lời nói tuy gần giống nhau nhƣng ý khác xa. Trên là tỏ rõ pháp chân 

thực, có nghĩa là pháp của nhƣ lai chỗ đắc là thực tƣớng. Thực tƣớng có 

nghĩa là vô tƣớng vô bất tƣớng. Vô tƣớng là vô thực, vô bất tƣớng là vô hƣ. 

 ếu nói rốt ráo, thì thực tƣớng là tƣớng và bất tƣớng đều không, nên nói vô 

thực vô hƣ, có nghĩa là hƣ và thực đều không. Ðó là pháp chân thực để 

chứng thành thuyết chân thực ở văn trên.  òn ở đây là tỏ rõ thực không có 

pháp, đã không có pháp thì còn nói gì là đắc.  ãy cứ nhƣ lời ngƣời ta nói là 

nhƣ lai đắc, mà xem ở trong nầy gồm không chỗ đắc. Vì cớ gì? Vì thực 

không có pháp, ấy là đặc biệt gọi tên giả là đắc, đây là vô thực.  hƣng cũng 

không ngại gì mà nói nhƣ lai đắc, vì cớ gì? Vì chỗ đắc chỉ là nhƣ. Ðắc nhƣ 

mới gọi là nhƣ lai, đây là vô hƣ.   

2)   nậu đa la tam miệu tam bồ đề tức là tên khác của chân nhƣ giác tánh, 

thế thì nhƣ lai tức là nghĩa chƣ pháp nhƣ, cũng nhƣ nói : gọi là nhƣ lai vì đã 

chứng chân nhƣ giác tánh mà thôi. Ðủ chứng minh chỗ đắc của nhƣ lai chỉ là 

nhứt nhƣ, nên tuy gọi là chỗ đắc mà ở trong chỗ đắc nầy là vô thực, vì cớ gì? 

Vì giác tánh không tịch.  ũng là vô hƣ, vì cớ gì? Vì giác tánh hiển ra viên 

minh, cho nên nói : ở trong nầy vô thực vô hƣ. Tóm lại không có cái đắc của 

hữu đắc ấy là vô thực, chẳng phải là không có cái đắc của vô đắc ấy là vô 

hƣ. Ðây chính là Trung Biên  uận chỗ nói : “Không có năng thủ sở thủ là 

hữu, có năng thủ sở thủ là vô”.  ại cũng tức là Phật Tánh  uận chỗ nói : “Vì 

cớ do khách trần không, vùng với pháp giới ly nhau, vô thƣợng pháp bất 

không, cùng với pháp giới theo nhau” là vậy. Khách trần không, cho nên vô 

thực, vô thƣợng pháp bất không cho nên vô hƣ. Phải biết, phật nói đây là tỏ 



rõ chẳng thể nghe nói đắc liền nghi là có pháp, chẳng thể nghe nói không có 

pháp liền nghi là rốt ráo không có chứng.   

3)  ói một cách vô thực là tỏ rõ nó chiếu mà thƣờng tịch, nói một cái vô hƣ 

là tỏ rõ nó tịch mà thƣờng chiếu, vô thực vô hƣ tức là già cả hai, mà chiếu cả 

hai, tịch và chiếu đồng thời. Ở trong đó không sanh một pháp vì cớ tịch, lại 

không pháp nào là chẳng hiện rõ vì cớ chiếu. Một pháp chẳng sanh là thực 

không có pháp, cho nên vô thực. Không pháp nào là chẳng hiện là chƣ pháp 

nhứt nhƣ, cho nên vô hƣ. Ðây gọi là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, nhƣ lai 

đắc là đắc cái nầy.   

4)Vô thực vô hƣ tức là nghĩa “nhƣ thực không, nhƣ thực bất không” trong 

Khởi Tín  uận.  hƣ thực tức là chân nhƣ, vì chân nhƣ là tánh thể chân thực 

nên nói là nhƣ thực. Tỏ rõ chƣ pháp nhứt nhƣ ấy là chân thực. Khởi Tín 

 uận tỏ nghĩa nhƣ thực không rằng : “ hỗ nói là không, vì từ xƣa đến nay 

hết thảy nhiễm pháp chẳng tƣơng ứng, gọi là ly tƣớng của hết thảy pháp sai 

biệt vì không có hƣ vọng niệm”. Ðây là nói trong tâm hết thảy chúng sanh 

tuy có hƣ vọng niệm và các tƣớng nầy sở dĩ đối đãi ô nhiễm chẳng sạch, mà 

tánh thể nhƣ thực nầy vẫn là thƣờng hằng chẳng biến, vì từ xƣa đến nay một 

cái tịnh một cái nhiễm chẳng tƣơng ứng.  hẳng tƣơng ứng có nghĩa là lìa 

nhau.  àm sao lìa nhau? Vì từ xƣa đến nay thể của nhƣ thực vốn chẳng phải 

là hƣ vọng tâm niệm.  ại nói : “Phải biết chân nhƣ tự tánh chẳng phải là hữu 

tƣớng, chẳng hải là vô tƣớng, cho đến chẳng phải là nhứt dị, đều tƣớng.  ói 

tóm lại vì có vọng tâm, niệm niệm phân biệt đều chẳng tƣơng ứng, nên nói 

là K Ô  , nếu ly vọng tâm thì không có thể không”. Ðây là nói chỗ gọi là 

không, là không cái hƣ vọng niệm sai biệt tƣớng.  ho nên nói chẳng phải là 

hữu tƣớng, chẳng phải là vô tƣớng, cho đến chẳng phải là nhất dị đều tƣớng, 

ý nầy là nói về ly tƣớng.  ếu ly hết tƣớng tứ cú : hữu vô nhất dị v.v.. của hết 

thảy đối đãi thì ly hƣ vọng tâm niệm vậy.  hững cái nầy đã ly thì chân nhƣ 

tự tánh hiện ra.  ên nói nếu ly vọng tâm thực không có thể không, là tỏ rõ 

chỗ gọi là không chẳng phải là bảo không có chân nhƣ tự tánh. Thế thì hƣ 

vọng tâm niệm làm sao có thể ly mà không nó? Vì cớ có vọng tâm, niệm 

niệm phân biệt nên cùng với chân nhƣ tự tánh vốn chẳng tƣớng ứng. Tỏ rõ 

tự tánh của nó vốn không, cho nên có thể không.  hƣng vọng niệm nhiễm 

tƣớng đã không thì chân hiển hiện, lại tỏ rõ nó không mà bất không.  hỗ tỏ 

rõ nghĩa nhƣ thực bất không rằng : “ hỗ nói bất không là vì đã hiển pháp thể 

không, không có vọng, tức là chân tâm thƣờng hằng chẳng biến, tịnh pháp 

đầy đủ, thì gọi là bất không”. Ðây là nói pháp thể đã không, các vọng niệm 

mà không có, tức là chân tâm thƣờng hằng chẳng biến đầy đủ vô lƣợng tịnh 

công đức pháp cho nên nói bất không. Pháp thể tức là chân tánh nhứt nhƣ, 



gọi là chân nhƣ vậy.  hân nhƣ là thể của hết thảy pháp nên gọi là pháp thể. 

 uận lại nói : “ ũng không có tƣớng có thể thủ, vì cảnh giới ly niệm chỉ có 

chứng mới tƣơng ứng”. Ðây là nói chân tánh của nhƣ pháp nhứt nhƣ là thể 

của hết thảy pháp, là thực không có pháp, cũng chẳng nên trụ, vì nó là cảnh 

giới ly niệm, chỉ chứng mới biết, cho nên nói cũng không có tƣớng có thể 

thủ, ý tỏ rõ nó bất không mà không. Tóm nghĩa của luận nói trên mà xem thì 

nhƣ thực không là vô thực, nhƣ thực bất không là vô hƣ. Không mà bất 

không là vô thực, tức lại là vô hƣ. Bất không mà không là vô hƣ, tức lại là 

vô thực. Ðây là chân thể của hết thảy pháp nhƣ nhƣ bất động, nên trong nầy 

phật nói nhƣ lai chỗ đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề ở trong đó vô thực 

vô hƣ, chính là nói để chú thích câu : “nhƣ lai tức chƣ pháp nhƣ nghĩa”, ở 

văn trên. Vả chăng đọc kỹ văn Khởi Tín  uận nói rõ bất không là do không 

mà tới, thì có thể biết vô hƣ là do vô thực mà tới, chƣ pháp nhứt nhƣ, thực 

do không có pháp mà tới.  ấy luận chứng kinh nghĩa thú càng tỏ rõ.  ại có 

thể thấy chỗ dẫn ra hai đoạn luận văn chẳng khác gì dung hội tông chỉ lớn 

của kinh nầy để nói, nên muốn tỏ rõ kinh nầy chẳng thể nào mà chẳng đọc 

Khởi Tín  uận.  

5) Vô thực có thể trỏ chƣ pháp để nói, vì chƣ pháp duyên sanh nên vô thực, 

vô hƣ có thể trỏ nhƣ để nói, vì chân nhƣ bất không nên vô hƣ. Tƣớng của 

chƣ pháp tuy là duyên sanh mà vô thực, tánh của chƣ pháp thì cùng một 

chân nhƣ mà vô hƣ.  ên nói ở trong đó vô thực vô hƣ, là tỏ rõ nhƣ lai chỗ 

đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề thực là không có pháp, cũng không chỗ 

đắc, chỉ chứng nghĩa chƣ pháp nhƣ mà thôi.  

6) Vô thực vô hƣ là không và hữu nhƣ một, tánh đức vốn nhƣ vậy.  hƣ lai 

chứng cái nầy nên nói khoa nầy, mà khiến chúng sanh giác cái nầy tu cái 

nầy. Phải biết bốn chữ nầy bình đẳng bình đẳng, chẳng thể xem thành hai 

mảng, chẳng thể chia ra trƣớc và sau,  ếu xem hết thảy pháp chỉ có thực là 

phàm phu, nếu xem hết thảy pháp chỉ có hƣ là nhị thừa.  gay đến xem hết 

thảy pháp trong cái thực có hƣ, trong cái hƣ có thực cũng là quyền vị bồ tát. 

 hỉ có phật thì chẳng nhƣ thế, phật xem hết thảy pháp vô thực vô hƣ một 

cách hoàn chỉnh. Vô thực tức lại là vô hƣ, vô hƣ tức lại là vô thực, đó gọi là 

chƣ pháp nhứt nhƣ, cũng tức là không và hữu đồng thời. Phải giác nhƣ thế, 

phải tu nhƣ thế.  àm sao tu?  à sanh vô sở trụ tâm, là ly hết thảy tƣớng, 

hành bố thí lục độ để lợi ích hết thảy chúng sanh. Phải khiến lúc ly tƣớng tức 

là lúc lợi ích, lúc lợi ích tức là lúc ly tƣớng, đây tức là sanh vô trụ tâm, đây 

tức là phát vô thƣợng bồ đề, thì tuy nói phát mà thực không có pháp của bồ 

đề.  hƣ thế ngõ hầu cùng với giác tánh của vô thực vô hƣ, chƣ pháp nhứt 

nhƣ ứng với nhau. Vì chƣng luôn cả các danh tƣớng vô thực vô hƣ, chƣ pháp 



nhứt nhƣ cũng lại phải ly hết mới là không có pháp, mới có thể ứng với 

nhau.  ếu chẳng nhƣ thế, thì tuy nói rằng phát bồ đề, thực đã quên mất bồ 

đề. Quên mất bồ đề liền thành ma sự. Ðây là chỗ chúng ta lúc nào cũng phải 

đề cao cảnh giác. Phải biết, thế tôn nói ra cái tự chứng của ngài, không có gì 

khác, vì khiến kẻ đọc kinh nghe pháp y theo lời dạy phụng hành mà thôi. 

Tổng hợp các nghĩa nói trên mà xem, có thể biết ý của phật nói khoa nầy 

gồm để tỏ rõ bồ đề vô tƣớng mà thôi. Vì vô tƣớng, sở dĩ không có pháp phát 

bồ đề, không có pháp đắc bồ đề, nên nói là vô thực. Vì vô tƣớng sở dĩ chẳng 

phải một pháp là bồ đề, mà pháp pháp là bồ đề, đó là vô hƣ, nên lại nói khoa 

dƣới để kết thành nghĩa nầy.  

Thị cố nhƣ lai thuyết nhứt thiết pháp dai thị phật pháp.  

Dịch nghĩa : Vì thế cho nên nhƣ lai nói hết thảy pháp đều là phật pháp.  

Trên nói nghĩa chƣ pháp nhƣ.  àm sao thấy đƣợc chƣ pháp nhứt nhƣ ƣ? Ðến 

đây bèn kết thành là : vì hết thảy pháp đều là phật pháp.  ai chữ thị cố, bàn 

về mạch gần của nó là thừa tiếp câu vô thực vô hƣ, mà phăng trở lên nguồn 

gốc của nó thì thừa tiếp câu chƣ pháp nhƣ nghĩa. Ý bảo là : Vì cớ chƣ pháp 

duyên sanh mà vô thực, cùng một nhƣ thực mà vô hƣ, cho nên nhƣ lai nói 

hết thảy pháp đều là phật pháp, vì chƣng do nghĩa chƣ pháp nhƣ mở ra vô 

thực vô hƣ, tức là lấy vô thực vô hƣ để hiển rõ hết thảy đều thị.  ại lấy hết 

thảy đều thị chứng thành chƣ pháp nhứt nhƣ. Xoay chuyển sanh lẫn nhau, 

xoay chuyển giải thích lẫn nhau, xoay chuyển thành lẫn nhau, thực ra đều là 

tỏ rõ một nghĩa. Sao gọi là một nghĩa?  à ƣng vô sở trụ vậy ! Thế nên phật 

pháp sở dĩ không một pháp nào là chẳng viên, phật thuyết pháp sở dĩ không 

pháp nào là chẳng diệu.  

Ba chữ : nhƣ lai thuyết rất khẩn yếu, tỏ rõ là theo tánh mà thuyết.  ếu theo 

tƣớng mà thuyết, thì hết thảy pháp chỉ là hết thảy pháp, há là phật pháp? 

Tóm lại là để tỏ rõ ly tƣớng quán tánh, thì đầu mối nào cũng là đạo. Kinh 

 ăng  ghiêm sở dĩ nói : “ gũ uẩn, lục nhập cho đến thập bát giới đều là 

nhƣ lai tạng diệu chân nhƣ tánh”.  ổ đức sở dĩ nói : “ oa vàng ngoài cửa sổ 

đều là bát nhã, khóm trúc trƣớc sân hết thảy là chân nhƣ”, là vậy. Ðây tức là 

bảo hết thảy pháp đều là phật pháp. Tóm lại thế pháp, xuất thế pháp đều là 

duyên sanh, biết là duyên sanh mà quán cái tánh chẳng khác của nó, cái thể 

chẳng biến của nó thì hết thảy đều thị, chƣ pháp nhứt nhƣ vậy.  ếu chẳng 

nhƣ thế, mà trụ pháp phát tâm, trụ pháp tu hành thì phật pháp cũng chẳng 

phải là phật pháp, huống chi hết thảy pháp. Phật pháp chỗ nói ở trong nầy 

chẳng thể cho là pháp của phật thuyết. Phật có nghĩa là giác.  ết thảy pháp 



đều là giác pháp, có nghĩa là pháp pháp đều là bồ đề, để tỏ rõ bồ đề chẳng 

phải riêng có pháp nào khác. Vì chƣng ly tƣớng quán tánh tức là ngay ở trên 

hết thảy pháp mà giác chiếu cái tánh nhứt chân, nên pháp pháp đều là bồ đề, 

đây là theo nghĩa của nhƣ mà nói.  ếu suy rộng ra mà nói, phàm lúc hành 

thế gian pháp lấy từ bi làm gốc, đều vì lợi tha, chẳng còn lợi kỷ, mỗi mỗi 

chẳng trái với phật pháp, thì cũng có thể nói thế pháp tức là phật pháp.  ếu 

chỉ có danh là hành phật pháp mà còn có tâm danh lợi cung kính, thì phật 

pháp cũng thành thế pháp. Khoa nầy là tức hết thảy pháp để tỏ rõ   Ƣ, tức 

là tỏ rõ chƣ pháp cùng với phật pháp nhứt nhƣ, chính sở dĩ khiển bồ đề pháp 

tƣớng, vì cớ hết thảy pháp đều thị. Thế nhƣng khiển một pháp tƣớng thì hết 

thảy pháp tƣớng đều phải khiển, nên khoa văn dƣới lại khiển hết thảy pháp.  

Tu bồ đề ! sở ngôn nhứt thiết pháp giả tức phi nhứt thiết pháp, thị cố 

danh nhứt thiết pháp.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, chỗ nói hết thảy pháp tức là chẳng phải hết 

thảy pháp, cho nên gọi tên là hết thảy pháp.  

Khoa nầy là khiển hết thảy pháp, tức là để chứng thành hết thảy pháp đều là 

phật pháp. Vì cớ gì hết thảy pháp đều là phật pháp? Vì hết thảy pháp tức là 

chẳng phải hết thảy pháp. Tức phi là theo tánh mà nói. Theo tánh mà nói là 

tỏ rõ chẳng nên trƣớc tƣớng, nên nói tức phi. Biết là tức phi mà chẳng trƣớc 

tƣớng thì là phật pháp, mà chẳng phải là hết thảy pháp, nên nói đều là phật 

pháp. Ðã đều là phật pháp vì cớ gì lại nêu lên mà gọi nó là hết thảy pháp? Vì 

rằng chẳng phải là không có cái giả danh là hết thảy pháp. Thị danh là theo 

tƣớng mà nói. Theo tƣớng mà nói ý ở hội về ở tánh, nên nói thị danh. Biết là 

giả danh mà qui về ở tánh thì tuy gọi là hết thảy pháp mà đều là phật pháp, 

nên nói hết thảy pháp đều là phật pháp. Vì chƣng lĩnh hội đƣợc hết thảy 

pháp tức là phi hết thảy pháp, liền biết nó chỉ là giả danh.  ĩnh hội đƣợc hết 

thảy pháp là giả danh, liền biết nó tức là chẳng phải chân thực, ấy là đã 

chẳng cho là hết thảy pháp để lĩnh hội, mà cho là phật pháp để lĩnh hội. Ðây 

là cái sở dĩ nhiên của hết thảy pháp đều là phật pháp. Phải biết, tức phi thị 

danh hợp lại mà nói gồm là để tỏ rõ nghĩa vô thực vô hƣ, không và hữu đồng 

thời mà thôi. Thế tôn nói chỗ nầy là dạy ngƣời thực hành, đi đứng nằm ngồi 

ở trong nhị lục thời, đối cảnh tùy duyên phải làm sự quán nhƣ thế, thì chỗ 

chỗ đều là đạo tràng, sự sự tăng lớn bồ đề, đây gọi là vô lƣợng ấn pháp môn. 

 ại khoa nầy là ly hết thảy tƣớng để tỏ rõ   Ƣ, tức là tỏ rõ chƣ pháp cùng 

với chƣ pháp nhứt nhƣ. Vì hết thảy pháp đều nhƣ, nên hết thảy pháp đều là 

phật pháp. Ở trên chỗ nói nghĩa chƣ pháp nhƣ, vô thực vô hƣ, hết thảy đều 

thị, hết thảy tức phi, hết thảy thị danh, tóm lại là để mở rõ giác tánh thanh 



tịnh mà thôi. Thanh tịnh giác tánh không còn sắc tƣớng nữa, nên đắc bồ đề 

thực không có pháp, mà lúc sắc tƣớng không tức là lúc giác tánh hiển ra, nên 

đắc bồ đề cũng thuộc vô hƣ. Ðã vô hƣ mà lại không có thực pháp, chính là 

mƣợn hết thảy pháp để trải qua sự việc luyện tâm, không hết thảy các tƣớng, 

lại cần gì ở ngoài hết thảy pháp tìm kiếm bồ đề nào riêng biệt? Vì cớ gì? Vì 

Tâm Kinh nói : “thị chƣ pháp không tƣớng bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, 

bất tăng bất giảm”, há chẳng phải là vô thƣợng bồ đề rõ ràng ngó thấy ƣ? 

Tóm lại tự tánh nhƣ hạt châu ma-ni tùy theo phƣơng mà hiện ra sắc (ví dụ 

chƣ pháp tự tánh hiển hiện), mà trong hạt châu thì sắc tƣớng không có mảy 

may (ví dụ tức phi hết thảy pháp). Phật pháp nhƣ cơm ăn hằng ngày, tự mình 

phải ăn cho no mà ngƣời ăn phải chú trọng tiêu hoá (ví dụ bồ đề cũng chẳng 

trụ). Ðây là chỗ ngƣời ta phải thƣờng giác ngộ, chẳng tức, chẳng ly, thì tùy 

chỗ tùy thời đều có thể đƣợc chân thụ dụng.  

 hỗ thuyết của phật pháp, thuyết lý liền nhiếp có sự, thuyết tánh liền nhiếp 

có tu. Một khoa lớn pháp pháp đều nhƣ nầy đều thuyết tự giác thánh trí, 

khiến ngƣời học nƣơng theo đó khởi quán chiếu. Ắt phải ly tƣớng, ly niệm 

mới có thể khế nhập, thì làm sao có thể giảng đƣợc, giảng ra liền rơi vào 

danh tƣớng.  hƣng lại chẳng thể nào mà không giảng, nên nói chỗ nói về 

công phu tu chỉ tốt hơn là dùng phƣơng pháp nói mí để diễn thuyết. Kẻ nghe 

phải ở chỗ không có chữ câu mà lãnh hội.  hỗ nói sau nầy đều là nhƣ thế, 

phải nên lƣu ý.  

Tu Bồ Ðề ! Thí nhƣ nhân thân trƣờng đại,Tu Bồ Ðề ngôn : Thế tôn, nhƣ 

lai thuyết nhân thân trƣờng đại tắc vi phi đại thân, thị danh đại thân.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, thí dụ nhƣ thân ngƣời ta dài lớn, Tu Bồ Ðề 

nói : Thƣa thế tôn, nhƣ lai nói thân ngƣời dài lớn, tức là chẳng phải 

thân lớn, nên gọi là thân lớn.  

 âu thí nhƣ nhân thân trƣờng đại tức là câu ở phía trƣớc : thí nhƣ hữu nhân 

thân nhƣ Tu  i sơn vƣơng. Thân nhƣ núi Tu  i nên nói là trƣờng đại (dài 

lớn), vì chƣng trỏ báo thân của phật để nói. Vì trƣớc đã nói qua, trƣởng lão 

biết sâu nghĩa nầy, nên chẳng đợi nói hết liền nói rõ nghĩa đó ra là : “tắc vi 

phi đại thân, thị danh đại thân”. Thị danh có nghĩa là nó chẳng phải không 

có thân tƣớng trƣờng đại. Tắc phi là tỏ rõ nó đã nói là trƣờng đại thì còn lại 

rơi vào số lƣợng. Phải ly tƣớng mà quán thì pháp thân vô biên mới là cái đại 

tuyệt đối. Trƣởng lão sở dĩ chẳng đợi nói hết lời, là vì khiến hiểu rõ đây là 

trƣớc đã nói : thân nhƣ Tu  i sơn vƣơng.  ói là nhƣ lai thuyết chính là để tỏ 

rõ báo thân cùng với pháp thân nhứt nhƣ. Khoa nầy vừa mới xem nhƣ là 



cùng với ba khoa trên không can thiệp gì, thực ra nghĩa của ba khoa trên 

đƣợc một khoa nầy mà sau hiển rõ ra triệt để. Vì chƣng phía trên theo danh 

hiệu, theo quả đức, theo chƣ pháp để tỏ rõ nhƣ, đều là đem P ÁP để thuyết. 

Ðây là theo báo thân để tỏ rõ nhƣ, tức là theo  Uï để thuyết, nên nói : “thí 

nhƣ”. Sợ kẻ nghe thuyết về pháp chẳng hiểu rõ, vì thế dùng thí dụ để thuyết 

cho hiểu rõ. Phải biết, dùng pháp để thuyết ở trên là chỉ tỏ rõ lý của nó, đây 

dùng thí dụ để thuyết mới là chứng cớ xác thực. Ðƣợc sự thực để chứng 

minh, thì lý của nó càng tin mà có chứng cớ, vậy nên mới lập nên khoa nầy. 

Muốn biết cứu cánh, trƣớc phải biết nghĩa của pháp thân, báo thân. Pháp 

thân có hai nghĩa :   

1)  hỗ gọi là pháp thân tức là tự tánh thanh tịnh, gọi là tự tánh pháp thân. 

Thân này phật và chúng sanh đều có đủ, chỗ gọi là tánh đồng thể, cũng tức 

là chân nhƣ mà hết thảy pháp không pháp nào ra ngoài, nhƣng vì chúng sanh 

ở tại chƣớng nên chƣa thể viên hiển.  ên theo chúng sanh mà nói lại có tên 

là tại chƣớng chân nhƣ, lại có tên là tại triền pháp thân.   

2)  ết thảy chƣ phật trải qua vô lƣợng kiếp siêng năng tu vạn hạnh, phƣớc 

tuệ trang nghiêm, khiến tự tánh trí tuệ quang minh nầy hiển hiện ra viên 

mãn. Ðây gọi là xuất chƣớng pháp thân, cũng có tên là xuất chƣớng chân 

nhƣ, lại có tên là báo đắc pháp thân, có nghĩa là pháp thân xuất chƣớng, quả 

báo vì siêng năng tu vạn hạnh mà đƣợc, tức là thân quả báo vậy. Vì chƣng 

theo tƣớng mà nói thì gọi là báo thân, nên trong này nói là “thị danh đại 

thân”, có nghĩa là trƣờng đại ấy là theo danh tƣớng mà nói.  ếu theo tánh 

mà nói tức là xuất chƣớng pháp thân. Pháp thân chẳng phải tƣớng, chẳng rơi 

vào số lƣợng dài ngắn lớn nhỏ nên trong nầy nói : “tắc vi phi đại thân”, đủ 

thấy pháp thân và báo thân tuy chẳng một mà chẳng khác (một cái theo 

tƣớng mà nói, một cái theo tánh mà nói nên chẳng một, nhƣng thực chỉ là 

một thân nên chẳng khác). Vì có nầy báo thân cũng có 2 nghĩa :   

1) Ðem cái nó ly hết thảy chƣớng, tịnh đức đầy đủ ra để nói gọi là tự báo 

thân, tức là xuất chƣớng pháp thân báo đắc pháp thân. Bảo là tu nhân chứng 

quả tự độ đã xong, nên gọi là tự báo thân.   

2)  ếu đem cái nó khắp hết thảy cảnh giới, quang minh chiếu khắp ra mà 

nói gọi là tha báo thân. Vì chƣng pháp thân hiện tƣớng báo đắc, nguyên vì 

lợi tha nên gọi là tha báo thân.  ó thể thấy tự báo, tha báo chẳng một mà 

chẳng khác (một cái theo tự đƣợc thụ dụng mà nói, một cái theo khiến tha 

thụ dụng nên chẳng một, nhƣng vẫn là một thân nên chẳng khác).  o đây đủ 

thấy tên đều là giả lập, nên cũng đủ thấy tánh và tƣớng từ xƣa đến nay chẳng 



ly. Ðem nghĩa trên để nói không ngoài hai ý : giải thích nghi, và chứng 

nghĩa, có nghĩa là giải thích cái nghi của ngƣời chƣa hiểu tức là để chứng 

thành các nghĩa nói trên. Vì chƣng phòng ngừa nghe chỗ nói ba khoa trên 

chƣa thể dung hội, sẽ nổi dậy sự nghi rằng : đã rõ ràng là hết thảy pháp, sao 

lại đều là phật pháp? Ðã là nhứt nhƣ sao lại có các pháp? Vô thực vô hƣ rốt 

ráo ra sao? Vả lại nhiều lần nói thực không có pháp, mà báo thân của phật 

quang minh tƣớng hảo nguyên là chỗ thành của vô lƣợng công đức pháp, 

chẳng phải rõ ràng là có pháp tƣớng ƣ? Ðã không có thực pháp có thể đắc, 

mà đắc báo thân nầy chẳng phải là thực pháp ƣ? Biết đâu rằng hết thảy pháp 

nguyên là chân nhƣ tự tánh tùy duyên hiện ra.  ếu chẳng trƣớc tƣớng của 

các pháp, thì lúc thấy các pháp liền thấy tánh của các pháp. Thí dụ nhƣ báo 

thân cũng tức là tƣớng của xuất chƣớng pháp thân hiển hiện ra.  iển tƣớng 

sở dĩ để lợi tha. Mà chẳng trƣớc tƣớng của báo thân liền thấy tánh của pháp 

thân, hai cái không trở ngại nhau, nên tuy có các pháp mà thực là nhứt nhƣ, 

tuy là nhứt nhƣ mà chẳng ngại gì có các pháp. Phải biết, nhƣ lai chỗ đắc vô 

thực vô hƣ vì ngài chỉ chứng thanh tịnh giác tánh tịch chiếu đồng thời. Thí 

dụ nhƣ báo thân tuy tƣớng bảo quang minh mà chẳng ngại tự tánh thanh 

tịnh, vả vì tự tánh thanh tịnh cho nên tƣớng hảo quang minh, đây chẳng phải 

là giác tánh tịch chiếu đồng thời, vô thực vô hƣ ƣ? Suy ra hết thảy pháp 

nguyên chẳng phải chân thực, đều là giả danh.  hƣng biết nó là giả danh thì 

biết nó là tƣớng của chân nhƣ. Biết nó là chẳng phải, thì biết nó đều là tánh 

của chân nhƣ. Thí dụ nhƣ báo thân cũng là giả danh trƣờng đại, mà chẳng 

qua là ánh sáng bóng của chân nhƣ pháp thân mà thôi, cho nên tức chẳng 

phải trƣờng đại, phải quán tự tánh thanh tịnh chân nhƣ vậy. Vì chƣng chẳng 

quán tƣớng mà quán tánh thì báo thân tức là pháp thân, nên hết thảy pháp 

đều là phật pháp. Tóm lại nói không có pháp, nói ly tƣớng là vì khiển trừ 

bịnh trụ pháp trụ tƣớng, chẳng phải bảo là tuyệt đối không có pháp, không 

có tƣớng.  ói không có pháp có thể đắc có nghĩa là đắc mà chẳng tồn tại cái 

tƣớng của đắc, chẳng phải là rốt ráo không đắc. Phải biết rằng chẳng nên trụ 

trƣớc vì cớ chƣ pháp là nhứt nhƣ, vì cớ vô hƣ mà vô thực.  hẳng phải là rốt 

ráo không có pháp, không có tƣớng, không có đắc, vì cớ tức chƣ pháp mà 

nhứt nhƣ, vì cớ vô thực mà vô hƣ.  iểu thấu đƣợc nghĩa nầy, thì hết thảy 

pháp đều là phật pháp.  ghĩa nầy mà không hiểu rõ thì phật pháp cũng 

chẳng phải là phật pháp.  ên lý báo thân pháp thân chẳng một chẳng khác 

chẳng thể nào mà chẳng rõ,  iểu rõ chẳng một khác thì biết chẳng phải là có 

pháp, chẳng phải là không có pháp, chẳng phải là có tƣớng, chẳng phải là 

không có tƣớng, chẳng phải là có đắc, chẳng phải là không có đắc, mà nghĩa 

chƣ pháp nhƣ, cho đến nghĩa vô thực vô hƣ, hết thảy đều thị liền có thể hiểu 

rõ triệt để. Vì cớ gì? Vì nó chẳng một nên thành chƣ pháp mà vô thực, cho 

nên nói là tức phi, vì nó chẳng khác nên là nhứt nhƣ mà vô hƣ, cho nên nói 



là đều thị. Biết ở trong cái chẳng khác thấy cái chẳng một, thì tuy nhứt nhƣ 

mà chẳng ngại nó là chƣ pháp. Biết ở trong cái chẳng một thấy cái chẳng 

khác, thì tuy chƣ pháp mà chẳng ngại nó là nhứt nhƣ. Vả lại lúc chẳng một 

tức là chẳng khác, lúc chẳng khác tức là chẳng một, nên nói là vô thực vô 

hƣ.  iểu rõ nó hƣ thực đều chẳng thể nói, nên đều nói rằng “vô”.  ại nữa, 

chẳng một nên tuy thị mà gọi là danh, chẳng khác nên tuy danh mà gọi là thị. 

Tuy chẳng một mà thực chẳng khác, nên tuy gọi là thị danh, lại gọi là đều 

thị. Tuy chẳng khác, mà thực chẳng một nên đã gọi là đều thị, lại gọi là thị 

danh.  ói tóm lại tƣớng tuy chẳng một, tánh thì chẳng khác, nên hết thảy 

pháp đều là phật pháp. Tánh đã đành là chẳng khác mà tƣớng thì vẫn chẳng 

một, nên tức phi nhứt thiết pháp thị danh nhứt thiết pháp. Thế tôn nhân báo 

thân và pháp thân chẳng một chẳng khác hiển ra rất là rõ ràng, mà lý của 

chẳng một chẳng khác có thể hội thông các nghĩa chỗ nói ở trong ba khoa 

trên, đây sở dĩ sau chót lại đem báo thân ra nói để tỏ rõ, khiến cho nghĩa của 

pháp pháp đều nhƣ viên hiển ra triệt để.  

Phía trƣớc đem báo thân ra nói là để chứng minh ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ 

tâm, vì chƣng đắc quả của báo thân nầy còn nói là phi thân, là thị danh, ấy là 

Phật chẳng trụ ở thân nầy.  ên bồ tát lúc tu nhân phải vô sở trụ, nhƣng 

chẳng phải là không có cái thân lớn thắng diệu nầy. Thân nầy chính là do lục 

độ vạn hạnh phƣớc tuệ trang nghiêm nên, cho nên lúc tu nhân phải vô trụ mà 

sanh tâm lục độ. Ở đây thì lấy hai thân báo, pháp chẳng một chẳng khác hiển 

thành nghĩa pháp pháp đều nhƣ, cho nên chỗ nói tuy giống nhau mà mệnh ý 

không giống nhau. Một khoa lớn pháp pháp đều nhƣ nầy cực hiển quả đức, 

vì tỏ rõ nhân hành, nên khoa dƣới nối tiếp tỏ rõ nhân.  

Tu Bồ Ðề ! Bồ tát diệc nhƣ thị. Nhƣợc tác thị ngôn : ngã đƣơng diệt độ 

vô lƣợng chúng sanh tắc bất danh bồ tát.   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, Bồ tát cũng chƣ thế. Nếu làm lời nói nầy : ta 

phải diệt độ vô lƣợng chúng sanh, thì chẳng gọi là bồ tát.  

 hƣ thị : là trỏ pháp pháp đều nhƣ, một khoa lớn ở trên, có nghĩa là phật làm 

chuẩn-thẳng cho bồ tát, chớ bảo rằng pháp pháp đều nhƣ là chỗ chứng của 

phật, chẳng phải là chỗ ta tới đƣợc. Phải biết, phật có thể chứng nhƣ thế là 

do nhân địa của phật tu nhƣ thế.  ho nên hết thảy bồ tát phát giác sơ tâm 

cũng phải thể-hội nghĩa pháp pháp đều nhƣ nhƣ thế mà ở pháp vô trụ.  ai 

chữ nhƣ thị đã trỏ thông khoa trên thì chữ nhƣ liền có thể hiểu là chƣ pháp 

nhứt nhƣ chữ thị liền có thể hiểu là hết thảy đều thị.  ợp lại mà xem tức vô 

thực vô hƣ.  ết thảy các pháp là vô thực, mà đều là nhứt nhƣ là vô hƣ. Vì 



chƣng bảo là bồ tát tu thắng nhân nên đắc thắng quả, quả báo thân nhƣ cũng 

ứng với nhân địa tâm nhƣ. Ắt phải cùng với vô thực của hết thảy các pháp 

ứng với nhau mà chẳng chấp một pháp nào.  ại cùng với vô hƣ của đều là 

nhứt nhƣ ứng với nhau mà không bỏ một pháp nào. Vả chăng lúc chẳng 

chấp tức là chẳng bỏ, lúc chẳng bỏ tức là chẳng chấp.  hƣ thị nhƣ thị hƣ 

thực đều vô, thì nhân nhƣ thị, quả ắt cũng nhƣ thị.  âu bồ tát diệc nhƣ thị : 

là nêu lên tổng quát hai khoa độ sanh, nghiêm độ đều phải nhƣ thị. Sao gọi 

là độ sanh?  à ly tƣớng hành lục độ. Sao gọi là nghiêm độ?  ũng là ly tƣớng 

hành lục độ, chỗ gọi là phƣớc tuệ trang nghiêm vậy.  ho nên phải hành rộng 

lục độ mà chẳng bỏ một pháp nào, lại phải chẳng trƣớc tƣớng của lục độ mà 

chẳng chấp một pháp nào.  hẳng bỏ, chẳng chấp mới có tƣ cách bồ tát, nên 

đều phải nhƣ thị.  ƣới câu nhƣợc tác thị ngôn là nói phản lại để tỏ rõ nếu 

chẳng nhƣ thị liền mất tƣ cách bồ tát.  gã đƣơng diệt độ vô lƣợng chúng 

sanh : cùng với văn trƣớc chỗ nói : “ngã ƣng diệt độ nhứt thiết chúng sanh”, 

chính lại giống nhau. Trƣớc nói : “đƣơng sanh nhƣ thị tâm” rõ ràng là thế 

tôn dạy khiến cho phải nhƣ thị.  ay bèn nói : “tắc bất danh bồ tát” là tại sao? 

Trong nầy nghĩa lý sâu xa, sơ lƣợc chia ra ba tầng để thuyết minh :   

1) Phải biết, trƣớc khiến sanh tâm phải hết bổn phận, làm tròn trách nhiệm là 

khiển trừ nó tự cho là bồ đề tâm.  hƣng chẳng trƣớc bồ đề mà lại tự cho là 

hết trách nhiệm, tuy đổi ra một diện mạo khác, mà thủ pháp vẫn giống nhau, 

trụ tƣớng vẫn giống nhau, phân biệt chấp trƣớc y nguyên nhƣ cũ, thì làm sao 

có thể đƣợc?  ho nên vẫn bài xích nó rằng : “tắc bất danh bồ tát”.  hữ tắc 

rất cần thiết, vì còn có chút ít niệm ở tâm, thì tƣ cách bồ tát liền mất đi. Ắt 

phải quán chiếu vi mật, khám nghiệm vi mật, từng tầng từng tầng vào chỗ vi 

tế, khiển rồi lại khiển, thẳng đến khiến tâm nầy một niệm chẳng sanh, sạch 

không mảy bụi. Tuy diệt độ vô lƣợng mà nhƣ không có việc đó, ngõ hầu 

cùng với nghĩa nhứt nhƣ ứng với nhau.  ếu còn có một chút niệm liền đã 

trƣớc tƣớng, liền đã thủ pháp, liền là phân biệt, vẫn là ngã kiến.  

2) Khai thị phía trƣớc chẳng những khiến cho biết độ sanh là trách nhiệm 

phải làm hết, để khiển nó trƣớc bồ đề, vả lại khiến nó phải biết trách nhiệm 

nầy rốt cuộc chƣa có thể hết.  hỗ bảo là độ hết thảy chúng sanh xong, nhƣng 

chúng sanh đã không có lúc nào cùng tận thì trách nhiệm lại sao đã có thể 

hết, ấy là khiển luôn cái kiến nó có thể độ.  ại khiến phải biết độ cũng giống 

nhƣ chƣa độ, chỗ bảo là vô nhứt chúng sanh thực diệt độ giả, ấy là lại khiển 

cái kiến sở độ của nó.  ời khai thị này là triệt để, là viên mãn.  ay ông nầy 

đem những lời khai thị quên mất hai câu, chỉ ôm chặt cứng lấy một câu đầu, 

há chẳng phải nghiễm nhiên tự cho là có thể hết trách nhiệm nầy, vả có sở 

độ lớn ƣ?  gã đƣơng diệt độ vô lƣợng, một thứ thái độ tự cao tự phụ, trong 



con mắt không còn ngó thấy ai nữa, thì há là bồ tát? Bịnh nầy ắt phải khiển 

trừ thống thiết, nên bài xích thẳng nó rằng : “tắc bất danh bồ tát”. Thế tôn 

thuyết nhƣ thế lại có ý chỉ sâu, vì chƣng khiến kẻ đọc kinh nghe pháp ắt phải 

quán thông triệt để, chẳng thể biết một mà sơ sót muôn ngàn, chẳng thể chấp 

cái nghiêng lệch để khái quát toàn thể, chẳng thể lấy chƣơng cú cụt mà thủ 

nghĩa.   

3)  gƣời nầy lại có bịnh lớn, bịnh ở tác thị ngôn, chẳng kể nói dóc chẳng 

xấu hổ là chỗ chẳng nên, ngay đến khiến lời nói có thể đúng sự thực, mà tự 

động nêu lên để đƣợc danh tiếng, thì tâm chẳng thanh tịnh có thể biết. Vả lại 

lời nói là tiếng của tâm, tác nhƣ thị ngôn vì ngƣời này có cái niệm nhƣ thị. 

 iệm còn chƣa ngừng nghỉ, liễu sanh tử còn chƣa có thể, mà gọi là bồ tát 

nhƣ thế ƣ? Thế tôn nói nhƣ vậy là khiến kẻ phát đại bi tâm phải ở trên ly 

niệm tăng gia công phu, nếu vọng niệm chẳng ngừng nghỉ thì chân tâm bị 

che lấp mãi mãi, có bi mà không có trí, há có thể độ tha? Vả chăng niệm làm 

sao nổi dậy?  ổi dậy ở kiến nhân ngã phân biệt hãy còn tồn tại, nên chẳng 

gọi là bồ tát.  

Hà dĩ cố? Tu Bồ Ðề ! Vô hữu pháp danh vi bồ tát.  

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Tu Bồ Ðề ơi, không có pháp gọi là bồ tát.  

Bản lƣu thông chép : thực vô hữu pháp danh vi bồ tát.  gƣời nhà Ðƣờng 

viết kinh, và bản chú thích của ông Triệu và ông Tuệ đều không có chữ thực, 

phải theo đó.  úc chƣa thấy bản xƣa ở nghĩa của câu nầy cũng xem qua một 

cách mơ hồ, kịp thấy bản xƣa còn cho là thực vô hữu pháp danh vi bồ tát 

cùng với câu phía trƣớc thực vô hữu pháp danh a la hán phép đặt câu giống 

nhau, có một chữ thực chƣa từng chẳng thể đƣợc. Bèn tĩnh tâm thể hội nghĩa 

kinh trƣớc sau, mới biết tuyệt nhiên chẳng giống nhau, mới biết sự khéo của 

bản cũ. Vì chƣng trƣớc tỏ rõ bốn quả vô niệm là đều thấu qua một tầng để 

thấy ý, vì lời hỏi đều nói : “năng tác thị niệm ngã đắc quả phủ”.  ên lời đáp 

rằng : “tu đà hoàn danh vi nhập lƣu nhi vô sở nhập”, vì chƣng bảo tuy có tên 

là nhập lƣu, nhƣng trong tâm còn không có chỗ nào gọi là nhập, há có chỗ 

gọi là lƣu, thì tuyệt nhiên không có niệm ngã đắc nhập lƣu có thể biết. Tƣ đà 

hàm,   na hàm, cũng thuyết pháp một thứ, nên dƣới đều tiếp là thị danh mỗ 

mỗ ... để hiển chỗ gọi là nhập lƣu, vãng lai, bất lai đều là giả danh, ban đầu 

không có niệm nầy.  ghĩa của   la  án là vô sanh, nghĩa là chứng vô sanh 

pháp nhẫn. Ðã là một pháp chẳng sanh, nên nói : thực vô hữu pháp. Vì 

chƣng bảo tâm nó ngay cả pháp cũng không có, há có chỗ bảo là vô sanh, 

thế thì chỗ gọi là vô sanh chỉ là giả danh mà thôi, há có niệm nầy ƣ?  ên nói 



: gọi là   la hán.  òn ở đây là tỏ rõ cớ chẳng gọi là bồ tát do tâm nó còn có 

kiến năng độ sở độ, tức là thủ pháp. Thủ pháp liền trƣớc các tƣớng ngã nhân 

v.v.. là phàm phu, nên hữu pháp gọi là bồ tát nhứt định không có cái đó, 

chẳng cần thấu qua một tầng mới có thể hiển ra ý, nên phép đặt câu khác với 

trên.  âu vô hữu pháp danh vi bồ tát có hai thứ phƣơng pháp đọc :   

1)  hữ vô ngắt thành một câu, sáu chữ dƣới đọc thành một câu. Ý kinh vì 

chƣng bảo rằng : vì cớ gì chẳng gọi là bồ tát? Vì thế nói trái lại để giải thích 

rằng : hữu pháp gọi là bồ tát thì phật không có thuyết nầy, nên ở dƣới nối 

tiếp khít rằng : thị cố phật thuyết nhứt thiết pháp vô ngã nhân chúng thọ, để 

tỏ rõ hữu pháp liền trƣớc ngã nhân phân biệt, liền trái với phật thuyết, liền là 

phàm phu, cho nên vô hữu.  ữu pháp danh vi bồ tát : là vì vô hữu pháp danh 

bồ tát của khoa nầy giải thích thành cái cớ bất danh bồ tát của khoa trên, lại 

vì pháp vô ngã của khoa dƣới giải thích thành cái cớ vô hữu pháp danh bồ 

tát của khoa nầy, chỗ bảo là xoay vần giải thích thành.   

2) Bảy chữ đọc thành một câu, nhƣ lời sớ của Khuê Phong pháp sƣ đời 

đƣờng rằng : vô pháp danh bồ tát, há có cái ngã độ chúng sanh. Vì chƣng 

bảo là còn không có tên là pháp của bồ tát, há có cái tƣớng của ngã độ chúng 

sanh. Ý hiển rõ văn trên lời nói : “ngã đƣơng độ chúng sanh” ấy, là thủ trƣớc 

độ chúng sanh làm thành pháp của bồ tát. Ông Triệu đời Tấn chú rằng : “Bồ 

tát tự mình đã không có, thì làm gì có chúng sanh?” Tự mình không có nghĩa 

là còn không có, ý bảo bồ tát chúng sanh đều là giả danh, còn không có bồ 

tát năng độ, thì làm gì có chúng sanh sở độ. Vậy thì chẳng nên thủ trƣớc độ 

chúng sanh cũng rõ ràng vậy. Xem ý lời chú nầy thì chữ pháp lại phải xem 

một cách linh hoạt, cũng nhƣ nói : không có pháp gọi là bồ tát. Tóm lại lời 

chú xƣa phần nhiều tỏ rõ nghĩa lớn, chẳng chú trọng ở mạch lạc của câu nói 

trƣớc sau trên dƣới, nên đọc chú xƣa cũng phải bỏ diện mạo đi mà lấy tinh 

thần mới là khéo lĩnh hội.  

Thị cố phật thuyết, nhứt thiết pháp vô ngã vô nhân, vô chúng sanh, vô 

thọ giả.   

Dịch nghĩa : Vì thế cho nên phật nói, hết thảy pháp không có ngã, 

không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả.   

Thị cố : là thừa tiếp câu trên, bắt đầu câu dƣới, vì chƣng muốn giải thích 

thành cớ vô pháp danh bồ tát, bèn tỏ rõ thêm lý phật thuyết nhứt thiết pháp 

vô ngã. Phật thuyết nhứt thiết pháp vô ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, phải 

biết rằng kiến của chúng sanh đều là phân biệt, phân biệt liền có năng sở đối 



đãi. Theo năng kiến mà nói tức là ngã, theo sở kiến mà nói tức là nhân, kiến 

của năng sở sai biệt sanh ra nhiều tức là chúng sanh, đây là theo chiều ngang 

mà nói. kiến của năng sở nối tiếp chẳng dứt tức là thọ giả, đây là theo chiều 

dọc mà nói, vọng tâm phân biệt nhiều chẳng kể xiết, lấy năng sở ngang dọc 

mà thu nó thì thu hết. Kinh nầy vì thế ở trong bao nhiêu thứ kiến báo nhiêu 

thứ tƣớng, riêng đem bốn cái nầy ra để nói. Thế nhƣng phân biệt nổi dậy ở 

trƣớc ngã, nên mở ra làm bốn, hợp lại thì chỉ có một cái ngã kiến mà thôi. 

Biết đâu rằng hết thảy pháp vốn xƣa nay vô ngã, vô sai biệt. câu phật thuyết 

nầy bao gồm nghĩa rất nhiều, phải đọc làm hai thứ để tỏ rõ nó :   

1)  hữ thuyết là một câu, bảo là nhứt thiết pháp vô ngã là chỗ phật thuyết. 

 ồm nhứt thiết pháp đều là duyên hội thì sanh ra, sanh tức là không sanh, vì 

chƣng chỗ gọi là sanh ra chẳng qua là huyễn tƣớng của duyên hội mà thôi, 

sao có thực pháp?  ên nói sanh tức là vô sanh, đây là phật thƣờng tuyên 

thuyết sanh tức là vô sanh, thì làm gì có ngã nhân sai biệt? Phải biết, phàm 

có ngã nhân sai biệt là bịnh thủ trƣớc của phàm phu, trong hết thảy pháp làm 

gì có việc nầy?  ho nên trƣớc nói : “nhƣợc tâm thủ tƣớng tắc vi trƣớc ngã 

nhân chúng sanh thọ giả”, nếu nó chẳng thủ, thì không có năng, không có sở, 

không sanh ra một tƣớng nào. Thế thì bồ tát nói : “ngã đƣơng diệt độ chúng 

sanh” tức là thủ trƣớc pháp của lục độ, tức là ngã nhân đối đãi, bốn tƣớng 

rành rành, đây là phàm phu mà thôi, há gọi là bồ tát, nêu hữu pháp danh vi 

bồ tát quyết nhiên không có lý nầy.   

2)  hữ pháp làm một câu, có nghĩa là phật thuyết hết thảy pháp vốn không 

có ngã nhân sai biệt, trong nầy lại phải mở ra hai nghĩa để nói :   

 ) Phàm chỗ thuyết của phật đều là thuyết chỗ chứng của phật, mà chỗ 

chứng của phật chỉ là chƣ pháp nhứt nhƣ.  ên hết thảy pháp của phật thuyết 

đều là khiến ngƣời ta mất hết pháp tƣớng đối đãi phân biệt đi, ngộ pháp tánh 

bình đẳng nhứt nhƣ.  iác cái giác tánh nầy có thể gọi là bồ tát.  ếu tồn tại 

có pháp tƣớng, tức là ngã chấp, liền thành đối đãi, liền là phân biệt, sao gọi 

là giác, nên hữu pháp danh vi bồ tát, so với thuyết của phật thì không có 

nghĩa nầy.   

B) Phật thuyết hết thảy pháp đều là khiến kẻ nghe không có nhân ngã, không 

có pháp ngã, trừ tâm phân biệt. Vì nhứt chân pháp giới vốn không có phân 

biệt ngã nhân v.v...., có cái phân biệt nầy bèn thành ra chúng sanh. Phật vì 

độ chúng sanh mà thuyết pháp, cho nên hết thảy pháp đều là thuyết nghĩa 

của nhứt chân nhƣ pháp giới, khiến trừ ngã chấp.  ên một pháp chẳng nên 

thủ, thủ thì trƣớc ngã nhân chúng sanh thọ giả. Bồ tát là kẻ học phật, nếu thủ 



trƣớc các pháp lục độ thì sao gọi là học phật? Vì cớ gì? Vì hữu pháp danh bồ 

tát, phật không có thuyết nầy. (Trong nầy không nói nhƣ lai thuyết mà nói 

phật thuyết chính là vì hiển lý nhân quả nhứt nhƣ. Phật là ngƣời của quả, bồ 

tát là ngƣời của nhân, ngƣời của quả đã thuyết nhƣ thế thì ngƣời của nhân 

phải học nhƣ thế). Tóm lại, hết thảy chúng sanh tánh vốn đồng thể, vốn 

không có chia ra mày tao đối đãi, nên nói chúng sanh thì bồ tát cũng là 

chúng sanh, nói bồ tát thì chúng sanh cũng là bồ tát, chúng sanh bổn lai là 

phật, huống bồ tát ƣ? Vả sanh vốn vô sanh, sao bảo là độ? Ðộ cũng là tự độ, 

sao gọi là độ sanh? Thí dụ nhƣ đầu bị cháy, tay ắt cứu đầu, tuy kẻ rất ngu 

cũng không lý nào mà chẳng cứu, thế nhƣng quyết không có sự phân biệt 

năng cứu sở cứu. Vì biết năng cứu tức là sở cứu, sở cứu tức là năng cứu. Bồ 

tát cùng với hết thảy chúng sanh lại cũng nhƣ thế !  ên phật thuyết hết thảy 

pháp vô ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, khiến kẻ nghe phải quán cái tánh 

đồng thể.  ếu làm câu nói : “ngã đƣơng diệt độ vô lƣợng chúng sanh”, há 

chẳng phải là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến ƣ? Kiến nầy một ngày 

chẳng trừ thì chẳng phải là thọ giả kiến ƣ? Phân biệt nhƣ thế, chấp trƣớc nhƣ 

thế là ở nghĩa tánh vốn đồng thể, chƣ pháp nhứt nhƣ hoàn toàn ngăn cách, rõ 

ràng là trái với phật thuyết, còn tự cho mình là bồ tát ƣ? Bèn nói phải độ vô 

lƣợng, sợ rằng đến năm, ba chúng sanh cũng chẳng thể độ đƣợc. Vì cớ gì? 

Vì đã cho ngã là ngã, chúng sanh là chúng sanh, thì gặp kẻ đƣợc mình độ thế 

ắt tự kiêu căng, tự vui mừng, kẻ chẳng đƣợc mình độ thế ắt coi rẻ ganh ghét, 

gặp kẻ khác hành lục độ lại ắt tranh cạnh đố kỵ, tình chấp xoay chuyển, tự 

mình trói buộc mình, tự mình còn đƣơng day về trong rừng rậm phiền não ác 

kiến mà đi vào, còn nói là độ chúng sanh ƣ, còn đƣợc gọi là bồ tát ƣ?  ho 

nên hữu pháp danh bồ tát nhứt quyết là không có việc nầy, lý nầy. Phàm kẻ 

phát chánh giác ắt phải đem nghĩa lý của phật thuyết hết thảy pháp vô ngã 

nhân chúng sanh thọ giả, cũng tức là nghĩa lý của chƣ pháp nhứt nhƣ thể hội 

một cách thiết thực. Tuy tu rộng lục độ mà không chấp một pháp nào, ngõ 

hầu tâm không còn vọng niệm mà vô thực, công chẳng đƣờng quyên mà vô 

hƣ. Một khoa vô ngã nầy đã để kết văn trên, lại cũng để bắt đầu văn dƣới. Vì 

chƣng khoa dƣới : tức phi trang nghiêm thị danh trang nghiêm, cũng là 

thuyết nghĩa pháp tánh vô sai biệt, cùng với nghĩa thuyết ở khoa nầy thông 

suốt nhau.  

Tu Bồ Ðề ! Nhƣợc bồ tát tác thị ngôn : ngã đƣơng trang nghiêm phật độ 

thị bất danh bồ tát.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, nếu bồ tát làm lời nói nầy : Ta phải trang 

nghiêm phật độ, thì chẳng gọi là bồ tát.   



Bồ tát tu hành lục độ đều là thƣợng cầu hạ hoá, ở trên đã theo độ sanh để tỏ 

rõ hạ hoá, nên hoa nầy lại theo nghiêm độ để tỏ rõ thƣợng cầu. Thƣợng cầu 

tức là thƣợng cầu giác đạo. Thế nhƣng thƣợng cầu giác đạo cũng vì hạ hóa 

chúng sanh, vì chƣng bồ tát phát tâm chỉ ở lợi ích chúng sanh mà thôi.  ái 

bịnh ở trong nầy nói cũng cùng với bịnh ở trong độ sanh giống nhau, bịnh ở 

làm lời nói : “ta phải” là vậy. Phàm bao nhiêu thứ tội lỗi nói ở khoa trên đều 

thông với khoa nầy, không cần phải nói thêm nữa. Tóm lại “làm lời nói” liền 

là động niệm, “ta phải” liền là chấp kiến. Khởi niệm chấp kiến nhƣ thế trọn 

vẹn là phàm tình, sao gọi là bồ tát, nên nói : thị bất danh bồ tát.  

Hà dĩ cố? Nhƣ lai thuyết trang nghiêm phật độ giả tức phi trang 

nghiêm, thị danh trang nghiêm.  

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Nhƣ lai nói trang nghiêm phật độ tức là chẳng 

phải trang nghiêm, nên gọi là trang nghiêm.  

 à dĩ cố : là hỏi cái cớ chẳng gọi là bồ tát, tức phi thị danh đều nhƣ trên đã 

nói, tức là chẳng trƣớc tƣớng, hội về tánh. Ðem hai lời nầy, thì cái cớ chẳng 

gọi là bồ tát đã rất rõ ràng. Vì bởi ngƣời nầy trƣớc tƣớng mê muội tánh cho 

nên chẳng gọi là bồ tát. Trang nghiêm phật độ phía trên đã nói, nhƣng chỗ tỏ 

rõ nghĩa ở đây cùng với trƣớc chẳng giống nhau.  hỗ chẳng giống nhau ở ba 

chữ “nhƣ lai thuyết”.  hƣ lai thuyết là tỏ rõ theo tánh mà thuyết thì chƣ 

pháp nhứt nhƣ, chẳng nên tồn tại chút nào tình kiến phân biệt chấp trƣớc. 

Phía trƣớc đem câu nầy ra để nói là vì hiển nghĩa của ƣng vô sở trụ nhi sanh 

kỳ tâm, khiến cho biết ở lúc chẳng chấp mà cũng chẳng phế bỏ.  ay đem 

câu nầy ra nói là vì để tỏ rõ nghĩa ƣng sanh kỳ tâm mà vô trụ. (Trƣớc nói : 

đƣơng sanh nhƣ thị tâm, nay ở hai khoa độ sanh, nghiêm độ nầy thì dạy rằng 

tuy đƣơng sanh nhƣ thị tâm mà cũng chẳng nên trụ), khiến cho biết ở lúc 

chẳng phế bỏ tức là chẳng chấp. Vì chƣng trƣớc là khiến kẻ phát bồ đề tâm 

ly tƣớng để tu phƣớc tuệ, nay là khiến kẻ hành bồ tát đạo ở lúc tu phƣớc tuệ 

mà chẳng tồn tại cái kiến tu phƣớc tuệ nầy, trƣớc sau cạn sâu có sự chia biệt 

rất lớn. Phải biết rằng phật tức là tâm (chỗ bảo thị tâm thị phật) độ tức là địa, 

phật độ cũng nhƣ nói tâm địa.  hỗ gọi là trang nghiêm, vì chúng sanh từ vô 

thủy đến nay tâm thanh tịnh nầy bị hết thảy nhiễm pháp sanh ra chƣớng 

ngại.  ái vốn là không tịch thì trọn vẹn rối ren, cái vốn là quang minh thì 

trọn vẹn mờ ám.  ho nên khiến phát nguyện rộng lớn tâm để mở lớn tâm 

lƣợng của nó ra, tu lục độ vạn hạnh để trừ cái riêng tƣ của nó.  y tƣớng, ly 

niệm, đem bao nhiêu phàm tình tục kiến phân biệt chấp trƣớc tảo trừ một 

cách thống thiết, rửa chà một cách tinh tế. Thí dụ nhƣ những vật chƣớng 

ngại trên đất có sự dơ dáy uế nhiễm, nay quét sạch mà làm cho nó không có, 



để hồi phục cái không tịch quang minh cũ của nó, không biết đặt tên là gì, 

nên đặt tên nó là trang nghiêm mà thôi! Thực ra thì không chỗ nào gọi là 

trang nghiêm.  ay làm lời nói rằng : “ngã đƣơng trang nghiêm”, mang một 

cái kiến nầy trong tâm địa, liền chẳng không tịch, liền che lấp quang minh, 

còn đƣợc gọi là trang nghiêm ƣ? Ở trên tánh thể trọn vẹn không lĩnh hội, trái 

với thuyết của nhƣ lai, nên nói : chẳng gọi là bồ tát. Ắt phải hiểu sâu tôn chỉ 

của tức phi thị danh, ly tƣớng hội về tánh, nhứt nhƣ chẳng động, tuy phừng 

lên trang nghiêm mà quên nó là trang nghiêm, ngõ hầu cùng với tánh không 

tịch tƣơng ứng. Ðã không lại tịch thì quang minh tự nó hiển ra, trang nghiêm 

phật độ nhƣ thị nhƣ thị! Bồ tát phải biết nhƣ thế! Quảng độ chúng sanh (trên 

nói diệt độ vô lƣợng là nghĩa quảng độ) là đại bi, thanh tịnh tâm địa (trang 

nghiêm phật độ nói một cách triệt để tức là thanh tịnh tâm địa) là đại trí. Ðại 

bi đại trí tức là vô thƣợng bồ đề.  ợp những nghĩa chỗ nói trong hai khoa độ 

sanh, nghiêm độ là để tỏ rõ kẻ phát bồ đề chẳng thể tồn tại một niệm đại bi 

đại trí nầy.  ếu còn tồn tại một chút ít niệm nầy, liền là pháp chấp, liền 

chẳng phải là bồ tát.  ai câu : “bất danh bồ tát” chính là kết thành lúc mở 

chƣơng đầu nói nghĩa của “thực vô hữu pháp phát a nậu đa la tam miệu tam 

bồ đề”, chƣơng pháp hết sức nghiêm mật, ý nghĩa hết sức viên mãn.  

Tu Bồ Ðề ! Nhƣợc bồ tát thông đạt vô ngã pháp giả, nhƣ lai thuyết danh 

chân thị bồ tát.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, nếu bồ tát thông đạt pháp vô ngã, nhƣ lai gọi 

tên thiệt là bồ tát.  

Văn của khoa nầy, từ xƣa đến nay phần nhiều cho là để kết thúc hội trên. 

 hƣng tìm kỹ mạch lạc của câu nói nầy, trƣớc nói : “Phật thuyết nhứt thiết 

pháp vô ngã” là hiển nghĩa pháp tánh không sai biệt, cho nên kết độ sanh 

chẳng nên thủ pháp. Trên nói : “tức phi trang nghiêm thị danh trang nghiêm” 

cũng là hiển nghĩa pháp tánh không sai biệt, cho nên kết nghiêm độ chẳng 

nên thủ pháp. Pháp tánh đã không sai biệt nên một pháp đều chẳng nên trụ, 

thì ngay đến nghĩa của “thực vô hữu pháp phát bồ đề” cũng đã kết thành 

luôn rồi, chẳng cần phải kết lại nữa.  ại xem kỹ văn sau thì biết trƣớc đem 

phật thuyết nhứt thiết pháp vô ngã ra nói là vì khoa nầy khiến cho thông đạt 

vô ngã pháp làm một dẫn-án. Kịp nói đến khoa thứ bốn sau nầy trong chứng 

phận thì nói : “tri nhứt thiết pháp vô ngã đắc thành ƣ nhẫn”, đó là làm sự kết 

thúc của khoa nầy.  ay sắp khai thị tri kiến của phật khiến cho thông đạt, 

nên trƣớc nói khoa nầy rằng : “nhƣợc bồ tát thông đạt vô ngã pháp v.v...” là 

nêu lên để chỉ thị chƣơng pháp rõ ràng, nhứt khí quán thông, nên phán khoa 



nầy là lời nêu lên để chỉ-thị thì trƣớc sau dung hợp, nếu chỉ cho là kết thúc 

khoa trên thì khí mạch chẳng liên lạc, tinh thần chẳng tụ lại.  

Vô ngã pháp tức là pháp vô ngã, nhƣng chẳng phải là không có khu biệt. 

 hứng đắc nhứt nhƣ của chƣ pháp thì gọi là pháp vô ngã, thông đạt các pháp 

của nhứt nhƣ thì gọi là vô ngã pháp, tức nhƣ văn trên : “phật thuyết hết thảy 

pháp vô ngã”, vì phật đã chứng lý của vô ngã, đầy đủ trí của vô ngã, có thể ở 

trong hết thảy pháp vô ngã, cho nên nói là pháp vô ngã.  hỗ qui kết sau nói 

rằng : “tri nhứt thiết pháp vô ngã, đắc thành ƣ nhẫn”, là tỏ rõ phật chẳng 

những ở hết thảy pháp có thể biết là vô ngã, vả lại an nhẫn ở vô ngã, cho nên 

cũng nói là pháp vô ngã.  hỗ nầy là khiến thông đạt hết thảy pháp bổn lai vô 

ngã, nên nói vô ngã pháp. Phải biết rằng bịnh là pháp chấp, bịnh là bị ngã 

kiến che lấp đi mà thôi, trong hết thảy pháp làm gì có ngã, nay khiến thông 

đạt là khiến trừ chƣớng.  hƣớng của ngã kiến trừ, thì chứng pháp tánh của 

bổn lai vô ngã.  ên lời nói thông đạt vô ngã pháp cũng nhƣ nói : trừ khử 

vọng tâm phân biệt, thấy chân tánh vốn không phân biệt mà thôi. Tóm lại hết 

thảy pháp đều vô ngã, thì hết thảy đều vô ngã pháp, cho nên từ mặc áo, cầm 

bình bát vào thành xin ăn, cho đến trở về chỗ cũ, trải tọa cụ mà ngồi đều sở 

dĩ biểu thị pháp của vô ngã. Vì cớ gì? Bởi thế tôn vốn không cần gì ăn cơm, 

mặc áo, vì cớ vì chúng sanh, một năm 360 ngày, cho đến 49 năm ngài hoà 

mình vào ở trong chốn trần lao, nếu chẳng quách nhiên vô ngã, ngài quên 

mình là phật mà có thể làm đƣợc nhƣ thế ƣ? Ðây chính là khí tƣợng của 

pháp nhứt nhƣ, nhứt thiết pháp dai thị phật pháp, lại cũng chính là bằng cứ 

chân thực : nhƣ lai chỗ đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà ở trong đó 

vô thực vô hƣ. Ðây là trƣởng lão Tu Bồ Ðề sở dĩ từ trong đại chúng từ chỗ 

ngồi đứng dậy đảnh lễ tán thán rằng : “ i hữu thế tôn!  hƣ lai thiện hộ 

niệm, thiện phó chúc chƣ bồ tát !” Vì đã nhƣ lai, mà còn ngày ngày ở trong 

chốn trần lao hoà mình vào, chẳng lìa chúng sanh, cho nên nói : “thiện hộ 

niệm”, vả lại liền lấy pháp tùy duyên độ nhật, quên đi cái vị ngã, ngày ngày 

thực hành sự giáo huấn không lời nói, nên nói “thiện phó chúc”. Tiếc thay, 

chỉ một mình trƣởng lão khéo có thể thông đạt, còn chƣ đại chúng đều mơ 

hồ chẳng hay biết. Vậy nên trƣởng lão bất đắc dĩ cầu thỉnh khai thị tƣờng 

tận. Mà từ bắt đầu thuyết : chƣ bồ tát hàng phục kỳ tâm, theo từng tầng lớp 

một thuyết đến khoa trên, đều là khiến phá ngã chấp. Vậy thì chỗ thuyết 

không một lời nào chẳng là pháp của vô ngã, liền đều phải thông đạt vậy. 

Thế thì nay nói thông đạt vô ngã pháp tức là trỏ chỗ thuyết từ trên tới đây ƣ? 

 ay riêng có pháp vô ngã nào khác ƣ? Phải biết, không phải có pháp nào 

khác, mà cũng không phải không có pháp nào khác. Vì cớ gì? Vì hết thảy 

pháp đều vô ngã, chẳng thể nói riêng những pháp ở trên là vô ngã, còn ngoài 

ra đều chẳng phải vô ngã.  ếu đại chúng khéo có thể thông đạt, liền chẳng 



cần đợi thế tôn mở miệng nói ra mà ở lúc tùy duyên độ nhựt, mặc áo ăn cơm 

của thế tôn sớm đã thông đạt triệt để rồi vậy.  hỉ vì đại chúng chẳng thể 

thông đạt nên mới có các pháp thuyết ở trên. Mà thế tôn đại từ đại bi thƣơng 

xót hết thảy chúng sanh, sợ chúng nó tuy nghe các pháp lại còn chƣa thể 

thông đạt, nay sẽ lại thuyết phƣơng tiện căn bản khiến đƣợc thông đạt, nên ở 

chỗ nầy thừa tiếp nghĩa của “phật thuyết nhứt thiết pháp vô ngã” ở trên đặc 

biệt vì đó nêu lên chỉ thị rằng : “nhƣợc bồ tát thông đạt vô ngã pháp giả, nhƣ 

lai thuyết danh chân thị bồ tát”, khiến đại chúng chấn tác tinh thần nghe kỹ 

văn dƣới, chẳng đến nỗi xem nhƣ lời nói thƣờng, sơ lƣợc mà bỏ qua đi.  

Sao gọi là phƣơng tiện căn bản? Tức là văn dƣới khai phật tri kiến. Phàm 

ngƣời học phật, tuy biết cái hại của ngã kiến, nhƣng vì gốc bịnh sâu quá, trừ 

nó không đƣợc. Rõ ràng học vô ngã pháp mà vẫn y nhƣ cũ chỗ nào cũng 

trƣớc ngã, thế thì biết làm sao đây?  hỉ có đem tri kiến của phật cực lực tƣới 

vun, để hoá phàm tình tục kiến ngày xƣa của mình, ngõ hầu vô ngã pháp chỗ 

nói phía trƣớc phía sau đều đƣợc thông đạt mà thôi!  o đó mà nói, bảo tằng 

khai phật tri kiến càng là diệu pháp của vô ngã cũng có thể đƣợc. ( ó thể 

thấy chỗ tỏ rõ những nghĩa trong khai phật tri kiến ở trọn bộ kinh nầy càng 

chiếm vị trí trọng yếu, nghĩa nầy ắt phải trƣớc thông đạt triệt để). Tuy thế, 

pháp tức là phi pháp, nếu nghe khai phật tri kiến mà có một tri kiến tồn tại 

liền lại thành pháp chấp, lại là ngã kiến, há là phật tri phật kiến ƣ?  ý nầy 

phải suy nghĩ cho sâu xa. Thông đạt có nghĩa là thông ra bốn phía, đạt đến 

tám phía, tức là không có chƣớng ngại. (Thông đạt tức là khai).  húng sanh 

ở hết thảy pháp sanh ra chƣớng ngại, chẳng thể thông đạt vì cớ thiên chấp, 

thiên chấp tức là ngã kiến.  ay khiến khai phật viên kiến, viên thì chẳng 

chấp, khai phật chánh tri, chánh thì chẳng thiên.  ên muốn khai thông trí tuệ 

vô ngã, đạt đến lý thể vô ngã, ắt trƣớc phải thông đạt tri kiến của nó, khiến 

cho đƣợc không kiến nào là chẳng viên, không tri nào là chẳng chánh, đây 

chẳng phải là phƣơng tiện căn bản ƣ? Tóm lại là để tỏ rõ phƣơng pháp tiến 

tu trƣớc hết phải khai giải, bỏ cái thiên chấp của nó đi mà thôi.  hƣ lai 

thuyết danh chân thị bồ tát : có nghĩa là nếu thông đạt vô ngã pháp thì thông 

đạt chƣ pháp nhứt nhƣ, nên nói : “nhƣ lai thuyết”, nên nói “chân thị”.  hƣng 

tánh thể không tịch, làm gì có bồ tát danh tƣớng, nên nói : “thuyết danh” 

khiến cho biết rằng chỗ gọi là chân thị bồ tát cũng là giả danh của ngôn 

thuyết mà thôi, cũng chẳng thể chấp.  hấp thì lại chẳng không tịch, mà 

chẳng phải nhứt nhƣ.  

Vô ngã pháp cũng có thể chia ra làm vô ngã, vô pháp nhƣng chẳng kể nhân 

ngã, pháp ngã, chung lại là một cái ngã chấp, mà pháp ngã vi tế hơn nhân 



ngã. Pháp ngã mà không có thì nhân ngã tự nó không có, nên chẳng cần chia 

ra làm hai mà nói.  

Tu Bồ Ðề !Ƣ ý vân hà, Nhƣ lai hữu nhục nhãn phủ? Nhƣ thị thế tôn; 

Nhƣ lai hữu nhục nhãn. Tu Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà, nhƣ lai hữu thiên nhãn 

phủ? Nhƣ thị thế tôn; Nhƣ lai hữu thiên nhãn. Tu Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà? 

Nhƣ lai hữu tuệ nhãn phủ? Nhƣ thị thế tôn; Nhƣ lai hữu tuệ nhãn. Tu 

Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà? Nhƣ lai hữu pháp nhãn phủ? Nhƣ thị thế tôn; Nhƣ 

lai hữu pháp nhãn. Tu Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà? Nhƣ lai hữu phật nhãn phủ? 

Nhƣ thị thế tôn ; Nhƣ lai hữu phật nhãn.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, Nhƣ lai có nhục nhãn chăng? 

Thƣa thế tôn, đúng nhƣ thế, nhƣ lại có nhục nhãn. Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông 

ra sao, nhƣ lai có thiên nhãn chăng? Thƣa thế tôn, đúng nhƣ thế, nhƣ 

lai có thiên nhãn. Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, nhƣ lai có tuệ nhãn 

chăng? Thƣa thế tôn, đúng nhƣ thế, nhƣ lai có tuệ nhãn. Tu Bồ Ðề ơi, ở 

ý ông ra sao, nhƣ lai có pháp nhãn chăng? Thƣa thế tôn, đúng nhƣ thế, 

nhƣ lai có pháp nhãn. Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, nhƣ lai có phật nhãn 

chăng? Thƣa thế tôn, đúng nhƣ thế, nhƣ lai có phật nhãn.  

 hỗ thấy nầy chẳng phải chỉ trỏ con mắt thấy, cũng nhƣ nói chỗ thấy vậy 

thôi. Tri kiến đều từ lý trí mà ra, nguyên chẳng phải là thể khác (lý là lý thể 

tức là bổn tánh, lý trí là trí của tánh có đầy đủ, rõ ràng là nó chẳng phải ở 

ngoài tới).  hƣng theo chỗ biểu hiện mà nói thì gọi là kiến (thấy), theo chỗ 

hiểu rõ ở trong mà nói thì gọi là tri (biết), nên chẳng thể gƣợng chia làm hai, 

cũng chẳng thể nhứt định nói là một.  ại tri và kiến giúp lẫn nhau, cái biết 

mà sâu thì chỗ thấy tự nó chẳng cạn.  hƣng nếu không phá cái kiến cũ của 

nó đi thì cũng không thể mở cái tri mới của nó, nên trong văn trƣớc nói kiến, 

sau nói tri.  

 ay trƣớc nói danh tƣớng của năm nhãn, lại tỏ rõ chỉ thú của phật nói năm 

nhãn.  hục nhãn tức là con mắt có của thân máu thịt nầy, vì thắng nghĩa tịnh 

căn y theo thục thể mà có chỗ chiếu kiến, gọi là nhục nhãn (mắt thịt).  on 

mắt nầy chỗ thấy có hạn, chỉ có thể thấy sắc ở trong chƣớng (đối ngoài 

chƣớng mà nói). Thắng nghĩa tịnh căn là tên khác của thanh tịnh kiến tánh, 

chỗ thấy có hạn là vì bị phiền não che lấp.  

Thiên nhãn có cái do nghiệp lực mà đƣợc, nhƣ lục dục thiên vì phƣớc nghiệp 

mà đƣợc, có cái do định lực mà đƣợc, sắc thiên, vô sắc thiên đều là định lực. 

Ðịnh lực có nghĩa là làm sự quán tƣởng cảnh ở ngoài chƣớng (ngoài chƣớng 



là đối với trong chƣớng chỗ thấy của nhục nhãn mà nói). Vì cớ quán tƣởng 

thành, nên thấy việc ngoài chƣớng (tức là việc nhục nhãn chẳng thể thấy) gọi 

là thiên nhãn, chẳng ắt phải sanh lên cõi trời mới có, ngay ở nhân gian đƣợc 

định lực nầy liền có thể có, đây là trỏ chuyên tu định lực nầy mà nói.  ếu 

thiên nhãn của ngƣời sanh ở dục thiên thì là do tu phƣớc nghiệp mà đƣợc. 

Thiên nhãn của ngƣời sanh sắc thiên trở lên, hoặc do tu các thứ định khác 

mà đƣợc thì đều là báo mà đƣợc. Phàm phu đều là hai nhãn nầy, còn từ tuệ 

nhãn trở lên nếu chẳng tu xuất thế pháp thì không thể có. Tuệ nhãn là lấy căn 

bổn trí chiếu kiến lý chân không (cũng gọi là chân đế), trí tức là tuệ, nên gọi 

là tuệ nhãn.  ăn bổn trí có rất nhiều tên khác nhau nhƣ : thực trí, chân trí, 

chánh thể trí, nhƣ lý trí v.v...vì nó có thể sanh khởi hậu đắc trí nên gọi là căn 

bổn trí. Bực thánh hiền nhị thừa chỗ thấy đều thế nầy, đƣợc cái nầy thì thiên 

nhãn cũng đƣợc, mà còn hơn thiên nhãn, có thể thấy cái thiên nhãn chẳng 

thể thấy, nhƣng cũng có chỗ hạn chế chẳng bằng đƣợc tuệ nhãn của phật.  

Pháp nhãn là lấy hậu đắc trí chiếu kiến việc sai biệt (tức là tục đế) cũng có 

nhiều thứ tên khác nhau nhƣ : quyền trí, tục trí, biến trí, nhƣ lƣợng trí, 

v.v...vì sau khi đƣợc căn bổn trí mới có thể đƣợc, cho nên gọi là hậu đắc trí. 

Ðƣợc trí nầy thì chẳng những chứng lý chân không, thông hết thảy phật 

pháp, mà thông luôn cả hết thảy pháp thế tục, và thông hết thảy chúng sanh 

nhân nhân quả quả, khởi tâm động niệm các thứ sự tƣớng sai biệt, nên gọi là 

pháp nhãn, nhƣng cũng còn chƣa bằng pháp nhãn của phật.  hỗ thấy của bồ 

tát đều ở nhãn nầy. Ba thứ nhãn trƣớc bồ tát đều có chẳng cần đợi nói, chỉ 

không có phật nhãn thôi.  

Phật nhãn là trí không cái nào là chẳng cực, chiếu không cái nào là chẳng 

viên, chỉ có phật mới có, nên gọi là phật nhãn.  ổ đức có bài tụng rằng : 

“Thiên nhãn thông mà chẳng trở ngại, nhục nhãn trở ngại mà chẳng thông, 

pháp nhãn có thể quán tục, phật nhãn thấy rõ chân không”. Phật nhãn thì nhƣ 

ngàn vừng mặt trời soi dị thể mà trở lại đồng. Soi dị thể mà trở lại đồng có 

nghĩa là chỉ theo sự chiếu kiến thù thắng gọi là phật nhãn, thực ra thì thể của 

phật nhãn chẳng phải ở ngoài bốn nhãn mà riêng có.  ên bốn nhãn trƣớc, 

theo phía bên phật mà nói thì tuy gọi là nhục nhãn mà thấy vô số thế giới, 

chẳng giống nhƣ phàm phu có chỗ hạn chế chỉ thấy trong chƣớng.  ấy thiên 

nhãn ra để nói, thiên nhãn của phàm phu chỉ thấy cái mà nhục nhãn không 

thể thấy, thiên nhãn của bực nhị thừa chỉ thấy một tam thiên đại thiên thế 

giới. Thiên nhãn của bồ tát tuy hơn bực nhị thừa mà chẳng bằng phật, chỉ có 

thiên nhãn của phật có thể thấy hằng hà sa số phật độ. Ðem tuệ nhãn ra nói, 

tuệ nhãn của bực nhị thừa chỉ có thể chiếu kiến ngã không, tuệ nhãn của địa 

thƣợng bồ tát cũng là chứng từng phần pháp không, tuệ nhãn của phật thì 



viên chiếu tam không, suốt thấy chân tánh. Ðem pháp nhãn ra nói thì pháp 

nhãn của bồ tát sở tri chƣớng chƣa hết, từ trong địa nầy tới địa khác, mỗi địa 

có phân hạn, chỉ có pháp nhãn của phật là sở tri chƣớng hết, không pháp nào 

là chẳng biết, nên không chúng sanh nào là chẳng độ.  o đó có thể biết, theo 

phía bên phật mà nói chẳng qua gọi là bốn nhãn ấy là tiêu biểu tùy theo chỗ 

cảm mà ứng, kỳ thực chỉ có một phật nhãn mà thôi, nên bực cổ đƣớc nói : 

bốn nhãn trên, ở phật gọi chung là phật nhãn.  

Phật nhãn không trí nào là chẳng cực, không chiếu nào là chẳng viên. Ðem 

tục đế ra nói, số hạt mƣa xuống khắp hằng hà sa thế giới đều biết hết, thấy 

hết, những cái khác có thể tƣởng đƣợc.  ên từ vô thủy đến tận cùng vị lai, 

khắp hƣ không, tận pháp giới, hết thảy chúng sanh, cho đến một chúng sanh 

cực vi tế chết ở đây sanh ở kia, căn tánh chủng tộc cho đến khởi tâm động 

niệm, tiền nhân hậu quả, những sự tƣớng ngàn muôn sai biệt cực vi tế, 

không cái nào là chẳng biết hết, không cái nào là chẳng thấy hết. Ðem chân 

đế ra nói, thì thanh văn định nhiều tuệ ít, nên chỉ chiếu ngã không, chẳng 

kiến phật tánh, bồ tát tuệ nhiều định ít, tuy kiến phật tánh, nhƣng còn chƣa tỏ 

rõ hết. Vì chƣng chứng phật tánh lấy tuệ làm nhân, lấy định làm duyên, nhân 

thì thân, duyên thì sơ, nên định nhiều không bằng tuệ nhiều.  hƣng định tuệ 

đã chẳng đồng đều, nên bồ tát chỉ chứng pháp từng phần, thấy phật tánh 

từng phần.  hỉ có phật và phật, định tuệ đồng đều nhau, kiến tánh rõ ràng, 

nhƣ thấy trái yêm-ma-la ở trong bàn tay. Trên đây là giải thích danh tƣớng.  

Phật thuyết ngũ nhãn, tôn chỉ ra sao? Vì chƣng mƣợn ngũ nhãn để tỏ rõ phật 

kiến viên dung, khoa nầy tƣớng của văn rất lạ, đột nhiên mà nổi dậy, rồi 

bỗng nhiên mà ngừng, sắp ngang hàng năm nhãn, ngoài ra chẳng thêm một 

chữ, ý nghĩa rất khó lĩnh hội. Ắt phải hợp với khoa trên đọc song song mới 

biết là khiến thông đạt phật kiến, chữ tri ở văn dƣới là khiến cho khai phật 

tri, cho nên phải phán khoa trên là “nêu lên tổng quát”. Ðem một phật nhãn 

liền nhiếp bốn nhãn, nay bèn mỗi mỗi đem khắp bốn nhãn mà hỏi, đều trả lời 

là có, chính là tỏ rõ chẳng chấp một kiến.  ếu bốn nhãn đều trả lời là không, 

chỉ có phật nhãn là trả lời là có, ấy là chấp riêng một phật nhãn, há là viên 

kiến của phật ƣ, há là pháp vô ngã ƣ? Trƣởng lão hiểu sâu nghĩa thú, thông 

đạt vô ngã pháp, nên chẳng trả lời nhƣ thế. Theo phía bên phật mà nói, thì 

nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn mỗi mỗi nhãn thù thắng, hợp 

bốn nhãn nầy tức là phật nhãn.  ại còn đem phật nhãn ra hỏi, cũng trả lời là 

có, chính là tỏ rõ chẳng phải ngoài bốn nhãn ra riêng có phật nhãn, chẳng 

phải ngoài mỗi mỗi nhãn ra riêng có mỗi mỗi nhãn.  hƣng tùy cảm mà ứng 

cũng không hại gì mà có mỗi mỗi nhãn. Vì chƣng đem khắp năm nhãn ra 

nói, ý hiển rõ chẳng một mà một, một mà chẳng một, kiến kiến đều viên, 



không chỗ nào gọi là một cái kiến, hay chẳng phải một cái kiến. Thế thì bảo 

là kiến mà chẳng kiến đã có thể đƣợc, bảo là chẳng kiến mà kiến cũng đều 

có thể đƣợc.  ũng tức bảo là không có mà có, có mà không có, cũng đều có 

thể đƣợc. Ðây là cực-trí chẳng chấp nhứt.  ên lời đáp đều trƣớc nói : nhƣ 

thị, sau nói : có, vì chƣng tỏ rõ đã thấy nhứt nhƣ, thì có cái thấy đều là thị. 

Vì cớ gì? Vì kiến, kiến đều nhƣ. Vấn đáp đều nói nhƣ lai có, tóm lại để tỏ rõ 

tánh thấy viên minh, cũng nhƣ cái gƣơng sáng,   tới thì hiện ra  , B tới thì 

hiện ra B, ban đầu vô tâm, chính chỗ bảo là không có mà có, có mà không 

có. Ví nhƣ chia một cái ao thành năm cái ao, mỗi cái ao hiện ra một mặt 

trăng, trăng tùy theo ao mà thành ra năm, trăng vốn vô tâm, vì một mà chẳng 

một.  ếu khai thông năm ao làm một ao, thì hiện ra một mặt trăng, trăng tùy 

theo ao mà thành một, trăng cũng vốn vô tâm, vì một mà chẳng một. Phật 

nhãn, ngũ nhãn nhƣ thị nhƣ thị ! Ðây chính là hiển nghĩa hết thảy pháp vô 

ngã. Bồ tát phải khai cái kiến nhƣ thị, thông đạt pháp vô ngã nhƣ thị. Thông 

đạt ra sao?  hỉ ở chẳng chấp cái kiến của mình, lại chẳng chấp một kiến mà 

thôi.  àm sao có thể chẳng chấp? Trƣớc hết phải đại khai viên giải, khiến 

chỗ thấy của mình triệt để, thì tình chấp tự nó mỏng manh, liền lại ra sức trừ 

thói quen, ly tƣớng ly niệm, chứng đƣợc chƣ pháp nhứt nhƣ, mới là cứu 

cánh.  

Ƣ ý vân hà : là thăm chỗ kiến của nó ra sao? Mỗi mỗi đáp : “nhƣ thị, nhƣ lai 

hữu” thì đủ chứng trƣởng lão đã ở lý nhứt nhƣ thông đạt vô ngại. Trong kinh 

phàm nói : “ƣ ý vân hà” đều là lời thăm hỏi chỗ kiến, phàm nói : “nhƣợc tác 

thị niệm, năng tác thị niệm phủ, mạc tác thị niệm, nhữ mạc tác thị niệm 

v.v...” đều là phá cái chấp kiến, khiến khai viên kiến của nó.  

Tu Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà, Hằng Hà trung sở hữu sa, phật thuyết thị sa 

phủ? Nhƣ thị thế tôn ! Nhƣ lai thuyết thị sa.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, chỗ có cát trong sông Hằng, 

phật nói là cát chăng? Thƣa thế tôn, đúng nhƣ thế, nhƣ lai nói là cát.  

Trên chữ  ằng  à, bản lƣu thông có chữ nhƣ, mà bản xƣa không có, nên 

theo bản xƣa, vì có một chữ nhƣ, phần nhiều nhận là nói thí dụ, chẳng qua 

nhờ để dẫn khởi văn dƣới mà thôi, mà không biết đây là lời nói thực. Biết 

đâu rằng phật thuyết khoa nầy hợp với các khoa trên là để tỏ rõ nghĩa khẩn 

yếu của đại thừa phật pháp, chính là viên kiến của phật.  hỗ gọi là khai phật 

kiến là khai cái nầy. Vì cớ nhận lầm bèn đến nỗi mạt sát hết thảy, một chữ 

sai lầm khác xa nhau quá, thiệt đáng than thở.  



 ai câu: nhƣ thị thế tôn là lời đáp của trƣởng lão, cát sông  ằng nhỏ nhuyễn 

nhƣ hạt bụi nhỏ. Trƣớc nói: “các hạt bụi nhỏ nhƣ lai nói chẳng phải hạt bụi 

nhỏ nên gọi là hạt bụi nhỏ”, thế thì cát sông  ằng, nhƣ lai cũng ắt nói chẳng 

phải cát, nên gọi tên là cát. Vì cớ gì? Vì kinh nầy khiển tƣớng, bát nhã còn 

nói chẳng phải là bát nhã, huống chi là cát.  ay thì chẳng thế, nhƣ lai nói là 

cát tức là nếu chẳng trƣớc tƣớng, thì thấy tƣớng tức là thấy tánh, lại cần gì 

phải nói là chẳng phải cát ƣ? Ðây là một nghĩa. Vả lại nửa bộ dƣới chính là 

tỏ rõ nhứt thiết đều thị, để khiển chấp vi tế (tức là câu sanh ngã pháp hai 

chấp), nên tuy cát rất nhỏ cũng chẳng nói chẳng phải cát, mà nói là cát, đây 

lại là một nghĩa. Thế nhƣng phật thuyết khoa nầy, chỗ gọi là hợp với một 

khoa ngũ nhãn ở trên, để tỏ rõ yếu nghĩa của đại thừa còn chẳng ở chỗ nầy. 

Phải biết, nghĩa của khoa nầy là hiển phật nhãn, vì thấy suốt hết thảy pháp 

sai biệt sự tƣớng chẳng hoại tục đế.  ên thế tục đã nói là cát, nhƣ lai cũng 

theo thế tục mà nói là cát, để tỏ rõ nhƣ lai không chấp dị kiến. Trƣởng lão 

cùng với phật tâm tâm in nhau, nên đáp là nhƣ thị. Ðã chứng chƣ pháp nhứt 

nhƣ, thì nói gì mà chẳng thị ƣ? nên nói : “nhƣ lai thuyết thị sa”.  hƣ lai 

thuyết thị sa, vì chƣng tỏ rõ lời thị sa là nhƣ lai thuyết, tức là y nghĩa “nhƣ” 

mà thuyết, há giống phàm phu thuyết ƣ? Vì cớ gì? Vì phàm phu thuyết thị sa 

thì chấp cho là thực, nhƣ lai thuyết thị sa lại là thị tức phi thị, phi thị mà thị, 

đây là sở dĩ phật chẳng chập dị kiến, mà thuyết thị sa. (Trong kinh phàm 

thuyết nhƣ thị đều bao gồm có nghĩa nầy, có thể tĩnh tâm để hiểu).   

Ðây là chẳng chấp nhứt, chẳng chấp dị, hai khoa bao gồm nghĩa sâu, phải 

theo tầng lớp mở ra để nói, vì kiến nầy chẳng khai thì chấp tình khó khiển, 

gấp rút phải tham cứu, khiến cho nó thông đạt, chẳng thể nào bỏ qua đƣợc. 

Phải biết, nghĩa bất nhứt, bất dị tức là pháp pháp đều nhƣ, đây chính là chỗ 

chứng đắc của phật. Trƣớc ở chỗ lúc thuyết pháp pháp đều nhƣ cũng đã nói 

rộng. Ðã là chỗ thân chứng của phật tức là viên kiến của phật, thế nhƣng 

phật chứng đắc nhƣ thế, là bởi lúc phật ở nhân địa đã có thể khai viên kiến 

nầy, Khai viên kiến nầy mới có thể tuy kiến mà chẳng lập nên cái kiến, bèn 

có thể ở hết thảy pháp pháp chẳng chấp mà vô ngã, bèn mới có thể chứng 

đắc nhƣ thị nhƣ thị !  ho nên hết thảy bồ tát lúc tu nhân cũng phải khai kiến 

nầy nhƣ thị. Vì cớ gì? Vì chẳng chấp nhứt dị là tuệ kiếm phá trừ ngã chấp. 

Phải biết, ngã kiến khó trừ chẳng ngoài hai lý do : 1) thấy lý chẳng rõ. 2) tự 

cho mình là phải. Ban đầu vì thấy lý chẳng rõ mà tự cho mình là phải, kế 

tiếp vì tự cho mình là phải mà thấy lý càng chẳng rõ, hai cái tƣ trợ lẫn nhau, 

tăng trƣởng lẫn nhau, mà căn bịnh của nó thì chỉ thấy lý chẳng rõ mà thôi. 

Tự cho mình là phải, là do chẳng rõ mà sanh ra.  ó giúp đỡ, tăng trƣởng lẫn 

nhau vì trạng thái nổi dậy ở sau.  ên muốn phá ngã thì trƣớc hết phải hiểu 

rõ lý. Khai phật viên kiến tức là hiểu lý một cách thấu triệt. Trƣớc nói ngũ 



nhãn để tỏ rõ chẳng chấp một kiến, là vì kẻ thấy lý chẳng rõ mà thuyết pháp. 

Kế tiếp nói cát sông  ằng để tỏ rõ chẳng chấp dị kiến, là vì kẻ tự cho mình 

là phải mà thuyết pháp. Thấy lý chẳng rõ, chẳng phải bảo là ngƣời nầy 

không thấy một cái gì, nhƣng chủ trƣơng một cái thấy đó là cao, bèn bị cái 

đó nó che lấp đi, thì cái cao lại chẳng cao vậy.  ũng nhƣ ngũ nhãn tự cho là 

phật nhãn rất cao, mà chẳng biết là chính vì bốn nhãn, mỗi nhãn đều thù 

thắng nên gọi là phật nhãn. Ðây là nhƣ lai sở dĩ chẳng chấp một kiến mà đầy 

đủ ngũ nhãn, kẻ chấp nhất phải nên biết chỗ nầy. Tự cho mình là phải chẳng 

phải là ngƣời này tuyệt nhiên không phải, nhƣng muốn riêng đem cái phải 

của mình ra, mà chẳng cùng với kiến của đại chúng giống nhau, thì cái phải 

tức là không phải vậy.  hƣ cát sông  ằng, nói tánh đã đành là không phải, 

nói tƣớng thì sao từng không phải, tƣớng tức là tƣớng của tánh, cần gì phải 

phế bỏ tƣớng để tỏ rõ tánh, đây là nhƣ lai sở dĩ chẳng chấp dị kiến mà nói thị 

sa. Kẻ chấp dị nên biết chỗ nầy. Tóm lại ở kiến có chỗ chấp thì có chỗ lập 

nên. Thế nên hoặc nhứt hoặc dị, chẳng nghiêng về cái nầy thì cũng nghiêng 

về cái kia, vì chƣng trƣớc ngã đến nỗi nhƣ vậy.  ay dạy cho nhứt dị đều 

chẳng thể chấp thì kiến sẽ từ chỗ nào mà an lập, thì ngã cũng cùng nó mà 

đều hoá, chẳng phải là tuệ kiếm trừ ngã ƣ?  

 ghĩa bất nhất bất dị là cƣơng-tông của bát nhã, yếu-lĩnh của phật pháp, có 

thể quán thông hết thảy pháp, nên kinh nầy khiến kẻ thông đạt vô ngã pháp 

trƣớc thông đạt cái nầy.  âu nầy khai ra thì là bát bất, thập bất, thập nhị bất, 

thập tứ bất, nhƣ Ðại Trí Ðộ  uận nói : “bất sanh bất diệt, bất đoạn bất 

thƣờng, bất nhất bất dị, bất khứ bất lai, nhân duyên sanh pháp, diệt chƣ hí 

luận”  hân duyên sanh pháp cũng nhƣ nói : chƣ pháp duyên sanh, cũng tức 

là nói nhân quả. Vì nhân duyên sanh pháp là pháp của nhân duyên chỗ sanh 

ra. Pháp tức là quả của nhân sanh ra.  ên nhân duyên sanh pháp, nói một 

cách đơn giản tức là nhân quả. Ðây là nói hết thảy pháp đều là nhân quả, nên 

hết thảy pháp đều là bất sanh, bất diệt, bất đoạn, bất thƣờng, bất nhất, bất dị, 

bất khứ, bất lai, đây chỗ gọi là bát bất.  ếu chẳng hiểu rõ nghĩa của bát bất, 

liền chẳng hiểu rõ nhân quả, thì chỗ nói đều thành hí luận.  hính hiển nghĩa 

nhân quả của bát bất là chánh luận, chánh kiến. Vậy pháp duyên sanh chính 

là sanh diệt, sao lại nói là bất sanh bất diệt?  hẳng biết rằng duyên tụ thì 

sanh, duyên tán thì diệt là theo pháp tƣớng mà nói. Thấy sự sanh diệt của 

pháp tƣớng đủ chứng sự vốn bất sanh bất diệt của pháp tánh. Bất khứ bất lai 

cũng theo pháp tánh mà nói.  hân nhân quả quả vĩnh viễn chẳng ngừng nghỉ 

nên bất đoạn, nhân thành ra quả, quả tại là nhân nên bất thƣờng.  ết thảy 

pháp mỗi cái có nhân quả nên bất nhất.  ết thảy các pháp đều chẳng ngoài 

nhân quả nên bất dị.  ghĩa của bát bất, nếu chuyên theo nhân quả mà phát 

huy có thể thành ra sách chuyên môn, đây chẳng qua là nói sơ lƣợc mà thôi. 



Trí Ðộ  uận lại nói : “Quán hết thảy pháp bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất 

giảm, bất cấu, bất tịnh, bất lai, bất khứ, bất nhất, bất dị, bất thƣờng, bất đoạn, 

phi hữu, phi vô”. Ðây là nói thập tứ (14) bất.  ếu đem câu phi hữu phi vô để 

giải thích nghĩa của 6 câu bất sanh bất diệt v.v... thì là thập nhị (12) bất. 

Trung  uận cũng nói bát bất rằng : “Bất sanh diệc bất diệt, bất thƣờng diệc 

bất đoạn, bất nhất diệc bất dị, bất lai diệc bất xuất, năng thuyết thị nhân 

duyên, thiện diệt chƣ hí luận”, bất xuất là ý bất khứ.  ai luận trên đều do 

 ong Thụ bồ tát trứ tác để tỏ rõ bát nhã. Ðại Thừa  uyền  uận của  ia 

Tƣờng đại sƣ nói : “Bát bất là trung tâm của chƣ phật, chỗ hành của chƣ 

thánh, dọc suốt mọi kinh, ngang thông các luận”.  uận Sớ thì nói : “Ðây là 

chỉ-quy của chánh quán, tâm cốt của phƣơng đẳng, định sự thiên, chánh của 

phật pháp, tỏ cái căn nguyên của đƣợc mất, nếu mê nó thì tám vạn pháp tạng 

mờ tối nhƣ đi chơi đêm, ngộ nó thì mƣời hai bộ kinh thấy nhƣ ban ngày. 

Thiệt những nghĩa của câu nhƣ thế là chính để khai phật tri kiến cho ngƣời 

ta, để trừ vọng tƣởng vọng kế chấp trƣớc từ xƣa đến nay của nó. Phàm chỗ 

phật thuyết đều tỏ rõ nghĩa nầy, chỗ gọi là đệ nhứt nghĩa, thắng nghĩa trung 

đạo vậy.  ghĩa nầy nếu chƣa thông đạt thì tông chỉ của phật pháp chẳng rõ, 

lấy gì để viên tu viên chứng?  ên mới nói là trung tâm của chƣ phật, chỗ 

hành của chƣ thánh, mê nó thì nhƣ chơi đêm, ngộ nó thì thấy nhƣ ban ngày. 

Tuy thế  ong Thụ thực ra gốc ở các kinh Bổn  ghiệp,  nh  ạc, nhƣng thứ 

tự có chút ít chẳng giống. Kinh nói : “ ghĩa của nhị đế là bất nhất cũng bất 

nhị, bất thƣờng cũng bất đoạn, bất lai cũng bất khứ, bất sanh cũng bất diệt”. 

Bất nhị là bất dị.  hị đế là chân đế tức là pháp tánh, tục đế tức là pháp 

tƣớng. Kinh lấy bát bất tỏ rõ nhị đế, luận lấy bát bất tỏ rõ duyên sanh, vì 

nghĩa nầy suốt hết thảy các pháp. Kinh Ðại  iết Bàn thì nói thập bất rằng : 

“Thập nhị nhân duyên bất xuất bất diệt, bất thƣờng bất đoạn, phi nhứt phi 

nhị, bất lai bất khứ, phi nhân phi quả”. Bất xuất bất diệt tức là bất sanh bất 

diệt, phi nhất phi nhị tức là bất nhất bất dị, phi nhân phi quả chẳng phải là 

bảo không có nhân quả.  âu đầu nói thập nhi nhân duyên tức là pháp thập 

nhị nhân duyên sanh, chẳng ngoài nghĩa thập bất nầy. Pháp nhân duyên sanh 

tức là tỏ rõ nhân quả. Vì chƣng bảo là theo nhân quả để nói thì gọi là nhân 

ấy là quả của nhân trƣớc, mà gọi là quả cũng là nhân của quả sau, đây là tỏ 

rõ nhân quả vô cùng, chẳng thể chấp bảo là nhân nhất định là nhân, quả nhất 

định là quả, nên nói phi nhân phi quả.  ại theo tánh tƣớng hợp lại mà nói, 

theo nhân quả pháp tánh mà nói thì ám hợp cùng một mùi vị, chẳng thể nói 

cái nào là nhân cái nào là quả. Mà theo nhân quả pháp tƣớng để nói thì sự 

tƣớng phân minh, nhân là nhân quả là quả, nhân ắt có quả, quả ắt có nhân. 

Thế nhƣng chính lúc phân minh tức là lúc ám hợp cùng một mùi vị. Vì cớ 

gì? Vì tƣớng chẳng ly tánh.  hính lúc ám hợp cùng một mùi vị lại là lúc rõ 

ràng phân minh. Vì cớ gì? vì tánh chẳng ly tƣớng. Ðây gọi là phi nhân phi 



quả, vì chƣng hợp câu đầu để tỏ rõ nghĩa. Ðây là kinh nầy sở dĩ nói tức phi, 

lại nói thị danh, cho nên chẳng nên thủ pháp, chẳng nên thủ phi pháp, không 

hữu đều chẳng nên trƣớc.  ên Trung  uận sở dĩ nói : “ ác pháp nhân duyên 

sanh. Ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo”. 

Vì chƣng bảo là muốn biết hết thảy chẳng ra ngoài nhân quả thì phải hiểu rõ 

nghĩa tức không, tức giả.  ếu chẳng rõ không tức là giả thì rơi vào đoạn 

kiến, muôn sự đều qui về đoạn diệt, liền thành xoay ra vô nhân quả.  ếu 

chẳng rõ giả tức là không thì lại rơi vào thƣờng kiến, muôn sự đều nhƣ là cố 

định, cũng thành xoay ra vô nhân quả. Phải biết, tuy nói không nói giả, thực 

ra thì không giả bất nhứt bất dị, hiểu rõ đƣợc nghĩa nầy tức là trung đạo, 

chẳng phải ở ngoài không và giả riêng có trung đạo. Không tức là pháp tánh, 

là chân đế, giả tức là pháp tƣớng, là tục đế. Một khoa ngũ nhãn trong nầy tức 

là tỏ rõ chân đế pháp tánh. Pháp tánh vốn nó nhƣ nhƣ mà đều thị, cần gì phải 

chấp cái nhứt. Một khoa hà sa tức là tỏ rõ pháp tƣớng tục đế, pháp tƣớng 

vốn nó tùy duyên mà vô định, cần gì chấp cái dị.  ác thứ bát bất, thập bất, 

thập nhị bất chỉ là mở ra hợp lại không giống nhau mà thôi.  ếu mở ra 

tƣờng tận có thể đến vô lƣợng câu.  ếu rút lại, lại rút lại, thì câu bất nhứt bất 

dị liền nhiếp hết thảy, nên trong nầy khai phật viên kiến chỉ theo bất nhứt bất 

dị để tỏ rõ nghĩa.  

 ay lại nói lý sơ lƣợc nghĩa của bát bất sở dĩ quán thông hết thảy kinh luận. 

Phải biết, chỗ thuyết pháp của phật chẳng ngoài chân tục hai đế. Tục đế pháp 

tƣớng tuy biến hoá vô thƣờng mà là cái thế tục chỗ cùng thấy, nên gọi là tục. 

 hân đế pháp tánh thì thƣờng hằng chẳng biến, mà là bản thể của các pháp, 

nên gọi là chân. Phật thuyết nhị đế đều dùng nghĩa của bát bất để thuyết 

minh nó.  ọi là đế là tỏ rõ sự lý của nó xác thực chẳng hƣ.  ết thảy chúng 

sanh sở dĩ luân hồi sanh tử, khổ thú vô biên, không có gì khác, là do mê 

nghĩa bát bất của tục đế.  ết thảy thanh văn, cho đến quyền vị bồ tát sở dĩ có 

biến dịch sanh tử, vô minh chƣa hết, không có gì khác, do mê nghĩa bát bất 

của chân đế. Tóm lại chỉ vì ở bát bất nghĩa đế nầy mê có sâu cạn, ngộ có cao 

thấp, nên có chia ra lục đạo rối ren, tam thừa sai biệt. Phật vì một đại sự 

nhân duyên xuất hiện ở thế gian tức là vì khiến chúng sanh liễu thoát hai thứ 

sanh tử nầy, nên thuyết bao nhiêu thứ pháp để khai thị chúng nó khiến đƣợc 

ngộ nhập mà thôi. Mà bao nhiêu thứ pháp không ra ngoài nghĩa bát bất của 

chân tục nhị đế, nên nghĩa nầy thông suốt hết thảy kinh luận.  hữ BẤT có 

hai nghĩa : 1) nghĩa là phá, phá sự trƣớc hết thảy tƣớng của chúng sanh. 2) 

nghĩa làm cho mất, làm mất tƣớng, hiển ra tánh.  hƣng phá có hai nghĩa : 

chẳng những phá cái trƣớc hữu, mà phá luôn cái trƣớc không, làm cho mất 

cũng có hai nghĩa, chẳng những làm mất tƣớng hiển ra tánh, lại cũng làm 

cho mất tánh mà hiển ra tƣớng, khiến cho viên dung.  



 ay thử đem câu bất sanh bất diệt nói ra cƣơng yếu của nó, lại lấy câu bất 

nhất bất dị để quán thông nó. Trƣớc theo tục đế, để nói, ngƣời trong thế tục 

không ai chẳng chấp cho là thực sanh thực diệt, phật bảo chúng nó rằng : 

đều chẳng phải thực, chỉ do nhân duyên tụ hợp giả hiện ra tƣớng sanh, lúc 

nhân duyên tan rã giả hiện ra tƣớng diệt mà thôi, còn tánh của mày sao đã 

từng sanh diệt? Bèn chỉ chấp tƣớng mà mê muội tánh là cái khổ của mày có 

luân hồi sanh tử vậy. Ðây là theo tục đế để hiển trung đạo. Trung đạo hiển 

thì chẳng phải là tục đế mà là chân đế rồi, cho nên trị cái bịnh trƣớc hữu.  ại 

theo chân đế nói, nhị thừa thánh hiền, quyền vị bồ tát lại chấp bất sanh bất 

diệt. Phật bảo chúng nó rằng : bất sanh bất diệt là đối trị phàm phu trƣớc 

tƣớng sanh diệt mà thôi, sao có thể bỏ một chấp nầy lại sanh một chấp khác. 

Phải biết tánh và tƣớng chẳng hai, không và hữu đồng thời, hữu tức là không 

nên cái sanh diệt của tục đế là giả sanh giả diệt, không tức là hữu nên cái bất 

sanh bất diệt của chân đế cũng là giả bất sanh giả bất diệt. Mày đã kiến tánh, 

chính là tốt hơn hết hiện ra tƣớng tùy duyên độ sanh. Vả tánh vốn chẳng ly 

tƣớng, bèn chỉ chấp tánh mà ghét chán tƣớng, nên mày sở dĩ có cái khổ biến 

dịch sanh tử, đây là theo chân đế hiển trung đạo. Trung đạo hiển tức là tối 

thƣợng thừa, nhứt phật thừa, sở dĩ trị bịnh trƣớc không.  

 ấy bất nhất bất dị quán thông cả nhị đế, là vì tục đế chấp sanh chấp diệt, thì 

sanh và diệt bất nhất, chẳng chấp mà bất sanh bất diệt thì sanh và diệt bất dị. 

 hân đế chấp bất sanh bất diệt, thì bất sanh bất diệt và sanh diệt bất nhất, 

chẳng chấp mà tánh và tƣớng bất nhị, không và hữu đồng thời, thì sanh diệt 

và bất sanh bất diệt bất dị. Vì chƣng đã không và hữu đồng thời thì lúc bất 

sanh bất diệt không ngại gì mà hiện ra sanh diệt. Tuy hiện sanh diệt nhƣng là 

bất sanh bất diệt. Ðây gọi là chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn, thì nhất dị 

đều chẳng thể nói.  gay luôn cả cái danh từ bất nhất bất dị đều mất đi.  o 

đây mà xem, có thể biết hết thảy đều chẳng thể chấp mà cũng không nên 

chấp, nên câu bát bất là diệu nghĩa để hoá trừ chấp kiến, mà nghĩa của bất 

nhất bất dị thì có thể quán thông các câu nầy.  

 ghĩa của các câu nầy đều là hiển pháp pháp đều nhƣ, vì pháp pháp đều nhƣ 

là trung đạo viên dung đệ nhất nghĩa, nên các câu bát bất cũng là trung đạo 

viên dung đệ nhất nghĩa, nhƣng mùi vị của pháp chẳng giống vậy thôi!  àm 

sao nói nhƣ thế? Vì pháp pháp đều nhƣ là viên hiển, chỗ gọi là B ỂU 

T UYÊ , hai tông Thiên Thai,  oa  ghiêm y theo nghĩa nầy mà xây dựng 

nên.  ghĩa của các câu bát bất là cƣơng tông của bát nhã tức là lấy khiển 

làm hiển, chỗ gọi gọi là   À-T UYÊ . Tam  uận Tông y theo nghĩa nầy 

mà xây dựng nên. Thiền Tông cũng là tông chỉ khiển đãng của bát nhã, 

nhƣng lại chẳng giảng giáo nghĩa. Phải biết, ắt trƣớc phải khiển đãng mới 



hiển viên dung, ngay nhƣ kinh nầy ắt ở sau ly tƣớng ly niệm mới thuyết 

pháp pháp đều nhƣ, có thể thấy tông chỉ của phật vậy. Vì cớ gì? Vì chấp 

kiến chƣa khiển thì há có thể viên dung, vả lại chấp trƣớc cái viên dung thì 

cũng chẳng phải là viên dung. Khởi Tín  uận sở dĩ tỏ rõ bất không phải từ 

không mà ra. Kẻ xây dựng viên tông thuyết viên nghĩa, chẳng phải là không 

thuyết nghĩa khiển đãng, nhƣng thuyết khiển đãng cũng dính mùi vị viên. Kẻ 

tông khiển đãng nhƣ Tam  uận Tông v.v.. cũng chẳng phải không thuyết 

nghĩa viên dung, nhƣng thuyết viên dung cũng dính mùi vị khiển đãng.  ên 

thuyết của họ nhƣ dao sắc rìu bén không cái cứng chắc nào mà chẳng phá 

huỷ, đọc thuyết nầy nhƣ nƣớc lạnh xối vào lƣng, phát ra tỉnh ngộ sâu cho 

ngƣời đọc.  

Ðáng cảm khái là từ khi bát nhã chẳng xƣơng minh ở thế gian, thì ngay đến 

các sách của Trí Ðộ  uận, Tam  uận Tông từ xƣa đến nay ít có ngƣời hỏi 

thăm tới, nên từ đời Ðƣờng đến nay chỉ có thiền môn là có rất nhiều ngƣời 

xuất chúng, duyên cớ nầy có thể suy nghĩ sâu vậy. Phải biết, ngƣời học nếu 

chẳng đƣợc từ khiển đãng mà dụng công, chỉ ghi nhớ tụng đọc đƣợc mấy 

nghĩa viên dung thì sao có thể phá đƣợc tình chấp của mình? Tình chấp 

chẳng trừ bỏ thì làm sao đạt đến viên dung. Kinh nầy nói : “hết thảy chƣ 

phật và a nậu đa la tam miệu tam bồ đề của chƣ phật đều từ kinh nầy ra”, 

chính là đích xác chỉ thị bát nhã là cửa trọng yếu để nhập phật, nấc thang để 

thành thánh. Việc nầy quan hệ cho sự thịnh suy của pháp môn, quan hệ cho 

sự thành bại của ngƣời học cực trọng đại, nên tôi phải nói ra thống thiết.  

Tam  uận Tông đã tông bát nhã, nên kẻ học bát nhã thì các sách của Tam 

 uận Tông chẳng thể nào mà không nghiên cứu, nếu chẳng thể đọc khắp hết, 

thì ắt phải đọc một hai thứ để nếm mùi vị của pháp ngõ hầu tông chỉ lớn của 

bát nhã dễ đƣợc lĩnh hội, nhƣ Ðại Trí Ðộ  uận, Ðại Thừa  uyền  uận, 

Trung  uận Sớ v.v...rất đủ để phá cố chấp của ngƣời ta, mở cửa giác ngộ 

cho ngƣời ta.  hƣng nghĩa đã sâu kín, văn lại uyên áo, chỉ ở chỗ phải đọc 

kỹ, yên tĩnh mà lĩnh hội để tham cứu. Tuy thế nếu bảo tham cứu các sách nói 

trên liền ở nghĩa thú của bát nhã đều hiểu thấu thì lại là chẳng phải. Phải 

biết, những nghĩa của bát bất chẳng qua là cƣơng tông của bát nhã mà thôi! 

Trong bát nhã những nghĩa lý khúc chiết sâu xa vi tế, nếu chẳng theo kịp chỗ 

ly tƣớng ly niệm tham cứu một cách chân thực thì sao có thể hiểu thấu, lý 

nầy lại chẳng thể nào mà không biết. Vì chƣng đại cƣơng thì bất dị, mà tế vi 

thì bất nhất.  hẳng những thế, ngay đến tám hội trƣớc, và bảy hội sau chỗ 

thuyết bát nhã so sánh với kinh nầy lại cũng nhƣ thế. Tông chỉ lớn của 

cƣơng tông thì hội nầy hội kia chẳng khác, còn nghĩa lý ý vị vi diệu thì hội 

nầy hội kia chẳng một, cho nên một bộ kinh có tông chỉ của một bộ kinh, 



thuyết pháp của một bộ kinh, há có thể thông một bộ liền thông hết thảy các 

bộ? Phải biết, phật thuyết là cảnh giới của phật, chỗ bảo là thực tƣớng các 

pháp chỉ có phật và phật mới có thể cứu cánh, các vị đại bồ tát còn chửa cứu 

cánh, huống chi kẻ phàm phu.  ho nên ở trên hội  oa- ghiêm, Thiện-Tài 

chỗ tham 53 vị thiện tri thức đều nói : “tôi chỉ biết pháp-môn nầy, còn các 

pháp môn khác thì chẳng biết” là lời nói thực, chẳng phải là lời khiêm tốn. 

 ho nên bực cổ đức nhƣ các ngài Trí  iả,  ia Tƣờng,  iền Thủ bình sanh 

chỉ hoằng dƣơng mấy thứ kinh luận, vì chƣng sức học chỉ có thể đến thế. 

Ðây chính là chỗ cao chỗ chân thực của các vị cổ đức, kẻ hậu học phải nên 

bắt chƣớc.  hẳng những nghĩa các câu bát bất ở Tam  uận chỉ có thể tỏ rõ 

cƣơng yếu của bát nhã, còn chỉ thú vi tế thì vẫn là ở là ở ngƣời học tự mình 

lĩnh hội.  gay đến ngày nay có một ngƣời đem nghĩa lý kinh nầy ra viết 

sách, lập thuyết mỗi mỗi tuyên bố bày tỏ ra, nhƣng có đƣợc một cuốn sách 

nầy chẳng qua chỉ thêm một sự giúp sức mà thôi, lại cũng vẫn là ở chỗ ngƣời 

học tự mình lĩnh hội. Vì cớ gì? Vì ngƣời nầy dẫu rằng đã thành bồ tát, mà 

cảnh giới của phật rốt cuộc chƣa thể cứu cánh, ngay đến đốn ngộ giống nhƣ 

phật, rốt ráo có thể tuyên dƣơng triệt để, mà kẻ đọc cuốn sách của ngƣời nầy 

nếu chƣa trừ khử cái chƣớng thì vẫn chƣa thể lĩnh hội triệt để, vẫn còn phải 

day về chỗ ly tƣớng ly niệm chân thực tham cứu mà sau mới có thể khế 

nhập.  gay đến nghĩa hai khoa chỗ tỏ rõ chẳng chấp nhứt, chẳng chấp dị 

nầy, sau khi nghe đƣợc ắt phải dùng pháp ấn nầy day về trên hết thảy pháp 

ấn-chứng một cách vi mật.  ại phải dùng pháp ấn nầy day về tự tâm mình ấn 

chứng, day về chỗ chƣa khởi tâm động niệm ấn chứng, nhƣ thế ngõ hầu có 

hy vọng có thể thông đạt.  ếu chỉ nghe nói nghĩa của hai khoa nầy mà đƣợc 

hiểu rõ thì chỉ có thể gọi là hiểu rõ, chẳng thể gọi là thông đạt, lý nầy càng 

chẳng thể nào mà không biết. Thông đạt có nghĩa là thông ra bốn phía, đạt 

đến tám phía, không còn mảy may chƣớng ngại.  ên nếu ở tự tâm mình, ở 

trên hết thảy pháp, thực hành mà nó còn chút ít chƣớng ngại liền chẳng phải 

là thông đạt.  ƣới đây tỏ rõ chánh tri chính là nói một kiểu mẫu khiến ngƣời 

học tuân theo, lấy chỗ thấy của bất nhất bất dị day về chỗ hành của tâm mình 

và trên hết thảy pháp hiểu rõ cái sở dĩ nhiên của nó để cầu thông đạt mà vô 

ngã.  

 ành của tâm mình có nghĩa là hành động của tâm, tức là khởi tâm động 

niệm.  ác pháp có nghĩa là cảnh ở ngoài. Theo nội tâm, ngoại cảnh để tỏ rõ 

chánh trí, ý ở chỗ khiến cho biết rằng nghĩa của nó không có cảnh, chỉ có 

thức, ngoài tâm ra không có pháp.  goài tâm ra không có pháp, nên pháp 

pháp chẳng ngoài một chân nhƣ, nhƣng chúng sanh ngoài bị cảnh tƣớng làm 

mê, trong bị tâm niệm nhiễu loạn chẳng thể chứng đắc, nên bát nhã sở dĩ 

khiến phải ly tƣớng ly niệm. Tánh thể không tịch vốn không có niệm, nên 



nói chẳng thể đắc.  ác pháp, không pháp nào chẳng là duyên hội giả hiện ra 

tƣớng sanh, vốn nó vô sanh, đây gọi là đƣơng thể tức không. Vậy nên theo 

tâm hành và các pháp mà nói thì chẳng một, mà theo chẳng thể đắc và duyên 

sanh mà nói thì chẳng khác. Bất nhứt bất dị là nghĩa chƣ pháp nhƣ. Phải biết 

nhƣ thế. Biết nhƣ thế gọi là biết chánh, là vì cái biết nầy là y theo chỗ chứng 

tri của vô thƣợng chánh đẳng chánh giác mà biết. Biết nhƣ thế thì biết cái sở 

dĩ nhiên phải ly tƣớng ly niệm.  y tƣớng ly niệm chính sở dĩ vô ngã.  

Tu Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà, nhƣ nhất Hằng Hà trung sở hữu sa, hữu nhƣ thị 

đẳng Hằng Hà, thị chƣ Hằng Hà sở hữu sa số, phật thế giới nhƣ thị ninh 

vi đa phủ? Thậm đa thế tôn.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, nhƣ chỗ có cát trong một sông 

Hằng, có những sông Hằng nhƣ thế, Phật thế giới nhƣ chỗ có cát của 

các sông Hằng nhƣ thế là nhiều hay chăng? Thƣa thế tôn, rất nhiều.  

Trong bản lƣu thông trên chữ đẳng có thêm một chữ sa, bản xƣa không có, 

có thể bỏ chữ đó đi. Sắp sửa tỏ rõ chánh tri mà thừa tiếp thuyết hà sa trong 

viên kiến nói ở trên, để làm đầu mối dẫn ra là có ý hiển nghĩa tỏ rõ ở dƣới 

đây chẳng phải kẻ phàm tình tục kiến chấp nhất dị chỗ có thể hiểu rõ. Ắt 

trƣớc phải khai viên kiến của mình, chẳng chấp nhất dị mới có thể khai 

chánh tri nầy, và lại vì hiển chỗ thuyết dƣới đây, phải lấy nghĩa bất nhứt bất 

dị để thông nó. Trƣớc khi nói chúng sanh vọng tâm cho đến các pháp, mà ắt 

mƣợn đặt ra thí dụ, lấy cát thí dụ sông, lại lấy thí dụ cát ở trong sông để nói, 

ý hiển vọng tâm và hết thảy pháp ra nhiều tầng lớp không cùng, dắt dẫn càng 

nhiều chẳng thể kể xiết. Vả lại để hiển vọng tâm pháp tƣớng nhƣ huyễn nhƣ 

hoá, đều là giả hữu, đây đều là lời nói chỉ điểm thân thiết, nếu xem là không 

có quan hệ khẩn yếu nhƣ lời nói thừa, thì cô phụ văn của kinh.  

Mở miệng ra nói một câu : “Ƣ ý vân hà,” là muốn mở chánh tri của ngƣời 

nầy, cho nên trƣớc thử thăm hỏi chỗ thấy của nó, ý nầy suốt thẳng đến câu 

bất khả đắc, chẳng phải chỉ hỏi là nhiều chăng.  hữ “nhƣ” là lời hiển thí dụ. 

 át chỗ có trong một sông  ằng đã không có số có thể tính, nhƣ thị đẳng : là 

trỏ vô số cát, có nghĩa là nếu có những sông  ằng thì số của nó cùng với cát 

chỗ có của trong một sông  ằng bằng nhau, cũng nhƣ nói vô số sông  ằng 

Thị chƣ  ằng  à : là trỏ câu trên vô số  ằng  à mà nói.  át có ở vô số 

 ằng  à, số nó há có số lƣợng ƣ? Phật thế giới tức là đại thiên thế giới, mỗi 

một đại thiên thế giới là khu vực của một phật, nên gọi là phật thế giới.  hƣ 

thị : là trỏ câu vô lƣợng ở trên mà nói, có nghĩa là vô lƣợng thế giới.  inh vi 

đa phủ : nghĩa là có thể tính đƣợc là nhiều chăng?  âu thậm đa thế tôn : là 



lời đáp của trƣởng lão. Khoa nầy chỉ đặt ra thí dụ để làm dẫn cho văn dƣới, 

vì chƣng lấy cát vô số để so sánh thí dụ thế giới nhiều, đều là mƣợn để hiển 

văn dƣới tâm chúng sanh nhiều, nhƣ lai biết hết.  

Phật cáo Tu Bồ Ðề! Nhĩ sở quốc độ trung, sở hữu chúng sanh nhƣợc can 

chủng tâm,nhƣ lai bất tri.  

Dịch nghĩa: Phật bảo Tu Bồ Ðề : Trong chỗ quốc độ đó chỗ có chúng 

sanh bao nhiêu thứ tâm, nhƣ lai biết hết.  

Trong kinh phàm nêu lên câu : phật cáo, đều là lời trịnh trọng khiến kẻ đọc 

kinh trịnh trọng day về lời nói ở dƣới.  hĩ sở : nghĩa nhƣ bao nhiêu đó, trỏ 

văn trên vô lƣợng để nói. Vô lƣợng quốc độ cũng nhƣ nói vô lƣợng thế giới, 

nhƣng thế giới là danh từ phổ thông, quốc độ là danh từ riêng biệt.  ay sắp 

sửa nói chúng sanh nên đổi ra nói quốc độ mà chẳng nói thế giới. Vì cớ gì? 

Vì đem danh từ riêng biệt quốc độ ra để nói là hiển chúng sanh có nhiều thứ 

sai biệt, chỗ bảo là mƣời phƣơng sát độ chỗ có chúng sanh nhiều thứ sai biệt 

là vậy. Vì chƣng bảo chẳng kể chúng sanh sai biệt thuộc tộc loại sắc thân 

nào, lớn là trời, ngƣời, nhỏ đến con kiến, tâm của chúng nó phật đều biết hết. 

Khoa trên chẳng những nói thế giới, mà nói phật thế giới cũng có tôn chỉ 

sâu. Phải biết, thế giới chấp trì chẳng hƣ hoại đã đành là do nghiệp lực của 

chúng sanh, nhƣng nếu chẳng nhờ lực từ bi oai thần của phật nhiếp trì, thì do 

nghiệp lực ác trƣợc của chúng sanh sớm chẳng biết đã thành ra trạng huống 

không thể chịu nổi rồi.  ết thảy chúng sanh đều đƣợc nhờ ân của phật mà 

chẳng tự biết, cũng nhƣ loài động vật thực vật, loài bay trên không, lặn dƣới 

nƣớc mà đƣợc sanh thành là hoàn toàn đƣợc sự ban ơn của ánh sáng mặt trời 

mà chẳng biết, cũng giống nhƣ thế. Tục ngữ có câu :“sấm sét mƣa móc đều 

là ơn trời,” trời mà có ơn, thực do phật thi ơn vậy. Thử xem chỗ thuyết của 

các kinh đại thừa, Phạm Vƣơng, Ðế Thích cho đến  hựt  guyệt thiên tử, hết 

thảy chƣ thần đều ở trƣớc mặt phật phát nguyện hộ trì chúng sanh, cho nên 

biết sự chấp trì thế giới thực nhờ sức từ bi oai thần ơn của phật. Tóm lại kinh 

nầy một câu một chữ, một danh từ, một tên gọi đều gồm diệu nghĩa, chẳng 

thể bỏ qua. Thế giới quốc độ đã nhiều đến vô lƣợng, thì chúng sanh ở trong 

đó số nó nhiều, còn thể nào nói ra đƣợc, huống chi tâm của chúng sanh ƣ? 

Thiệt chỗ gọi là bất khả thuyết, bất khả thuyết vậy. Vì cớ gì? Vì đã là tâm 

của chúng sanh thì niệm niệm chẳng ngừng .  ay đem một chúng sanh ra 

nói, tâm của nó nhiều còn không có con số, huống chi tâm của bất khả 

thuyết chúng sanh ƣ, nên lấy nhƣợc can chủng để bao gồm nó.  hƣợc can 

chủng : có nghĩa là sai biệt nhiều, không có số có thể thuyết, khoa trên do 

một số  ằng  à mà nói trong đó vô số cát, do vô số cát mà nói là vô số 



 ằng  à, do vô số  ằng  à mà nói số cát vô lƣợng ở trong đó, lại do số cát 

vô lƣợng mà nói thế giới vô lƣợng. Khoa nầy lại do vô lƣợng thế giới mà nói 

bất khả thuyết chúng sanh ở trong đó, rồi sau mới do bất khả thuyết chúng 

sanh mà nói bất khả thuyết, bất khả thuyết tâm của chúng nó. Sở dĩ từng 

tầng từng lớp lần lƣợt nói nhƣ thế, là đã để hiển nghĩa bất nhất, để nổi lên 

nghĩa bất dị ở văn dƣới, vả để dẫn khởi câu “nhƣ lai tất tri”.  ho đến việc 

bất nhất mà đều biết hết thì há là tri kiến sai biệt chỗ có thể biết hết ƣ? Thế 

tôn vì chƣng lấy nghĩa “ hƣ ‟‟ mà biết hết những cái đó, cho nên gọi là 

“ hƣ lai tất tri”, nghĩa nầy cùng với câu nhƣ lai thuyết ở dƣới ứng với nhau, 

tóm lại là để chỉ thị bồ tát phải nên biết nhƣ thế.  hƣ lai biết hết những cái 

đó là gì, câu hà dĩ cố ở khoa dƣới chính là tỏ rõ nghĩa nầy. Tâm của chúng 

sanh rốt ráo ra sao, lại câu sở dĩ giả hà ở khoa dƣới chính là tỏ rõ nghĩa nầy.  

Hà dĩ cố? Nhƣ lai thuyết chƣ tâm dai vi phi tâm, thị danh vi tâm.  

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Nhƣ lai nói các tâm đều là chẳng phải tâm, nên 

gọi tên là tâm.  

 hƣ tâm : là trỏ câu nhƣợc can chủng tâm ở khoa trên mà nói, câu phi tâm là 

theo tánh mà nói, ám chỉ chẳng phải chân tâm, chân tâm tức là tánh.  âu thị 

danh, theo tánh mà nói gọi là tâm chỉ là giả danh là tâm mà thôi, ám chỉ nó 

là vọng tâm. Vọng tâm tức là tâm thiên-lƣu ở văn dƣới, thiên-lƣu liền có 

tƣớng nên gọi là thị danh, danh là danh tƣớng.  hỗ nầy chẳng nên đem chân 

và vọng điểm phá, chỉ có thể nói hỗn hợp bao gồm cả hai. Vì là vọng chẳng 

phải chân, nên khoa dƣới liền mới nói cái sở dĩ nhiên của nó.  ếu chỗ nầy 

nói tọac ra thì khoa dƣới liền thành văn thừa.   

 à dĩ cố : là lời tự hỏi chúng sanh có bao nhiêu thứ tâm, nhƣ lai vì cớ gì biết 

hết ƣ?  ƣới câu nhƣ lai thuyết là tự mình đáp. Ðáp rằng : tuy nói bao nhiêu 

thứ mà nhƣ lai biết nó thực có thể bao gồm làm một thứ : đều là chẳng phải 

tâm, chỉ là giả danh tâm mà thôi! Xem biểu diện kinh văn giống nhƣ chỉ 

thuyết minh nhƣ lai có thể biết hết, mà chƣa nói ra cái cớ gì biết hết nhƣ vậy, 

thực ra thì cái cớ biết hết đã phản ảnh ở trong đó.  ớ đó ở chỗ nào? Ở hai 

chữ nhƣ lai, vì nhƣ lai là nghĩa chƣ pháp nhƣ.  hƣ là chân nhƣ, là tánh đồng 

thể, đã chứng tánh đồng thể liền thành đại viên kính trí, cho nên hết thảy 

chúng sanh khởi tâm động niệm, trong tâm kính của phật thấy biết rõ ràng 

phân minh. Vả tâm của phật là vô niệm, nên biết kẻ động niệm đều chẳng 

phải là tâm, đây là cái cớ biết hết. Khoa trên nói : nhƣ lai biết hết, khoa nầy 

nói nhƣ lai thuyết, chính là tỏ rõ phật y theo nghĩa của nhƣ mà biết, y theo 

nghĩa của nhƣ mà thuyết. Xƣa ở thời vua Ðại Tông nhà Ðƣờng, ở phƣơng 



tây có một vị tỳ kheo tới, mọi ngƣời gọi vị tỳ kheo nầy là Ðại- hĩ tam-tạng, 

vị này tự nói là có tha tâm thông. Vua Ðại Tông thỉnh  am  ƣơng Trung 

quốc sƣ (một vị đại đức của Thiền tông) thí nghiệm vị tỳ kheo nầy ra sao? 

 gồi im một lát, quốc sƣ hỏi : lão tăng nay ở chỗ nào? Ðáp : ở Tây Xuyên 

xem đua ghe. Một lát sƣ lại hỏi nữa. Trả lời rằng : ở trên cầu Thiên Tân xem 

trò chơi bú dù. Sƣ im lặng một lát lại hỏi nữa, thì liền không biết đâu mà trả 

lời. Sƣ mắng rằng : “tha tâm thông ở chỗ nào đâu?” Tha tâm thông là biết 

việc trong tâm của ngƣời khác. Trung quốc sƣ trƣớc cố ý khởi niệm bỗng ở 

Tây Xuyên, bỗng ở trên cầu để thử vị tỳ kheo nầy. Ðến sau tâm vắng lặng 

không còn khởi niệm, niệm đã chẳng khởi bèn không theo chỗ nào mà biết 

đƣợc.  ấy việc nầy làm chứng câu nhƣ lai biết hết thì lại còn đợi gì phải nói 

nữa! Phải biết, tâm niệm của phàm phu tuy quỉ thần cũng biết, chỗ bảo là : 

tâm cơ vừa mới động sớm đã bị thần biết, còn niệm vi tế thì chỉ có bồ tát, la 

hán có thể biết, mà phật thì không niệm nào là chẳng biết.  ời mắng của 

Trung quốc sƣ, kẻ chẳng hiểu ý cho là không tin tha tâm thông, nhƣ thế thì 

chẳng phải. Ý mắng nầy không ra ngoài hai thứ : phải biết thần thông chẳng 

thể chấp, nếu chấp nó nhẹ thì bày trò sanh ra tai hại, chấp nặng thì trƣớc ma 

phát cuồng, đây là lấy lý mà nói. Ðệ tử của Trung quốc-sƣ rất đông, vua Ðại 

Tông cũng là một đệ tử của ngài, khoe khoang ƣa chuộng kỳ dị là thƣờng 

tình con ngƣời, nếu đại chúng coi trọng việc thần thông nầy thì đã đủ làm 

chƣớng ngại cho sự tu hành, lại còn sợ làm hại cho pháp môn. Ðem việc nầy 

ra mà nói thì Ðại  hĩ tam tạng nầy thần thông ắt chẳng cao, nếu sự thông 

của vị nầy cao thì khởi niệm vi tế cũng có thể biết, ngay đến chẳng khởi 

niệm cũng có thể biết là nó chƣa khởi niệm, sao đến nỗi lúc Trung quốc-sƣ 

tâm vắng lặng, liền sợ hãi chẳng còn biết nói ra sao nữa? Thông đã chẳng 

cao mà ở trong đại chúng tự khoe là đắc thông, dấu tích gần nhƣ là bày trò, 

rõ ràng là trái với lời phật dạy (phật khiến các đệ tử nếu chẳng gặp việc bất 

đắc dĩ, phật không chịu cho hiển thần thông), quốc-sƣ mắng vị tỳ kheo nầy 

là ý ở chỗ đó. Phải biết, tam minh, lục thông là việc bổn phận của ngƣời học 

phật, nhƣng lúc tu hành chẳng nên chú trọng việc nầy, sợ chạy vào ma đạo. 

 úc sạch hết vô minh thì thần thông tự đắc, mà sau khi đắc thần thông rồi 

cũng chẳng nên khoe cho ngƣời khác biết, sợ những kẻ bày đặt chuyện quái 

lạ mƣợn cớ nầy để nói ra thì có rất nhiều hậu hoạn.  

Phía trên, từ cát mà đến sông, mà đến cát, mà đến thế giới, mà đến quốc độ, 

mà đến chúng sanh, sự tƣớng bao nhiêu thứ chẳng giống nhau, mà qui kết ở 

tâm chúng sanh, chẳng phải chỉ trỏ ngoài tâm ra không có pháp mà thôi.Vì 

chƣng nói sông là để thí dụ tâm niệm lƣu động, nói cát là để thí dụ tâm niệm 

đầy khít, nói cát là sông là để thí dụ tâm niệm từ vi-tế mà hiển-trƣớc, nói cát 

của sông là để thí dụ tâm niệm do tổng quát mà riêng biệt. Từ cát sông mà 



nói đến thế giới, quốc độ, chúng sanh, là để thí dụ tâm niệm của chúng sanh 

đã trôi lăn chẳng ngừng (nhƣ sông), lại cố kết chẳng hoá (nhƣ độ), đã nhỏ 

nhít không gì so sánh (nhƣ cát), lại rong ruổi không cùng cực (nhƣ thế giới), 

có cái nhậm vận mà nổi dậy (nhƣ sông, cát), có cái xếp đặt mà làm nên (nhƣ 

quốc độ), có nguồn chảy, có gốc ngọn, có phổ thông, (nhƣ thế giới), có riêng 

biệt (nhƣ quốc độ), có cái riêng biệt trong cái riêng biệt (nhƣ chúng sanh), 

cho nên mới nói bao nhiêu thứ tâm.  hƣ trên chỗ nói gồm có hai tầng bất 

nhất bất dị, ngoài là sông núi đất lớn, trong là ngũ uẩn sắc thân, sự tƣớng của 

những cái nầy rất là bất nhất, mà đều là vật hiện ra của tâm chúng sanh, ấy là 

bất dị.  ại nữa, chúng sanh tâm niệm nhiều đến bao nhiêu thứ, ấy là bất nhất, 

mà đều là chẳng phải tâm, ấy là bất dị. Ðây đều là chỗ kẻ phát bồ đề phải 

nên biết rõ, nhƣng hai tầng bất nhất bất dị nầy còn chẳng qua làm dẫn-án cho 

văn dƣới thôi. Tóm lại mà nói, nghĩa các câu bất nhất bất dị đã hiển pháp 

pháp đều nhƣ, tức là hiển không có pháp nhứt định, khiến ngƣời tu hành 

phải ở trên hết thảy các pháp xem và dùng một cách linh hoạt, chẳng sanh ra 

câu nệ chấp trƣớc.  ên phật có lúc thuyết bất nhứt để hiển cái bất dị, có lúc 

thuyết bất dị để hiển cái bất nhứt, có lúc nhứt dị đều thuyết để hiển tuy bất 

nhứt mà bất dị, tuy bất dị mà bất nhứt.  ó lúc thuyết nhứt dị đều chẳng phải, 

để hiển luôn cả bất nhứt bất dị cũng chẳng thể thuyết, đều là để khiển trừ 

tình chấp, khiển rồi lại khiển, công hành đến chỗ đều chẳng thể thuyết, thì 

chứng chƣ pháp nhứt nhƣ. Phật thuyết các câu hữu vô đều là nghĩa này. Tóm 

lại là để tỏ rõ chỗ nào cũng chẳng thể trƣớc, để trị bịnh chỗ nào cũng trƣớc 

của chúng sanh mà thôi!  hẳng kể thế pháp, hay xuất thế pháp đều phải y 

theo nghĩa này mà quán, y theo nghĩa này mà hành.  

Sở dĩ giả hà? Tu Bồ Ðề! Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả 

đắc, vị lai tâm bất khả đắc.  

Dịch nghĩa: Sở dĩ ra sao? Tu Bồ Ðể ơi, tâm quá khứ chẳng thể đắc, tâm 

hiện tại chẳng thể đắc, tâm vị lai chẳng thể đắc.  

Khoa nầy thuyết minh cái sở dĩ nhiên của chẳng phải tâm. Quá khứ, hiện tại, 

vị lai gọi là tam tế. Tế có nghĩa là biên-tế, có ý là giới hạn. Quá khứ chẳng 

phải hiện tại, chẳng phải vị lai, hiện tại chẳng phải quá khứ, vị lai, vị lai 

chẳng phải hiện tại, quá khứ, mỗi cái có biên tế, nên gọi là tam tế. Tâm niệm 

đã có tam tế nên gọi là thiên-lƣu, thiên-lƣu có nghĩa là tâm nhƣ làn sóng 

trƣớc làn sóng sau của nƣớc đẩy xô nhau mà tới, dời đổi lƣu động chẳng 

ngừng. Ðây tức là hành trong : sắc thụ tƣởng hành thức (ngũ uẩn).  ành có 

nghĩa là hành động, có ý là thiên-lƣu. Vì chƣng nhân tâm niệm của chúng 

sanh một sát na chẳng ngừng, nên gọi là thiên-lƣu, vì nó thiên lƣu, nên có 



quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế nhƣng quá khứ đã qua đi, hiện tại lại chẳng trụ, 

vị lai còn chƣa tới, nên đều chẳng thể đắc.  ói một cách nghiêm khắc thiết 

thực, thì chỉ có quá khứ, vị lai mà không có hiện tại. Vì chƣng từng sát na, 

sát na mà qua đi, làm gì có thể đắc, chẳng thể đắc thì rõ ràng là đƣơng thể 

tức không.  òn nhƣ chân tâm thì thƣờng trụ bất động, tuyệt nhiên chẳng 

phải thiên-lƣu.  hỉ vì chúng sanh từ vô thủy đến nay chƣa từng ly niệm, 

niệm là vật sanh diệt, nên thành thiên-lƣu, cho nên là chẳng phải tâm, tức là 

nói chẳng phải chân tâm thƣờng trụ. Tâm sanh diệt là vọng, chẳng phải 

chân, vì chân tâm vốn chẳng sanh diệt. Ðã sanh diệt chẳng ngừng thì làm gì 

có vật có thực, nên nói : thị danh vi tâm.  

Khoa trên tỏ rõ viên kiến, là khiến kẻ chẳng hiểu rõ lý tự cho mình là phải, 

hiểu thấu không cái phải nào là chẳng phải cái phải, còn là nói cái đƣơng 

nhiên của chẳng thể chấp, ở đây tỏ rõ trong chánh tri thì tỏ rõ cái sở dĩ nhiên 

của chẳng thể chấp, cho nên nói : “sở dĩ giả hà”, tức là ý của khoa nầy. Vì 

chƣng bảo : mày ở hết thảy pháp chấp thủ, là tại trong ý mày ắt tự cho là có 

cái năng thủ, biết đâu ngay một niệm năng thủ nầy tam tế thiên lƣu đƣơng hạ 

tức không.  iệm còn chẳng thể đắc, còn có cái gì là năng thủ ƣ? Ba câu nói 

chẳng thể đắc thực là lời nói nhƣ dùi đâm vào tâm, liền khiến cho ngã kiến 

không chỗ nào an lập. Kinh  ăng  ghiêm nói : “ ết thảy chúng sanh từ vô 

thủy đến nay, sanh tử nối tiếp nhau, đều do chẳng biết thƣờng trụ chân tâm, 

tánh tịnh minh thể, mà dùng các vọng tƣởng, tƣởng nầy chẳng chân cho nên 

có luân chuyển”. Phải biết, chúng sanh từ vô thủy đến nay nhận vọng làm 

chân, bèn khiến cho sanh tử luân chuyển là vì hết thảy duy tâm tạo, cái khổ 

của sanh tử luân chuyển thực do tâm của nó sanh diệt luân chuyển mà thôi. 

Vì một khi nói đến tƣớng, ắt có sanh diệt.  hú trọng ở chỗ tâm chẳng theo 

tƣớng mà động (động tức là hành, tức là thiên lƣu) thì liền trừ hết thảy khổ. 

 hỗ gọi là liễu sanh tử, ra khỏi luân hồi là liễu tâm mà thôi, tâm ra khỏi mà 

thôi. Nên ngƣời tu hành bƣớc thứ nhứt liền trƣớc phải hiểu rõ lý nầy, phân 

biện cho rõ cái nào là chân cái nào là vọng, thực ra thì hết sức dễ phân biện. 

 ói một cách cạn thì phân biệt chấp trƣớc là vọng, chẳng phân biệt chấp 

trƣớc là chân.  ói một cách sâu thì chân tâm vô niệm, khởi niệm liền vọng 

(từ hành duyên thức, nên khởi niệm là gốc của phân biệt chấp trƣớc).  hỗ 

gọi là tu chứng, không có cái gì khác, chỉ là trừ vọng mà thôi. Vọng làm sao 

trừ?  y niệm mà thôi.  y niệm thì phân biệt chấp trƣớc tự mình không có, 

chân tâm tự mình thấy, sanh tử tự mình liễu thoát, ly đƣợc một phần thì thấy 

đƣợc một phần, ly đƣợc cứu cánh thì thấy đƣợc cứu cánh.  ết thảy chúng 

sanh sở dĩ nhận vọng làm chân là do ở không biết tâm là chẳng thể đắc. Vì 

cớ gì không biết? Vì do ở tâm thô, chẳng phân biện nó là sanh, trụ, dị, diệt, 

sát na nối tiếp nhau.  ếu biết nó là sát na nối tiếp nhau, thì biết là thiên-lƣu 



mà chẳng thể đắc vậy. Ðã chẳng thể đắc thì chấp nó làm gì? Vả lại tự cho là 

năng chấp mà thực không thể chấp, chỉ tăng thêm nghiệp lực mà thôi, thiệt 

là ngu si, đáng thƣơng!  ý nầy chỉ có phật biết nó, thuyết nó, mà là cái 

ngƣời tu hành chỗ kíp nên giác ngộ, nên trong tỏ rõ chánh tri, trƣớc tiên liền 

nói việc nầy, vì cớ việc nầy là then chốt thành phàm phu, hay thành bực 

thánh. Do đây mà xem, kinh nầy tuy ly tƣớng ly niệm đều nói, mà thực ra thì 

qui về ở trong ly niệm, chẳng qua lấy ly tƣớng làm phƣơng tiện để ly niệm 

mà thôi! Kịp đến niệm ly thì thấy tƣớng tức là thấy tánh, mặc sức tùy duyên 

hiện tƣớng độ rộng chúng sanh, không mảy may chƣớng ngại. Vì cớ gì? Vì 

tâm niệm đã ly, thì ở tƣớng chẳng ly mà tự nó ly.  

 ghĩa khoa nầy sâu không đáy, trên nói chẳng thể đắc là theo vọng tâm tỏ rõ 

nghĩa, biết đâu rằng phật thuyết khoa nầy tông chỉ rất lớn còn chẳng phải ở 

chỗ nầy. Tông chỉ ra sao?  hỗ khiến ngƣời học tức vọng chứng chân, đốn 

khế hợp vô sanh. Vì sao nói thế? Vì tâm tam tế thiên lƣu tức là vô minh 

duyên hành, vô minh là bất giác.  ết thảy chúng sanh ban đầu chẳng giác 

biết niệm niệm thiên lƣu, nên theo đó mà phân biệt chấp trƣớc, phân biệt liền 

thành thức thứ sáu, chấp trƣớc liền thành thức thứ bảy thì hành duyên thức 

vậy. Trong nầy nói nhƣ lai biết, là khiến ngƣời học phải biết nhƣ thế. Biết 

tức là giác, vả nhƣ lai bảo chúng nó rằng tâm thiên lƣu đƣơng hạ tức không, 

thực chẳng thể đắc, chính là khiến ngƣời học mau mau giác ngộ, phải thẳng 

xuống day về chỗ chẳng thể đắc quán chiếu khế nhập, thì vắng vắng lặng 

lặng, ngay đó tức là thƣờng trụ chân tâm, chính chỗ gọi là:“cuồng tâm chẳng 

ngừng nghỉ, nghỉ tức là bồ đề”.  ên nghĩa của khoa nầy là tỏ rõ pháp môn 

rất viên, cực đốn, trực chỉ hƣớng thƣợng. Xƣa nhị tổ hỏi sơ tổ pháp an tâm. 

Tổ nói : “đem tâm lại đây an cho ông”.  hị tổ thƣa : “tìm tâm rốt ráo chẳng 

thể đắc”. Tổ nói : “ta đã an tâm cho ông xong”, chính cùng với chỗ nói trong 

nầy cùng một mùi vị pháp, phải biết nhƣ thế, chớ phụ ân của phật.  ên 

nghĩa câu “phi tâm thị danh vi tâm” ở khoa trên cũng có thể gồm tỏ rõ chân 

tâm. Vì chân tâm vô danh vô tƣớng, duy nhất không tịch, nói là chân tâm 

cũng chẳng phải tâm, chỉ là giả danh mà thôi!  ổ đức sở dĩ nói : “nói giống 

nhƣ một vật tức chẳng trúng”.  

 o đây mà xem, khoa nầy cũng đủ hai tầng bất nhất bất dị, quá khứ tâm hiện 

tại tâm, vị lai tâm là bất nhứt, đều chẳng thể đắc là bất dị.  ại tâm thiên lƣu 

và tâm thƣờng trụ là bất nhứt. Biết tâm chẳng thể đắc mà ngay lúc đó không 

tịch là bất dịdị.  ợp với chỗ nói ở khoa trên cộng làm bốn tầng. Phải biết, 

phật nói quanh co bốn tầng nầy là khai thị phƣơng tiện tu quán. Phƣơng tiện 

ra sao? Trƣớc quán cái bất nhất của khí, giới, căn, thân giống nhƣ cát sông 

 ằng mà tiêu về ở tâm của chúng sanh cùng có đầy đủ mà vô dị. Rồi lại tiến 



lên quán tâm niệm có bao nhiêu thứ bất nhất, mà tiêu về dai phi, thị danh, 

chỗ bất dị của các thứ tâm.  ại quán tâm sở dĩ đều chẳng phải tâm do có cái 

bất nhất của tam tế thiên lƣu, thì tiêu về ở cái chẳng thể đắc của tam tế bất 

dị. Phải biết, bất dị là nghĩa của nhƣ. Từng bƣớc từng bƣớc một, từ bất nhứt 

quán bất dị, thì từng bƣớc từng bƣớc một xu hƣớng chân nhƣ. Rồi lại quán 

sâu tâm thiên lƣu, tâm thƣờng trụ, tuy nói là bất nhất, chẳng qua là sự khác 

của tánh và tƣớng, thế thì ly tƣớng, hội về tánh mà tiêu về ở cái đại không 

vốn chẳng thể đắc thì còn có cái gì là khác đâu?  hƣ thế thì vắng lặng mà 

sáng tỏ, sáng tỏ mà vắng lặng chẳng sanh một niệm vậy. Một niệm chẳng 

sanh mà thực tƣớng sanh, há chẳng phải công phu tu một lần vƣợt lên đi 

thẳng vào ƣ? Thật hết sức hay, hết sức hay!  ay vì các ông mỗi mỗi nói ra, 

nếu có thể y theo nghĩa nầy mà tu quán hành, thì một ngày ngàn dặm còn đợi 

gì nói nữa. Phải biết nghĩa của bốn tầng, tầng tầng đi sâu vào, mà từng bƣớc 

từng bƣớc từ bất nhứt vào bất dị, tức là từng bƣớc, từng bƣớc trừ phân biệt 

chấp trƣớc, lại cũng tức là từng bƣớc từng bƣớc vô ngã.  ho đến một niệm 

chẳng sanh thì nhân ngã, pháp ngã còn tồn tại gì nữa ƣ! Thiệt là diệu pháp 

của vô ngã. Bồ tát chẳng day về chỗ nầy thông đạt, lại day về chỗ nào thông 

đạt? Một khoa lớn này là khai phật chánh tri, là khiến khai phật chánh giác. 

 ên nghe dạy nhƣ thế, liền phải khai nhƣ thế, khai nhƣ thế tức là giác nhƣ 

thế, giác nhƣ thế liền có thể chứng nhƣ thế. Ðại pháp viên đốn còn có pháp 

nào hơn thế nữa. Khoa lớn chƣ pháp duyên sanh ở dƣới lại cũng nhƣ thế, 

khai nó giác nó, mà một cái là day về trên tâm hành khai giác, một cái là day 

về trên các pháp khai giác, song phƣơng đều tiến lên, thì tâm và cảnh đều 

mất, ngã và pháp đều không, chính chỗ bảo là vô ngã tƣớng, vô pháp tƣớng 

diệc vô phi pháp tƣớng, mà ly hết thảy chƣ tƣớng thì gọi là chƣ phật.  iáo 

hạ tuy danh tự, lời nói rất nhiều, mà không có pháp nào ngay thẳng đúng rõ 

nhƣ pháp này. Tông hạ đánh, hét xen lẫn, mà không có pháp nào rõ ràng 

minh bạch nhƣ pháp này, nguyện cùng với các ông cùng gắng sức.  

Tiêu đề của một khoa lớn nầy bao gồm nghĩa rất nhiều, trƣớc phải mỗi mỗi 

nói rõ, thì vào văn mới dễ lĩnh hội. Một khoa tâm hành ở trên là theo nội tâm 

để rõ nghĩa. Một khoa chƣ pháp nầy là theo ngoại cảnh để rõ nghĩa. Sự 

tƣớng ngoại cảnh rất nhiều, nên nói : chƣ pháp.  hƣ pháp nhiều chẳng đếm 

xiết, sẽ từ chỗ nào bắt đầu nói?  ay theo phƣớc báo và pháp thí để tỏ rõ 

nghĩa, thì có thể cai quát, thu nhiếp hết thảy pháp. Vì chƣng nghĩa của phƣớc 

báo mà tỏ rõ, thì việc chẳng phải phƣớc báo có thể lấy thông lệ mà biết, Bố 

thí liền nhiếp lục độ, lục độ liền nhiếp vạn hạnh mà trong bố thí thì lấy pháp 

thí là rất thiết yếu, nếu nghĩa của pháp thí tỏ rõ thì chỗ có lục độ vạn hạnh 

đều có thể lấy thông lệ mà biết. Pháp thí là thiện hành, nghĩa của thiện hành 

tỏ rõ, thì việc chẳng phải thiện hành cũng có thể lấy thông lệ mà biết. Ðến 



nhƣ hai chữ duyên sanh phải chia ra từng điều để nói.  úc nãy nói bao gồm 

nghĩa rất nhiều là trỏ cái nầy mà nói.   

1) Trong  ội Ðiển hai chữ nhân duyên, có lúc chia ra nói, có lúc hợp lại nói. 

 hia ra nói, nhân là nhân, duyên là duyên chẳng thể lộn xộn.  ợp lại nói, nói 

nhân tức là nhiếp duyên, nói duyên tức là nhiếp nhân. Vì chƣng thân nhân 

gọi đó là nhân, sơ nhân tức là duyên, nên có thể hợp lại nói. Một lời nói 

duyên sanh nầy là hợp lại nói, chỗ gọi là nhân duyên sanh pháp, nhân duyên 

sanh pháp có nghĩa là sự sanh của hết thảy pháp chẳng ngoài nhân duyên, 

không có pháp nào bỗng nhiên mà nổi dậy.  ên pháp là quả chỗ nhân duyên 

sanh.  hân duyên sanh pháp không khác gì nói hết thảy pháp chẳng ngoài 

nhân quả, mà phƣớc đức và cụ túc thân tƣớng là theo quả báo để tỏ rõ nghĩa, 

pháp thí là theo nhân hành để tỏ rõ nghĩa. Ðã hết thảy pháp không ngoài 

nhân quả, nên tận thu nhiếp hết thảy pháp.  

2)  hƣ pháp duyên sanh có nghĩa là hết thảy pháp vốn nó vô sanh, chỉ do 

nhân duyên tụ hội giả hiện ra tƣớng sanh mà thôi. Ý nầy vì chƣng tỏ rõ chƣ 

pháp là giả tƣớng mà chẳng phải chân tánh, vì tánh là cái vốn có đầy đủ vạn 

cổ thƣờng hằng, chẳng phải là cái nhân duyên tụ hội mà sanh, nên tiêu đề là 

: “vô tánh” ấy là nói nó chỉ có tƣớng, mà không có tánh. Phải biết, chỗ nói 

tánh ở sách phật đều trỏ tánh của tâm thể mà nói, cùng với thuyết của sách 

thế tục nói vật-tánh, tánh cách tuyệt nhiên chẳng giống nhau. Mà hết thảy 

pháp đã đều là tƣớng giả hiện ra, thì có thể biết đƣơng thể của hết thảy pháp 

nhƣ huyễn nhƣ hoá, nhƣ hoa đốm trong không, nhƣ bóng trăng trong nƣớc, 

tuyệt nhiên chẳng phải là vật có thực, nên tiêu đề là “thể không”  hữ thể nầy 

là trỏ đƣơng thể mà nói, nhƣ tục ngữ chỗ gọi là bản thân, mà chẳng phải là 

tánh thể. Thế nên nghĩa của duyên sanh tức là hiển nó có tƣớng, không có 

tánh, đƣơng thể là không mà thôi. Phƣớc đức và cụ túc thân tƣớng hiển 

nghĩa vô tánh, pháp thì hiển nghĩa thể không, nên phân phối ra nói.  o đó có 

thể biết nói duyên sanh không khác nào nói chẳng thể đắc, mà nói chẳng thể 

đắc không khác gì nói duyên sanh. Vì cớ gì? Vì hành động của tâm cũng là 

pháp duyên sanh, chỗ gọi là vô minh duyên hành là vậy.  húng sanh chỗ 

chỗ chấp trƣớc, một khi nói chấp trƣớc liền có năng và sở. Ðem một phƣơng 

diện năng chấp ra nói, đều là vọng niệm, đem một phƣơng diện sở chấp ra 

nói tức là chƣ pháp.  ay bảo nó rằng : mầy cho là có cái năng chấp ƣ? Tâm 

hành chẳng thể đắc, thì ý năng chấp đƣơng hạ tức không.  ại bảo nó rằng : 

Mầy cho là có cái sở chấp ƣ?  hƣ pháp duyên sanh, pháp chỗ sở chấp lại 

cũng đƣơng hạ tức không. Khai thị nhƣ thế, tức là đem chấp kiến của chúng 

sanh từ trên căn bản lật đổ.  ếu kẻ phát bồ đề thông đạt lý nầy thì ngã kiến 

có thể tiêu tan đi mất. Vì cớ gì? Vì cái nổi dậy của ngã kiến là nổi dậy ở 



chấp thực, đã nhận vọng niệm làm chân tâm, lại lấy chƣ pháp làm thực có, 

bèn đến nỗi ngã kiến chẳng thể khiển trừ.  ên muốn khiển ngã chấp, rất diệu 

là quán không. Phật có tên là y-vƣơng, lại có tên là không vƣơng, tức là bảo 

có thể y trị bịnh chấp thực của chúng sanh.  

3)  uyên sanh và chẳng thể đắc đều tỏ rõ nghĩa tức không, nhƣ trên đã nói 

thì đã đành nhƣ vậy. Thế nhƣng tôn chỉ lớn tuy chẳng khác mà bao gồm 

nghĩa rộng hẹp thì chẳng một, vì chƣng nghĩa của bất khả đắc (chẳng thể 

đƣợc) chỉ tỏ rõ tức không, nghĩa của duyên sanh đã tỏ rõ tức không, lại gồm 

tỏ rõ tức giả. Vọng niệm là lý do thành phàm phu, nhƣ muốn liễu sanh tử 

chứng thánh quả ắt phải dứt niệm, cho nên chỉ nói chẳng thể đắc, chẳng nên 

nói duyên sanh.  hƣ pháp đã đành là chẳng nên thủ trƣớc, cũng chẳng nên 

đoạn diệt, cho nên chỉ nên nói duyên sanh, chẳng nên nói chẳng thể đắc. Sao 

gọi là tức không tức giả? Phải biết, hết thảy pháp đều chỉ là duyên sanh vốn 

nó là không, đây sở dĩ nói tức phi. Thế nhƣng đã là duyên sanh, thì chẳng 

phải là không có cái giả hữu, đây sở dĩ nói thị danh.  ên pháp và phi pháp 

đều chẳng nên thủ. Vả hết thảy pháp tuy thể không mà duyên sanh ấy là cái 

không của tức giả, sở dĩ tuy tuyệt nhiên chẳng phải chân thực, mà sự tƣớng 

nghiễm nhiên, đây sở dĩ chúng sanh khó ra khỏi đƣờng mê vậy. Vì hết thảy 

pháp chính duyên sanh nhƣng thể không, ấy là cái giả của tức không, sở dĩ 

tuy sự tƣớng nghiễm nhiên mà tuyệt nhiên chẳng phải chân thực, đây là 

ngƣời tu hành sở dĩ phải gấp rút giác ngộ vậy.  iác ngộ ra sao?  à chẳng 

trƣớc không hữu mà thôi!  àm sao mà có thể chẳng trƣớc?  ốt yếu ở ly 

tƣớng, ly niệm. Ắt ly tƣớng, ly niệm mới có thể tùy duyên mà chẳng biến, 

chẳng biến mà tùy duyên.  

4) Trƣớc nói 2 khoa tâm hành và chƣ pháp là khai thị công phu tu một lần 

vƣợt lên đi thẳng vào, nhƣng trong đó cũng có cái tuy bất dị mà bất nhất, 

chẳng thể nào mà không phân biện. Vì chƣng day thẳng vào tâm hành chỗ 

chẳng thể đắc để khế nhập, là khế nhập vào tánh thể không tịch, nếu day 

thẳng vào chỗ chƣ pháp duyên sanh để khế nhập, là khế nhập vào thể, tƣớng, 

dụng nhƣ thực không, nhƣ thực bất không, cũng là khế nhập vào tánh đức 

tịch chiếu đồng thời. Thế nhƣng đƣợc cái thể mới có thể khởi dụng, cái bất 

không phải ở từ cái không mà ra.  ếu chẳng ly niệm thì tịch còn chƣa có 

khả năng, còn nói gì đến chiếu.  ên ngƣời học ở môn thực hành ắt phải 

không hữu chẳng trƣớc, mà ở môn quán ắt phải một cái không đến suốt đáy, 

lý nầy chẳng thể nào mà không biết. Tóm lại, tâm hành chẳng thể đắc là phải 

ly niệm, chƣ pháp duyên sanh là phải ly tƣớng không hữu hai bên. Trƣớc 

chẳng đã nói ly niệm là cứu cánh của ly tƣớng, ly tƣớng là phƣơng tiện của 

ly niệm ƣ?  ên dụng công phải lấy ly niệm làm chủ.  úc nếu niệm ly thì 



tƣớng không hữu hai bên ắt chẳng nói ly mà tự nó viên ly. Tuy vậy nghĩa 

của chƣ pháp duyên sanh tức không tức giả, kẻ ly niệm cũng chẳng thể nào 

chẳng thông đạt nó, để làm sự bù giúp. Phải biết, tâm tánh vốn không hữu 

đồng thời, nên các pháp duy tâm chỗ hiện ra cũng không pháp nào là chẳng 

không hữu đồng thời.  ay quán chƣ pháp duyên sanh tức không tức hữu, ấy 

là không khác gì quán tâm tánh tức không tức hữu.  ếu chỉ biết ly niệm mà 

chẳng biết tu cái quán nầy, sợ rằng rơi vào thiên không, mà chẳng đạt đến 

tịch tức chiếu, chiếu tức tịch.  ên sau khi thuyết tâm hành chẳng thể đắc, lại 

thuyết chƣ pháp duyên sanh, lý nầy lại chẳng thể nào mà không biết, đây là 

chánh tri của phật, phải nên khai chánh tri nhƣ thế.  

5) Trên nói sự bất dị của tánh và chƣ pháp không hữu đồng thời, nhƣng 

trong đó cũng có cái bất nhứt chẳng thể nào mà không phân biện. Vì chƣng 

chân tâm chẳng những là chân không mà lại là chân hữu, chân không vì ly 

danh tuyệt tƣớng, chân hữu vì thƣờng hằng bất biến.  òn hết thảy duyên 

sanh pháp thì chẳng thế, vốn không có vật này, chỉ hiện ra giả tƣớng mà 

thôi, là cái chân không giả hữu. (Bàn một cách thiết thực thì còn chẳng đủ để 

nói chân không, chỉ có thể bảo đó là giả không, vì cái không của các pháp là 

do cái giả hữu hình thành mà thôi. Ðã chẳng phải là vật có thực, thì không 

hữu chẳng thể nói đƣợc nay hãy tùy thuận nghĩa xƣa nói là chân không giả 

hữu). Vì nó vốn không nên nói là giả hữu, vì nó giả hữu nên biết nó là vốn 

không. Vì muốn tỏ rõ cái không hữu của nó là tƣơng đối, tƣơng hình mà 

thành, nên nói không hữu đồng thời.  hẳng giống nhƣ chân tâm là cái không 

ly danh tuyệt tƣớng, cái hữu thƣờng hằng chẳng biến đều là tuyệt đối, nó 

đồng thời đều có đầy đủ, ban đầu chẳng phải là cái tƣơng đối, tƣơng hình mà 

thành, nên gọi nó là chân, nên có thể làm thể của hết thảy pháp.  ại nữa, 

chân tâm đã vạn cổ thƣờng hằng, nên nói vốn chẳng sanh, còn hết thảy pháp 

cũng gọi là cái vốn chẳng sanh là vì giả hiện ra tƣớng sanh, hình thành là 

vốn nó chẳng sanh mà thôi. Thực ra thì vốn không có vật này, không có chỗ 

nào bảo là chẳng sanh vậy.  ên cái danh từ vốn chẳng sanh tuy không khác 

mà thực ra một cái chân một cái giả cũng lại bất nhứt.  oặc nói : ngoài tâm 

không có pháp, tâm sanh thì bao nhiêu thứ pháp sanh ra, tâm nầy vì chƣng là 

trỏ vọng tâm mà nói. Thế thì phật, bồ tát đã không có vọng niệm mà có thể 

hiện ra bao nhiêu thứ cảnh tƣớng cũng thực do tâm mà hiện ra, đây là do ở 

nhân địa phát đại bi nguyện tùy duyên độ chúng sanh, nên sau khi chứng 

quả, tuy chẳng khởi niệm, mà nhờ sức bi nguyện huân tập từ hồi xƣa liền có 

thể tùy cơ cảm duyên, hiện các cảnh tƣớng.  ghĩa nầy thấy tản mát ở các 

kinh luận, và ở cuốn Ðại Thừa  hỉ Quán, nên lúc tu nhân ắt phải bi nguyện 

đầy đủ, quán sâu nghĩa chƣ pháp duyên sanh, khiến cho huân tập thành hạt 

giống, thì mới có thể ở trong đại định tùy duyên thị hiện.  hững nghĩa nói 



trên đều là chỗ ngƣời tu hành phải nên biết rõ.  ếu chẳng thế, ắt nghi rằng 

sau khi chứng quả tại sao niệm còn chƣa sạch?  oặc nghi vô niệm thì không 

có chỗ hiện ra.  oặc nghi chân tâm và các pháp đồng nhứt, tức không tức 

hữu, đồng nhứt vốn chẳng sanh, thì cái gì  là thể của các pháp ƣ?  ay nhân 

tiện nói ra đây.  

Từ lúc khai kinh đến đây chỗ nói các nghĩa đƣợc hai khoa tâm hành chẳng 

thể đắc, chƣ pháp duyên sanh nầy bèn hiểu thấu cái sở dĩ nhiên của nó. Vì 

chƣng nói các câu tâm không, hết thảy đều phi v.v... nghĩa là vì tâm hành 

chẳng thể đắc, nói các câu hai bên chẳng trƣớc, hết thảy đều thị v.v... nghĩa 

là vì chƣ pháp duyên sanh.  ên một khoa lớn khai phật tri kiến nầy thực là 

bộ phận rất trọng yếu của trọn bộ kinh, chỗ thuyết từ trƣớc đến sau đều là 

khai phật tri kiến. Kẻ tín tín cái nầy, kẻ giải giải cái nầy, kẻ tu tu cái nầy, kẻ 

chứng chứng cái nầy.  ợp bốn cái tín giải hành chứng mới đem công phu 

của chữ K    làm xong, tín là mới khai, rồi giải, rồi hành rồi chứng là cứu 

cánh khai.  

Tu Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà? Nhƣợc hữu nhân mãn tam thiên đại thiên thế 

giới thất bảo dĩ dụng bố thí, thị nhân dĩ thị nhân duyên đắc phƣớc đa 

phủ? Nhƣ thị thế tôn ! Thử nhân dĩ thị nhân duyên đắc phƣớc thậm đa.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, nếu có ngƣời lấy đầy ba ngàn 

đại thiên thế giới thất bảo dùng để bố thí, ngƣời nầy vì nhân duyên nầy 

đƣợc phƣớc nhiều chăng? Thƣa thế tôn, đúng nhƣ thế, ngƣời nầy lấy 

nhân duyên nầy đƣợc phƣớc rất nhiều.  

Bố thí thế giới thất bảo, trƣớc đã nói rồi. Ðem cái đã nói phát minh nghĩa 

duyên sanh là có tôn chỉ vi diệu, vì chƣng tỏ rõ ở trên chỗ nói hết thảy pháp 

tƣớng đều phải lấy nghĩa duyên sanh để thông nó. Trung  uận nói : “Pháp 

nhân duyên sanh, tức không tức giả”. Phải biết, chẳng những pháp chỗ sanh 

ra tức không tức giả, mà nhân duyên lại cũng tức không tức giả.  hân duyên 

tức không tức giả, nên tuy chẳng trƣớc tƣớng mà phải hành bố thí, nên trƣớc 

sở dĩ nói : “ƣng vô sở trụ, hành ƣ bố thí”.  hân duyên tức giả tức không, nên 

tuy hành bố thí mà phải chẳng trƣớc tƣớng, nên trƣớc sở dĩ nói : “ƣng bố thí 

bất trụ ƣ tƣớng”. Pháp chỗ sanh tức không tức giả, nên tuy đƣơng thể tức 

không mà duyên hội thì sanh, nên trƣớc sở dĩ nhiều lần nói : “thị danh”. 

Pháp chỗ sanh tức giả tức không, nên tuy duyên hội thì sanh mà đƣơng thể 

tức không, nên trƣớc sở dĩ nhiều lần nói : “tức phi”.  



Khoa nầy là tỏ rõ một cách tổng quát nghĩa duyên sanh. Sao gọi là tỏ rõ tổng 

quát? Vì từ nhân duyên bố thí nói đến phƣớc đức. Phƣớc đức tức là pháp của 

nhân duyên bố thí chỗ sanh ra.  ên bố thí là nhân, phƣớc đức là quả, nhân 

quả đều nói, nên nói là tỏ rõ tổng quát. Ở dƣới báo thân chỉ theo quả mà nói, 

liền có thể lấy thông lệ biết có quả ắt có nhân. Một khoa pháp thí giống nhƣ 

chỉ nói nhân, cũng có thể lấy thông lệ biết nhân quả không cùng tận. Vì 

chƣng ắt năng thí sở thí và kẻ nghe pháp thí mỗi cái có nhân duyên, vả cùng 

một lúc tụ hội thì mới có việc pháp thí nầy phát sanh ra. Ðây là một pháp thí 

nầy tức là vô số nhân duyên tụ hội chỗ sanh ra. Mà tƣơng lai quả của mỗi 

chỗ đắc thì lại do nhân duyên của một pháp thí này sanh ra, há chẳng phải 

nhân quả không cùng tận ƣ? Bố thí là việc lớn trong cửa phật còn chẳng ly 

duyên sanh, chẳng ly nhân quả, thì dƣ hết thảy pháp có thể biết đƣợc.  ên 

theo mấy việc nầy mà nói để bày tỏ ra cái thông lệ.  hỗ gọi là tỏ rõ một cách 

tổng quát lại có một nghĩa. Khoa nầy chỉ nói phiếm phƣớc đức, mà khoa 

dƣới thì nói báo thân.  hứng đắc báo thân có thể bảo là phƣớc đức nhiều. 

Khoa nầy nói phiếm bố thí, khoa dƣới lại chuyên theo pháp thí mà nói, đều 

chẳng khác gì vì khoa nầy trỏ ra thực, nên cũng có thể phán khoa nầy là tỏ rõ 

tổng quát, phán hai khoa dƣới báo thân, pháp thí là tỏ rõ riêng biệt.  

Trong nửa bộ trƣớc, lời đáp của trƣởng lão đều nói P ẤT  Ã.  gay nhƣ 

chẳng đáp phất dã, cũng từ trƣớc không đáp   Ƣ T Ị.  ửa bộ sau chỉ trong 

khai phật tri kiến đáp nhƣ thị rất nhiều. ( goài ra chỉ có một chỗ dĩ tam thập 

nhị tƣớng quán nhƣ lai là nói nhƣ thị). Kinh nầy chữ chữ đều bao gồm nghĩa 

sâu, thì có thể biết phàm đáp “nhƣ thị” quyết chẳng phải là lời nói phù 

phiếm, thực thừa tiếp cái đã nói trƣớc, biểu thị nghĩa chƣ pháp nhứt nhƣ, hết 

thảy đều thị. Trƣớc nói nhứt nhƣ, đều thị là tỏ rõ dung tƣớng, hội về tánh. 

 ghĩa chỗ tỏ rõ của chƣ pháp duyên sanh này cũng ý ở dung tƣớng, hội về 

tánh. Trƣởng lão thâm giải nghĩa thú nên trƣớc đáp nhƣ thị, nối tiếp đó nói : 

“thử nhân dĩ thị nhân duyên đắc phƣớc thậm đa,” chính là chỉ thị ngƣời tu 

hành phải lĩnh hội đạo lý của chƣ pháp duyên sanh để thông đạt hết thảy 

pháp đều là nhứt nhƣ mà thôi ! Vì đạo lý của duyên sanh là tức không tức 

giả. Quán chiếu tức không tức giả để khế hợp vào nhƣ thực không, nhƣ thực 

bất không, thì dung tƣớng của các pháp mà hội về tánh nhứt nhƣ. Trƣớc nói: 

“bất trụ tƣớng bố thí phƣớc đức bất khả tƣ lƣợng,” nay nói : “đắc phƣớc rất 

nhiều,” rất nhiều là bất khả tƣ lƣợng. Tôn chỉ kinh nầy xu hƣớng chú trọng 

khoa dƣới, chỗ nói khoa nầy chẳng qua làm dẫn-án khoa dƣới mà thôi.  ên 

một tầng bất trụ tƣớng trong nầy chƣa nói, mà khoa dƣới nói.  

Tu Bồ Ðề ! Nhƣợc phƣớc đức hữu thực, nhƣ lai bất thuyết đắc phƣớc 

đức đa. Dĩ phƣớc đức vô cố nhƣ lai thuyết đắc phƣớc đức đa.  



Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, nếu phƣớc đức có thực, nhƣ lai chẳng nói 

đƣợc phƣớc đức nhiều. Vì không có phƣớc đức cho nên nhƣ lai nói đƣợc 

phƣớc đức nhiều.  

Khoa nầy là ý chánh của phật.  ói khoa trên chính là vì dẫn khởi khoa nầy. 

Khoa nầy lời nói và tôn chỉ sâu xa vi tế, phải chia ra mấy tầng để tỏ rõ.  

Khoa trên đã tỏ rõ phƣớc đức là pháp duyên sanh, đã do duyên hội mới sanh 

ra thì há đƣợc có thực.  ó thực liền chẳng phải duyên sanh nếu chẳng phải 

duyên sanh thì phƣớc đức liền không có đƣờng nào để đƣợc nó, vì hết thảy 

pháp từ xƣa đến nay không có cái nào bỗng dƣng mà đƣợc, nên nói : “nếu 

phƣớc đức có thực nhƣ lai chẳng nói đƣợc phƣớc đức nhiều”.  hữ “dĩ” có 

nghĩa là vì, chữ “vô” nghĩa là không có thực, chính đối với văn trên có thực 

mà nói, có nghĩa là nhân vì cớ phƣớc đức là pháp duyên sanh tức không tức 

giả mà không có thực.  ết thảy chúng sanh nếu có thể làm bố thí, lục độ, 

trồng sâu nhân duyên, thì nhân duyên tụ hội, phƣớc đức liền sanh. Tụ hội có 

ý là thành thục.  ên nói : vì cớ phƣớc đức không có, nhƣ lai nói đƣợc phƣớc 

đức nhiều.  

Trong kinh hai chữ “thuyết” phải nên để mắt vào, ý hiển ngoài mặt nói 

phƣớc đức, mà ở phía trong là nói bố thí. Vì cớ gì? Vì nếu chấp phƣớc đức 

có thực là chẳng biết nó là pháp duyên sanh.  hẳng biết là duyên sanh liền 

chẳng biết chú trọng ở trên cái nhân.  ếu chẳng tu nhân bố thí thì sao tới 

quả phƣớc đức?  ên nhƣ lai chẳng nói đƣợc phƣớc đức nhiều. Biết đâu rằng 

chính vì phƣớc đức đƣơng thể tức không mà không có thực, bèn là pháp 

nhân duyên sanh tức không tức giả, nên kẻ muốn đắc quả chỉ tu nhân của nó, 

nếu siêng năng làm bố thí thì phƣớc đức tự nó đến, nên nhƣ lai nói : đƣợc 

phƣớc đức nhiều.  hƣ chỗ nói trên, tôn chỉ lớn trong kinh đã hiểu rõ, nhƣng 

còn chƣa nói suốt. Vì cớ gì? Vì chỉ nói xong cái quan hệ của đƣợc và không 

đƣợc, còn cái quan hệ của nhiều và chẳng nhiều còn chƣa nói ra. Phải biết, 

phật nói duyên sanh chú trọng ở khiến ngƣời ta hiểu suốt hết thảy pháp tức 

không tức giả để thông đạt vô ngã, dung tƣớng hội về tánh. Tầng nghĩa lý 

nầy phải trƣớc nói rõ đầu đuôi, liền dễ hiểu rõ. Pháp pháp, không pháp nào 

là chẳng phải chỗ nhân duyên sanh ra, bố thí cũng là duyên sanh. Thế thì 

nhân duyên của phƣớc đức là bố thí, còn nhân duyên của bố thí là gì? Phải 

biết, nhân duyên của bố thí là phát tâm vậy. Phát tâm nhỏ thì bố thí nhỏ, 

phƣớc đức cũng nhỏ, phát tâm lớn thì bố thí lớn, phƣớc đức cũng lớn. Thế 

thì phát tâm sao gọi là lớn?  à bất trụ tƣớng mà thôi ! Tâm có chỗ trụ thì có 

chỗ trói buộc, không trụ thì không trói buộc, không có phạm vi nên lớn.  ho 

nên muốn bố thí chẳng trụ tƣớng, ắt trƣớc phải ở phƣớc đức chẳng trụ tƣớng, 



nếu chú ý ở phƣớc đức ấy là lấy phƣớc đức làm có thực, liền trụ tƣớng vậy. 

Ðã ở phƣớc đức trụ tƣớng mà hành bố thí, ấy là phƣớc đức hành bố thí, thì 

bố thí cũng trụ ở tƣớng vậy. Vì chƣng thế tôn thuyết khoa nầy, là đem lời 

nói chỗ bất trụ tƣớng bố thí phía trƣớc lại phát huy thêm vào triệt để, không 

khác gì đối với kẻ trụ tƣớng bố thí nói rõ chỗ căn bịnh của nó ra. Vì chƣng 

bố thí sở dĩ trụ tƣớng đều là tham cầu phƣớc đức mà thôi. Ba chữ “nhƣ lai 

thuyết” trong câu văn rất trọng yếu, có nghĩa là y theo nghĩa “nhƣ” mà 

thuyết. Vì chƣng bảo nếu ở lý duyên sanh chƣa thể hiểu suốt rõ, chỉ biết vì 

nhân duyên bố thí có thể đƣợc phƣớc đức, bèn tham cầu phƣớc đức để hành 

bố thí thì lầm to. Biết đâu rằng phật nói duyên sanh là khiến thể hội pháp 

duyên sanh tức không tức giả, mà ở pháp chẳng chấp, tiêu về tánh nhứt nhƣ 

mà thôi.  ếu cho phƣớc đức là có thực, thế ắt tham cầu phƣớc đức để hành 

bố thí mà trụ ở tƣớng. Ðã trụ ở tƣớng là hƣớng ngoại dong ruổi tìm cầu mà 

trái với tánh.  hƣ thế thì vì cớ nhân duyên bố thí chẳng phải là không có 

phƣớc đức, nhƣng vì cớ nhân duyên trụ tƣớng phƣớc đức chỗ đƣợc đều là 

phƣớc đức thô tục ở trong tam giới, dẫu rằng đƣợc sanh về cõi trời hữu-đỉnh 

rốt cuộc vẫn là cái nhân khổ, nên y theo nghĩa “nhƣ” chẳng nói đƣợc phƣớc 

đức nhiều.  ếu hiểu rõ đạo lý duyên sanh một cách triệt để, quán hết thảy 

pháp tức không tức giả, tức giả tức không, không có luôn cả cái niệm phƣớc 

đức, chỉ vì lợi ích chúng sanh tu tam đàn ly tƣớng, tức là phƣớc tuệ song tu, 

bi trí cụ túc, ắt đƣợc bất khả tƣ nghị, bất khả xƣng lƣợng, vô biên công đức, 

tức là vô thƣợng bồ đề quả. Y theo nghĩa “nhƣ” mà nói, ngƣời nầy đƣợc 

phƣớc đức nhiều vậy thay !   

Xem tông chỉ kinh nầy đủ thấy đạo lý nhân quả ắt phải triệt để hiểu rõ, nếu 

chỉ biết thuyết nhân quả thô thiển, mà chẳng hiểu rõ suốt lý của nó, thì nhân 

nhỏ quả cũng nhỏ. Phải biết, thuyết nhân quả của phật tuyệt nhiên chẳng thể 

xem giống nhƣ thuyết nhân quả trong điển tích ngoại đạo, và trong sách vở 

thế tục. Ðạo lý nhân quả chỗ nói trong kinh phật là triệt để viên mãn, là hết 

sức tinh vi, đều là dùng tam đế : tức không, tức giả, tức trung để thuyết 

minh, hoặc dùng lý bát bất của nhị đế để thuyết minh. Ắt phải hiểu rõ nghĩa 

lý của nhị đế, tam đế, thì thuyết nhân quả của phật mới có thể hiểu rõ triệt 

để. Rồi sau mới biết đạo lý nhân quả chỗ phật thuyết rộng lớn viên diệu, thế 

pháp, xuất thế pháp cũng chẳng thể vƣợt ra ngoài, rồi sau mới biết nhân quả 

đáng sợ, khởi một chút niệm liền rơi vào nhân quả, cần gì phải đợi đến thực 

hành ƣ? Rồi sau mới biết phật pháp là cái ngƣời nào cũng phải cần, chẳng 

những kẻ học phật phải hiểu rõ phật lý, ngay muốn thành tƣ cách một con 

ngƣời cũng chẳng thể nào không hiểu rõ phật lý. Muốn thiệt hiểu rõ thế gian 

pháp cũng chẳng thể nào chẳng trƣớc hiểu rõ phật lý. Rồi sau mới biết ly 



tƣớng, ly niệm quan hệ trọng đại, quyết chẳng đến nỗi coi rẻ, quyết chẳng 

dám sợ khó, mới có thể phát đại tâm, tu thắng hành, chứng diệu quả.  

 iện nay ngƣời hữu tâm phần nhiều đều biết xƣơng minh thuyết nhân quả, 

tìm kiếm sự thực, ấn tống ra sách vở để mong cứu vớt nhân tâm đã bị chìm 

đắm, kéo lại thế vận nguy hiểm, đây là việc rất tốt lại là việc cực cần yếu. 

 hƣng thƣờng thƣờng có kẻ chẳng muốn coi những loại sách nầy, họ cho là 

rất thô thiển. Thế thì sao chẳng day về trong đại thừa phật pháp mà tìm cầu, 

nhƣ các nghĩa lý của nhị đế, tam đế v.v... đều là chân thuyên của phật thuyết 

nhân quả, là đệ nhứt nghĩa của nhân quả.  iểu rõ đƣợc phần nhỏ thì có ích 

phần nhỏ, hiểu rõ đƣợc phần lớn thì có ích phần lớn. Tóm lại nhân quả của 

phật thuyết có thể khiến ngƣời ta thành thiện nhân, hiền nhân, thánh nhân ở 

thế gian, cho đến thành bồ tát, thành phật, nó rộng lớn viên diệu biết là bao 

nhiêu !  

Tu Bồ Ðề! Ƣ ý vân hà? Phật khả dĩ cụ túc sắc thân kiến phủ? Phất dã 

thế tôn! Nhƣ lai bất ƣng dĩ sắc thân kiến. Hà dĩ cố? Nhƣ lai thuyết cụ 

túc sắc thân tức phi cụ túc sắc thân, thị danh cụ túc sắc thân.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao? Phật có thể lấy cụ túc sắc thân 

thấy chăng? Thƣa thế tôn chẳng thể, nhƣ lai chẳng nên lấy sắc thân 

thấy. Vì cớ gì? Nhƣ lai nói cụ túc sắc thân tức là chẳng phải cụ túc sắc 

thân, nên gọi tên là cụ túc sắc thân.  

Bản lƣu thông chép : nhƣ lai bất ƣng dĩ cụ túc sắc thân kiến.  âu nầy ngƣời 

đời Ðƣờng viết kinh không có chữ cụ túc, có thể bỏ chữ đó đi.  ụ túc sắc 

thân và khoa dƣới cụ túc chƣ tƣớng, ngƣời xƣa có nhiều thứ thuyết.  oặc 

hợp sắc thân và chƣ tƣớng hỗn hợp lại mà nói là kim thân cao trƣợng sáu, thì 

nói là ứng thân.  oặc chia ra trỏ sắc thân làm 80 thứ hảo, các tƣớng làm 32 

tƣớng, đây cũng là hiểu theo ứng thân.  oặc bảo sắc thân là báo thân, chƣ 

tƣớng là ứng, hoá thân.  hỉ có Ðạt Thiên pháp sƣ đầu nhà Thanh thì nói các 

tƣớng sắc thân phải theo báo thân mà nói, thuyết nầy rất tinh, phải nên theo. 

Vì chƣng trong kinh đã ở các tƣớng sắc thân đều nói là đầy đủ, đầy đủ là 

nghĩa viên mãn, đó là trỏ báo thân công hành viên mãn, vạn đức trang 

nghiêm mà nói, xác tạc không còn nghi ngờ gì nữa, vì ứng hoá thân của kim 

thân cao trƣợng sáu, 32 tƣớng v.v... cùng với nghĩa công hành cụ túc, trang 

nghiêm cụ túc không hợp.  

 ơi phần thân tƣớng nầy gồm có yếu nghĩa. Vì chƣng sắc thân gọi là cụ túc, 

chính vì chƣ tƣớng của nó cụ túc mà thôi.  ên sắc thân là sở trang nghiêm, 



chƣ tƣớng là năng trang nghiêm, chia ra mà nói ý ở hiển nó có năng có sở, 

chính là pháp duyên sanh vậy.  òn nhƣ tánh vốn đầy đủ chỉ một cái không 

tịch, đã chẳng phải là sắc tƣớng, thì làm gì có sự phân biệt năng trang 

nghiêm sở trang nghiêm.  

 âu ngắn : phất dã, có nghĩa là : cũng có thể, mà cũng chẳng thể, vì chƣng 

pháp thân, báo thân chẳng một mà chẳng khác, nếu hội về tánh chẳng khác 

thì có thể thấy, nếu chấp trƣớc tƣớng chẳng một thì chẳng thể thấy.  ên nối 

tiếp nói : “nhƣ lai bất ƣng dĩ sắc thân kiến” trên nói phất dã, dƣới nói bất 

ƣng, chính hô ứng nhau, ý tỏ rõ chẳng phải bảo có thể hay không có thể, chỉ 

chẳng nên mà thôi.  ói nhƣ lai, nói dĩ, đều bao gồm tinh nghĩa.  ói một chữ 

dĩ là ý chấp tƣớng hiển nhiên.  hƣ lai là nghĩa chƣ pháp nhƣ, là tánh bất dị. 

Sắc thân là tƣớng bất nhất, há nên chấp cái tƣớng bất nhất thấy cái tánh bất 

dị, câu nói nầy bao gồm : nếu làm mất cái tƣớng đi thì có thể thấy tánh.  

 ƣới câu hà dĩ cố là tỏ rõ nghĩa bất ƣng.  hƣ lai thuyết là theo tánh mà 

thuyết. Theo tánh mà thuyết cụ túc sắc thân, thì sắc thân là quả báo của 

nhiều kiếp tu nhân chỗ hiện ra, là pháp duyên sanh.  uyên sanh chẳng phải 

là tánh, tức giả tức không, nên nói tức phi cụ túc sắc thân.Thế nhƣng đã là 

bổn tánh tùy duyên chỗ hiện ra tƣớng tu nhân đắc quả, tuy đƣơng thể là 

không mà tức không tức giả, danh tƣớng nghiễm nhiên, nên nói : thị danh cụ 

túc sắc thân. Tức phi, thị danh cụ túc chƣ tƣớng ở khoa dƣới cũng giải thích 

nhƣ vậy. Tóm lại là để tỏ rõ báo thân cũng là pháp duyên sanh, tức giả tức 

không, tức không tức giả.  ếu chẳng hiểu rõ nghĩa tức giả tức không, thế ắt 

chấp tƣớng mà mê muội tánh, tánh tƣớng cách biệt mà bất nhất, thì sao có 

thể kiến tánh đƣợc?  ếu chẳng hiểu rõ nghĩa tức không tức giả, lại ắt chấp 

tánh mà phế tƣớng, tánh và tƣớng lại cách biệt mà bất nhất, chỗ kiến thực 

chẳng phải là toàn tánh vô tƣớng vô bất tƣớng, thì cũng sao có thể gọi là 

kiến tánh ƣ?  ên ắt hiểu sâu đạo lý duyên sanh, thể hội cụ túc sắc thân là tức 

giả tức không, tức không tức giả mà hai bên chẳng trƣớc, rồi sau tánh tƣớng 

viên dung mà bất dị, thì kiến tƣớng tức là kiến tánh.  hỗ kiến nầy là vô 

tƣớng vô bất tƣớng, cũng tức là toàn tánh nhƣ thực không, nhƣ thực bất 

không. Thắng báo thân của nhƣ lai còn là duyên sanh, thì có thể biết hết thảy 

pháp đều là duyên sanh, nên hết thảy pháp đều chẳng thể chấp, chấp thì ắt 

rơi vào một bên.  hấp tức là thủ trƣớc. Tâm có chỗ thủ, vì cớ do nó động 

niệm.  ên muốn không thủ trƣớc một cái gì, thì chỉ có ly niệm mà thôi. Phải 

biết, tông chỉ của phật thuyết chƣ pháp duyên sanh ở chỗ khiến ngƣời ta thể 

hội đạo lý tức giả tức không, tức không tức giả, biết hết thảy pháp vốn 

không thể chấp, lại cũng chẳng cần chấp, để ly niệm thôi! Sở dĩ khiến ly 

niệm, là nếu tu nhân ly niệm, ắt đƣợc quả vô niệm, vẫn chẳng phải ngoài 



pháp duyên sanh vậy. Vô niệm tức là phật trí, là chân nhƣ.  o đây có thể 

thấy thế gian pháp, xuất thế gian pháp đều là duyên sanh tức đều là nhân 

quả. Kẻ không có trí tuệ do ác nhân chiêu ác quả, do thiện nhân chiêu thiện 

quả, do nhân nhỏ chiêu quả nhỏ, do nhân hữu lậu chiêu quả hữu lậu.  ếu 

khai phật tri kiến thì có thể do thù thắng nhân chiêu thù thắng quả. Sao gọi là 

thù thắng?  à vô niệm mà thôi. Tóm lại pháp pháp đều là duyên sanh, nên 

pháp pháp đều là tức không tức giả, cho nên ở thế pháp, xuất thế pháp đều 

phải hai bên chẳng trƣớc, mà muốn chẳng trƣớc triệt để thì chỉ có ly niệm. 

 ại thế pháp, xuất thế pháp đều là duyên sanh, nên thế gian, xuất thế gian 

chẳng ngoài nhân quả, cho nên nhân ly niệm liền chứng quả vô niệm chân 

nhƣ.  

Phàm chỗ thuyết tức phi thị danh ở trƣớc ở sau đều là vì tỏ rõ nghĩa nầy, đều 

phải lấy chỗ thuyết ở trên mà thông nó. Phía trƣớc còn chƣa nói rõ nghĩa chƣ 

pháp duyên sanh, nên chẳng thể nào mà không phát huy ra một cách thống 

khoái nhƣ thế, mà nay thì phải nhƣ thế mà thông đạt nghĩa đó. Phải biết, thể 

lệ kinh nầy là từ nói rời rạc ra đến hoàn chỉnh, trƣớc diễn dịch mà sau qui 

nạp, nên chỗ nói phía trƣớc đƣợc chỗ nói phía sau để chứng nó, nghĩa của nó 

càng sáng rỏ, nên sở dĩ khiến bồ tát thông đạt, có nghĩa là phải lấy nghĩa sau 

để thông đạt nghĩa trƣớc.  iảng thuyết trọn bộ kinh văn, ắt phải thuận theo 

cạn sâu thứ tự lần lƣợt tùy theo văn mà giảng.  ên lúc giảng nửa bộ trƣớc 

chỉ có thể bao gồm thu nhiếp nghĩa lớn của nửa bộ sau, dứt khoát chẳng thể 

nào đem nghĩa nói sau ở trong chỗ nói trƣớc mà nói ra thống khoái. Vì cớ 

gì? Vì văn trƣớc có mệnh ý của văn trƣớc.  ếu chỉ ngó ngàng nói nghĩa lớn, 

mà chẳng ngó ngàng tới đầu mối của nó, liền đem kinh nghĩa vốn nó có từng 

điều rành rẽ, nói ra lộn xộn không đầu đuôi, trái lại khiến kẻ nghe không 

hiểu gì hết.  hƣng nói đến nghĩa sau, nếu chẳng đem nghĩa trƣớc xỏ xâu lại 

mà qui nạp vào, liền thành ra rời rạc, chẳng những chỗ nói không có chỗ qui 

nạp, ngay đến chỗ nói sau cũng không thấy tinh nghĩa, kẻ nghe lại cũng 

không hiểu gì hết.  gƣời chú thích kinh nếu phạm bịnh nầy thì kẻ đọc lời 

chú thích bàng hoàng mê ly, chẳng phanh ra đầu mối, đầu mối còn chƣa tỏ 

mà muốn cầu hiểu sâu thì rất khó. Tóm lại, kinh nầy khó giảng, nửa bộ trƣớc 

nửa bộ sau chẳng khác gì nhau, mà chỗ khó giảng của nửa bộ trƣớc nửa bộ 

sau thì lại chẳng một.  hỗ khó giảng của nửa bộ trƣớc, khó ở yếu nghĩa 

phần nhiều ở nửa bộ sau, lúc giảng thƣờng thƣờng phạm vào văn nửa bộ sau, 

chỉ có thể nói một cách bóng bẩy mà chẳng thể nói ra thống khoái chỗ mình 

muốn nói.  hỗ khó giảng ở nửa bộ sau, khó ở lý sâu, cảnh vi tế, lời nói ra 

chẳng dễ gì hình dung, vả lại chỗ chỗ phải ngó tới một tầng ly danh tuyệt 

tƣớng, tuy có thể nói ra thống khoái chỗ mình muốn nói, nhƣng chẳng thể 

nói kết thúc lại một chữ, làm bít cửa giác ngộ của ngƣời ta.  ác bực thiện tri 



thức có kẻ phát đại tâm muốn hoằng dƣơng kinh nầy thì lý nầy chẳng thể 

nào mà không biết.  

Tu Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà? Nhƣ lai khả dĩ cụ túc chƣ tƣớng kiến phủ? Phất 

dã thế tôn ! Nhƣ lai bất ƣng dĩ cụ túc chƣ tƣớng kiến. Hà dĩ cố? Nhƣ lai 

thuyết chƣ tƣớng cụ túc tức phi cụ túc, thị danh chƣ tƣớng cụ túc.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao? Nhƣ lai có thể lấy các tƣớng 

cụ túc thấy chăng? Thƣa thế tôn chẳng thể, nhƣ lai chẳng nên lấy các 

tƣớng cụ túc thấy. Vì cớ gì? Nhƣ lai nói các tƣớng cụ túc tức chẳng phải 

cụ túc nên gọi tên là các tƣớng cụ túc.  

 ảo là tên khác của tƣớng, có nghĩa là tùy theo hình tƣớng của nó lại phân 

biệt kỹ có bao nhiêu cái tốt của tƣớng nó, nên nói là tùy hình hảo.  ay nói 

cụ túc chƣ tƣớng, liền nhiếp có hảo ở trong đó, nếu không có hảo thì chẳng 

thể gọi là chƣ tƣớng cụ túc. Tầm thƣờng chỗ nói 32 tƣớng, 80 thứ hảo là ứng 

thân tƣớng hảo, còn báo thân tƣớng hảo nhƣ chỗ nói trong phẩm Tƣớng  ải 

ở kinh  oa  ghiêm; “trên đỉnh đầu nhƣ lai có 32 bảo trang nghiêm tƣớng, 

khoảng lông mày, mắt, mũi, răng, môi, cổ, mỗi cái có một trang nghiêm 

tƣớng.  ƣỡi có 4 tƣớng, miệng có 5 tƣớng, vai mặt 2 tƣớng, vai trái 3 tƣớng. 

Trƣớc ngực 1 tƣớng tức là tƣớng chữ (vạn) cát tƣờng. Phía trái phía mặt của 

ngực có chung 10 tƣớng, tay trái tay mặt có chung 13 tƣớng, âm tạng một 

tƣớng, hai mông đít, hai vế, hai đùi cộng 6 tƣớng, lỗ chân lông 1 tƣớng, hai 

chân cộng 13 tƣớng”. Ở trên cộng lại là 97 thứ diệu tƣớng gọi là đại nhân 

tƣớng. Muốn biết danh xƣng tƣớng trạng của nó có thể xem ở kinh văn. 

 hƣng đây còn là nói sơ lƣợc, nếu nói cụ túc thì có mƣời hoa tạng thế giới 

hải vi trần số đại nhân tƣớng, vì chƣng báo thân tƣớng hảo thì nhiều vô 

lƣợng vô biên.  ay nói cụ túc là trỏ tƣớng nầy mà nói. Kinh  oa  ghiêm 

nói : “Mỗi mỗi bộ phận của thân có chúng bảo diệu tƣớng để làm trang 

nghiêm”.  o ý kinh nầy, có thể biết danh từ cụ túc sắc thân, chính là vì cụ 

túc chƣ tƣớng mà gọi.  ên trƣớc nói : “chƣ tƣớng là năng trang nghiêm, sắc 

thân là sở trang nghiêm”, nghĩa khác cũng giống nhƣ trƣớc. Phàm khoa trên 

chỗ thuyết những nghĩa : “tức phi, thị danh” đều thông với nghĩa nầy, không 

cần nói thêm nữa.  hƣ tƣớng cụ túc tức là cụ túc chƣ tƣớng. Sắc thân tƣớng 

hảo của phật sở dĩ gọi là đệ nhứt thù thắng tức là ở hai chữ cụ túc, nên nói 

lộn lên lộn xuống để thấy ý.  

Từ khai kinh đến đây, đem thân tƣớng ra vấn đáp đã có ba lần, mà mỗi lần 

chỗ tỏ rõ nghĩa chẳng giống nhau.  ay chia ra làm ba tầng để nói cho tiện 

thông đạt, một tầng lại đi sâu vào một tầng.   



1)  ần đầu hỏi : có thể lấy thân tƣớng thấy nhƣ lai chăng, chỉ nói hai chữ 

thân tƣớng ấy là hết thảy thân tƣớng đều nói ở trong đó, chẳng phải là 

chuyên trỏ thân tƣớng của phật.  hƣ lai là thông trỏ tự tánh, chẳng phải là 

chuyên trỏ phật.  ần thứ nhì hỏi :  ó thể lấy 32 tƣớng thấy nhƣ lai chăng là 

chuyên theo phật để nói, nhƣng là nói ứng thân.  ần nầy lời hỏi là cụ túc sắc 

thân, cụ túc chƣ tƣớng, là theo báo thân của phật mà nói.   

2) Vấn đáp lần đầu chính thừa tiếp sau câu bất ƣng trụ tƣớng, nên chỉ nói : 

thân tƣớng tức phi thân tƣớng, mà chẳng nói : thị danh, để hiển nghĩa tƣớng 

đều là hƣ vọng, cho nên chẳng nên trụ.  ần vấn đáp thứ nhì vì chính tỏ rõ 

chẳng hoại giả danh nên tức phi, thị danh đều nói, để hiển nghĩa theo tƣớng 

thì phi, theo tánh thì thị, hai bên chẳng trụ.  ần nầy chính tỏ rõ chƣ pháp 

duyên sanh, nên cũng nói luôn cả hai tức phi, thị danh để hiển pháp duyên 

sanh, nghĩa không hữu đồng thời.   

3)  ời hỏi hai lần trƣớc : “có thể lấy thân tƣớng thấy nhƣ lai chăng, có thể 

lấy 32 tƣớng thấy nhƣ lai chăng?”  hƣ lai là tên gọi của tánh đức, thấy nhƣ 

lai cũng nhƣ nói thấy tánh. Phải biết, chẳng nên trụ tƣớng là thấy tánh. Tánh 

thì chân thực, tƣớng thì hƣ vọng, đuổi theo vọng liền trái với chân, nên 

muốn thấy tánh thì chẳng nên trụ tƣớng.  hƣng lần đầu lấy thân tƣớng để tỏ 

rõ chẳng nên trụ, vì thân tƣớng và tánh rất là mật thiết. Thân tƣớng còn là hƣ 

vọng thì các tƣớng khác có thể biết đƣợc. Thân tƣớng còn chẳng nên trụ, thì 

các tƣớng khác chẳng nên trụ có thể biết đƣợc.  hƣng chỗ gọi là chẳng trụ 

tức là phải ở trên cái tƣớng liền thấy nó là chẳng phải tƣớng, đó là chẳng trụ 

thì liền có thể thấy tánh, chẳng phải bảo là hoại tƣớng mà sau thấy tánh. 

Thân tƣớng nhƣ thế, thì các tƣớng khác cũng đều nhƣ thế. Ðây là nghĩa chỗ 

tỏ rõ lần vấn đáp thứ nhứt.  ần thứ nhì chẳng hoại giả danh là nói ở sau ly 

danh tự tƣớng, ly ngôn thuyết tƣớng, nên theo danh của 32 tƣớng mà nói, để 

tỏ rõ nghĩa chân thực của ly tƣớng.  ó ý bảo là : tánh chân nhƣ, cảnh giới ly 

niệm chẳng thể lấy tên để gọi, chẳng thể lấy lời nói để nói ra, chẳng thể lấy 

tƣớng để hình dung, nên phải ly danh, ngôn, tƣớng để tự chứng.  hƣng chỗ 

gọi là ly danh ngôn tƣớng là phải biết tánh chẳng phải là danh ngôn, chỗ 

biểu hiện ra đƣợc, chẳng phải là bảo không danh, không ngôn, không tƣớng. 

 hỉ ở cái giả tƣớng của danh ngôn mà tâm chẳng thủ trƣớc tức là ly, liền 

thấy tánh. Ứng hoá thân của nhƣ lai chẳng rõ ràng có danh ngôn 32 tƣớng ƣ? 

Mà tƣớng nầy thực là chỗ hiển hiện của nhƣ lai, nên ở tƣớng chẳng trƣớc 

liền thấy nhƣ lai. Biết đƣợc danh ngôn 32 tƣớng của ứng hoá thân phải làm 

sao ly, thì biết danh ngôn của hết thảy pháp tƣớng phải làm sao ly vậy. Ðây 

là nghĩa chỗ tỏ rõ của sự vấn đáp lần thứ hai.  ần nầy ban đầu hỏi : “phật có 

thể lấy cụ túc sắc thân thấy chăng?” thứ nhì hỏi : “nhƣ lai có thể lấy cụ túc 



sắc thân thấy chăng?”  oặc nói phật, hoặc nói nhƣ lai đều có tinh nghĩa. Vả 

câu hỏi ban đầu chỉ nên nói phật, câu hỏi lần thứ nhì chỉ nên nói nhƣ lai 

chẳng thể dời đổi. Vì cớ gì? Phải biết, phật là tên gọi của quả đức, cụ túc sắc 

thân tức là thân quả báo, nên nói cụ túc sắc thân phải nói danh từ phật, để 

hiển thân nầy là thân báo đắc của kẻ chứng quả thành phật.  hƣ lai là tên gọi 

của tánh đức, cụ túc chƣ tƣớng là tƣớng của tánh đức viên minh hiển hiện ra, 

nên nói cụ túc chƣ tƣớng phải nói danh từ nhƣ lai, để hiển tƣớng nầy chính 

là tƣớng hiển thành của kẻ chứng chân nhƣ tánh đức.  ên chữ phật ở trên 

cùng với câu cụ túc sắc thân cùng nói, để tỏ rõ nhân quả chẳng phải hƣ, thứ 

nhì chữ nhƣ lai cùng với câu cụ túc chƣ tƣớng cùng nói, để tỏ rõ tánh và 

tƣớng nhứt nhƣ. Tôi trƣớc đã nhiều lần nói  a Thập đại sƣ dịch kinh nầy 

một chữ chẳng lạm, chữ chữ đều bao gồm tinh nghĩa, chữ chữ chẳng có thể 

sơ sót bỏ qua, xem mấy khoa nầy càng đủ để chứng minh. Thế thì thân nầy 

đã là báo thân của phật quả, làm sao chẳng nên lấy thân nầy thấy ƣ? Phải 

biết, phật có thể lấy sắc thân thấy, còn phật tánh, sao có thể lấy sắc thân thấy 

ƣ? Thấy phật phải thấy phật tánh, há chỉ thấy phật thân mà thôi ƣ?  ên 

chẳng nói phật chẳng nên lấy sắc thân thấy, mà nói nhƣ lai chẳng nên lấy sắc 

thân thấy là vì thế.  âu hỏi : “phật có thể lấy sắc thân thấy chăng” chính là 

thăm nghiệm chỗ thấy ra sao, vì chƣng hỏi có thể thấy pháp thân phật ƣ, hay 

chỉ thấy sắc thân phật ƣ?  ụ túc chƣ tƣớng đã là tánh đức viên hiện ra thì 

làm sao chẳng nên lấy chƣ tƣớng thấy ƣ? Phải biết tánh và tƣớng tuy nhứt 

nhƣ, nhƣng tƣớng thì chẳng phải tánh, chỗ bảo là : trong viên dung có hành 

bố, chẳng thể sống lƣợng lờ mờ đƣợc.  ên nếu diệt tƣớng đi mà quán tánh, 

đã có quan niệm không có tƣớng thì sao lại chẳng thể thấy tánh.  ếu chấp 

tƣớng để thấy tánh thì chỉ có quan niệm của tƣớng, tánh sao lại có thể thấy 

đƣợc, nên chẳng bảo nhƣ lai bất khả (chẳng thể) dĩ cụ túc chƣ tƣớng kiến, 

mà nói nhƣ lai bất ƣng (chẳng nên) dĩ cụ túc chƣ tƣớng kiến, là vì thế. Mà 

lời hỏi : “nhƣ lai khả dĩ cụ túc chƣ tƣớng kiến phủ,” cũng là thăm nghiệm 

chỗ thấy ra sao? Vì chƣng tánh và tƣớng tuy bất nhứt mà thực bất dị, tuy bất 

dị mà thực bất nhứt, có thể ở tánh tƣớng biết sâu nghĩa thú, mà mở lớn viên 

kiến chẳng chấp nhứt, chẳng chấp dị ƣ?  

 ại nữa, lời hai câu hỏi lần nầy cùng với hai câu hỏi lần trƣớc rất không 

giống nhau, nên tỏ nghĩa cũng rất không giống nhau. Vì chƣng lời hỏi hai 

lần trƣớc là hỏi : khã dĩ thân tƣớng, hoặc tam thập nhị tƣớng kiến nhƣ lai 

phủ, đều là theo bên kẻ thấy mà nói, tức theo nhân vị mà nói.  òn hai lần lời 

hỏi ở đây là hỏi phật, nhƣ lai khả dĩ cụ túc sắc thân chƣ tƣớng kiến phủ, là 

theo bên phật, nhƣ lai mà nói, tức là theo quả vị mà nói, nên phải theo quả vị 

để tỏ rõ nghĩa.  àm sao tỏ rõ? Phải biết, sự chứng quả của phật cũng do 

duyên khởi, huống chi sắc thân. Tánh quang nhƣ lai chiếu mà thƣờng tịch, 



làm gì có các tƣớng, nên đều nói tức phi.  iền lại phải biết đã nhân viên mà 

quả mãn bèn có cụ túc sắc thân, tuy chiếu mà tịch, tuy tịch mà chiếu, thì 

chẳng phải là không có cụ túc chƣ tƣớng, nên đều nói là : thị danh. Tức phi 

là hiển cái không của tức giả, thị danh là hiển cái giả của tức không, há chỉ 

hai bên chẳng trƣớc mà lại hai bên đều dung hội, đây gọi là viên trung. Bồ 

tát thông đạt vô ngã pháp phải nên biết nhƣ thế.  hẳng những thế, phải biết, 

các tƣớng viên mãn là chỗ hiển hiện của tánh đức viên minh, há có thể chấp 

bảo là lìa các tƣớng ra riêng có pháp thân ƣ?  ên nói thị danh.  hƣng há có 

thể chấp chƣ tƣớng duyên sanh tức là pháp thân, nên nói tức phi. Thế thì còn 

chẳng nên chấp các tƣớng nhƣ lai hiện ra để thấy nhƣ lai, thì kẻ chấp hết 

thảy pháp tƣớng duyên khởi, nó chẳng thể thấy nhƣ lai, thật rõ ràng.  ên đều 

chẳng nên chấp cũng có thể biết vậy.  ho nên biết rằng cụ túc sắc thân là 

thắng báo của cứu cánh giác quả, há có thể chấp bảo là lìa sắc thân ra riêng 

có phật tánh ƣ, nên nói thị danh.  hƣng há có thể chấp sắc thân duyên khởi 

tức là phật tánh, nên nói tức phi. Thế thì còn chẳng nên chấp báo thân trang 

nghiêm để thấy pháp thân thanh tịnh, thì kẻ chấp thân ngũ uẩn khổ báo 

duyên khởi nó chẳng thể thấy tự tánh pháp thân lại rõ ràng, nên càng chẳng 

nên chấp lại càng có thể biết. Tóm lại, nói thị danh khiến nó chẳng thể chấp 

cái dị, nói tức phi khiến nó chẳng thể chấp cái nhứt, chẳng chấp nhứt dị, đây 

là viên kiến. Kiến viên thì tri cũng chánh, tri chánh thì kiến cũng viên.  ếu 

biết hết thảy đều là duyên sanh thì thấy hết thảy pháp bất nhứt bất dị. Thấy 

nó bất dị mà chẳng ngại gì bất nhứt, nên vốn nhứt nhƣ, mà chƣ pháp duyên 

sanh. Thấy nó bất nhứt mà chẳng ngại gì bất dị, nên tuy chƣ pháp mà đều là 

nhứt nhƣ, phải thông đạt nhƣ thế.  

Trên nói phƣớc đức, phàm thuộc về thiện quả chẳng kể lớn nhỏ đều là phƣớc 

đức. Ðây nói thắng báo thân là cái rất lớn rất thắng trong phƣớc đức.  hƣng 

chẳng kể lớn nhỏ hơn kém đều là theo quả để tỏ rõ nghĩa. Theo quả để tỏ rõ 

nghĩa, là tỏ rõ nó đều là duyên sanh. Phật thuyết yếu nghĩa duyên sanh nay 

lại khái quát ba thứ để nói, tiến sâu vào từng tầng một :   

1) Khiến biết thế gian, xuất thế gian pháp hết thảy đều không, chỉ có nhân 

quả chẳng không. Vì cớ gì? Vì đều là pháp duyên sanh, sở dĩ nhân quả đáng 

sợ, sở dĩ phải tu thắng nhân chứng thắng quả.   

2) Ðã hết thảy đều không, mà nhân quả chẳng không, nên hết thảy pháp tức 

không tức giả, vì cớ tức giả cho nên nhân ắt có quả, nhân thắng thì quả ắt 

thắng. Vì cớ tức không, cho nên nhân quả tuy thắng, làm mà cũng nhƣ vô 

sự, đây gọi là hiểu sâu nhân quả.   



3) Phật nói hết thảy pháp duyên sanh, ý ở chỗ tỏ rõ nó vốn chẳng sanh.  ếu 

ở trong khoảng nhị lục thời, thế pháp cũng tùy duyên mà làm, xuất thế pháp 

chính tùy duyên mà khởi, nhƣng con mắt day về chỗ hết thảy pháp vốn 

chẳng sanh để xem nó, cũng chẳng tự cho rằng có thể xem, chỉ ở thế gian, 

xuất thế gian pháp chính lúc tùy duyên là chính phải xem nhƣ thế, chính lúc 

phải xem nhƣ thế là chính lúc tùy duyên nhƣ thế, thì có thể hứa cho ngƣời 

nầy là một ngƣời linh lợi. Trong mà tâm tam tế qui về chỗ bất khả đắc, ngoài 

mà hết thảy pháp qui về vốn chẳng sanh, thì ngã pháp còn chỗ nào chứa núp 

nữa? Thiệt là một cái xong thì 100 cái xong, thiên hạ thái bình. Bổn sƣ dạy 

chúng ta pháp môn vƣợt đƣờng thẳng nầy, chúng ta phải một gánh gánh lên, 

ra sức bƣớc lên đƣờng phía trƣớc.  hẳng thấy nói ƣ : “ngày nay đã qua, 

mạng sống cũng theo đó mà giảm, nhƣ cá ở nơi nƣớc cạn, có gì là vui?”  ếu 

cứ nhƣ cũ chấp trƣớc, bƣớc đi mà vẫn ngó trở lại, thì tuy ngày ngày xem 

kinh nghe pháp hiểu đƣợc chút ít nghĩa lý nhƣng có ích chỗ nào đâu? Phải 

đề phòng sở tri chƣớng của mình sanh ra, so với phiền não chƣớng còn hƣ 

hoại hơn. Phải gấp rút bƣớc nhanh lên.  

Ở sau phƣớc đức thắng báo, nối tiếp nói một khoa lớn pháp thí, chính để 

hiển thị hết thảy pháp đều là duyên sanh. Vì chƣng ắt có nhân duyên bố thí 

lục độ mới có thể phát sanh sự tƣớng phƣớc đức thắng báo, nên phƣớc đức 

thắng báo là theo quả mà nói, tức là theo chỗ pháp sanh ra mà nói. Một khoa 

pháp thí nầy là theo nhân mà nói. Theo nhân nói là muốn hiển thị nghĩa 

duyên sanh vô cùng, nhân quả vô tận. Tại sao nói thế? Phải biết, một khi nói 

bố thí liền có ba phƣơng diện : 1) ngƣời bố thí, 2) ngƣời đƣợc bố thí, 3)Vật 

bố thí.  ên một khoa lớn pháp thí nầy liền mở ra làm ba khoa. Trƣớc nói 

một khoa không có pháp có thể thuyết là theo kẻ bố thí mà nói, thứ nhì nói 

một khoa kẻ nghe tánh không là theo kẻ đƣợc bố thí mà nói, thứ ba nói một 

khoa vô pháp khả đắc là theo vật bố thí mà nói.  hỗ phật thuyết pháp đều là 

thuyết chỗ chứng của phật, nên không có pháp có thể đắc là theo pháp chỗ 

thí mà nói. Mà đem kẻ bố thí ra để nói, thì làm sao biết hành cái thí nầy, lại 

làm sao có thể hành cái thí này, nhân duyên của nó rất chẳng một vậy.  ại 

đem ngƣời đƣợc bố thí ra để nói thì làm sao thành ra chúng sanh, lại làm sao 

có thể nghe pháp, nhân duyên của nó cũng lại rất nhiều.  ại đem vật bố thí 

ra để nói, vật này làm sao sanh ra, lại làm sao đƣợc, nhân duyên lại có nhiều 

thứ. Ðây là theo nhân duyên trên ba phƣơng diện đã ngàn muôn sai biệt, nói 

ra không hết.  uống chi ba phƣơng diện nếu chẳng tụ hội ở một thời, một 

chỗ thì vẫn là không có một việc pháp thí nầy phát sanh ra, làm sao mà đƣợc 

tụ hội ƣ, lại nếu chẳng phải duyên thì chẳng thể đƣợc.  o đây có thể biết hết 

thảy sự việc đều là nhân duyên chỗ sanh ra, chẳng những là pháp bố thí nầy. 

Ðã có một cái duyên pháp thí nầy, lại sẽ phát sanh bao nhiêu thứ quả, quả lại 



thành nhân, nhân lại thành quả, quả nhân, nhân quả từ đó trở đi muôn ngàn 

sai biệt vĩnh viễn không cùng tận.  ó thể thấy bao nhiêu sự tƣớng thế gian, 

xuất thế gian, chỗ gọi là chƣ pháp lại không có vật gì khác, chỉ là nhân quả, 

quả nhân chẳng dứt ở khoảng tâm và con mắt chúng sanh hiển hiện, biến 

huyễn ra mà thôi !  húng sanh chẳng biết quán sâu lý nầy, bèn bị nó làm mê 

hoặc, trỏ ra mà gọi nó đây là pháp nầy, đây là pháp kia. Biết đâu rằng cái trỏ 

ra là nhân, ấy là cái quả của nhân trƣớc, gọi nó là quả, thực là cái nhân của 

quả sau.  hỗ gọi là nhân pháp, quả pháp, bản thân nó không có một cái cố 

định. Ðã chẳng cố định liền chẳng phải thực tại, há chỉ trong khoảng sát na 

đều thành vết tích cũ mà thôi đâu. Thế thì phân biệt cực khổ, chấp trƣớc 

vững chắc, cho pháp nầy nhứt định là pháp nầy, há chẳng phải là ngu si ƣ? 

 hẳng những kẻ nhận sự tƣớng là thực có tức là si, nếu nhận sự tƣớng là 

thực không cũng chƣa từng chẳng phải si. Vì cớ gì? Vì hết thảy pháp chẳng 

qua là nhân nhân, quả quả lần lƣợt diễn biến làm loá mắt và tâm ngƣời ta, 

ban đầu chẳng thể nào ngƣng trụ lại một sát na, bèn chấp là thực có, tự mình 

sanh trói buộc, chẳng đƣợc tự tại, ngƣời này là ngƣời hết sức ngu si đã đành 

chẳng đợi nói nữa. Thế nhƣng pháp tuy chẳng phải thực, mà từ vô thủy đến 

nay gặp duyên liền khởi, nhân quả, quả nhân sát na nói tiếp nhau đã chẳng 

dứt mất. Bèn một mùi vị chấp không, chẳng biết tùy thuận lý duyên sanh, 

nhờ nhân thù thắng đƣợc chứng quả thù thắng, đến nỗi đã chẳng thể chứng 

tánh vốn chẳng phải duyên sanh, vƣợt ra khỏi ở ngoài hết thảy các pháp 

duyên sanh, để tự mình cởi mở cái khổ trói buộc, đƣợc cái vui tự tại.  ại 

chẳng thể lợi dụng sự lý duyên sanh, tùy duyên cơ cảm hiển thị bao nhiêu 

thứ pháp để bạt khổ cho chúng sanh, cho vui cho chúng sanh.  gƣời nầy 

chẳng thể vƣợt ra thì thế ắt rơi xuống. Vì cớ gì? Vì ác thủ không. (Vì kẻ 

chẳng chấp có thực, luôn đến nhân quả cũng chẳng tin, đây là ác thủ không, 

tỏ rõ thế của nó ắt tạo ác).  ẫu chẳng ác thủ không mà chỉ nghiêng về ở cái 

không, tuy có thể vƣợt ra duyên sanh mà chẳng thể lợi dụng duyên sanh, thì 

chìm vào cái không, trệ vào cái tịch, thành ra ngƣời tự liễu. ( oại này chỉ tu 

nhân nhỏ chứng quả nhỏ, chẳng biết nhờ thù thắng nhân duyên, đƣợc thù 

thắng quả chứng, nên tuy có thể vƣợt ra, tự chứng cái tánh vốn đầy đủ, mà 

chẳng thể lợi dụng tùy duyên để độ chúng sanh, nhƣ bực nhị thừa là loại này 

vậy).  ho nên thế tôn mắng nó rằng : “mầm mục, giống hƣ hoại, rơi vào hố 

vô vi”.  ai thứ bịnh chấp không nầy, tuy khổ vui không giống nhau, thăng 

lên chìm xuống khác nhau xa, nhƣng không có trí tuệ đều là một. Phật thuyết 

khoa nầy ý ở khiến ngƣời ta hiểu rõ sự lý duyên sanh để tránh khỏi bịnh 

chấp hữu chấp không. Mà khiến phát bồ đề tâm tu bồ tát hạnh phải thông đạt 

pháp duyên sanh tức không tức giả, tức giả tức không để làm rộng bố thí, 

khiến cho tự và tha tùy thuận lý này, không hữu chẳng chấp. Ðã siêu thoát ra 

ngoài hiện tƣợng, lại đƣợc nó ở trong vòng, liền thành bồ tát bi trí đầy đủ. Vì 



cớ gì? Vì chẳng chấp hữu thì nhân ngã không, chẳng chấp không thì pháp 

ngã không, ngã và pháp hai cái đều không tức là thấu suốt bát nhã chánh trí 

của tam không, liền chứng lý thể bát nhã không hữu đồng thời, thành phật 

còn chẳng khó, há chỉ thành bồ tát mà thôi ƣ?  ên nói : “nhƣợc bồ tát thông 

đạt vô ngã pháp giả, nhƣ lai thuyết danh chân thị bồ tát”.   

 hƣ chỗ nói trên có thể biết ba phƣơng diện : kẻ bố thí, kẻ đƣợc bố thí, vật 

bố thí đã là pháp nhân duyên sanh, thì đều đƣơng thể tức không, nên gọi là 

tam luân thể không. Thí dụ ba phƣơng diện là luân (bánh xe) vì bánh xe là 

vật xoay chuyển chẳng ngừng, lại vật khác bị bánh xe đè cán lên liền phá 

hoại không còn, để thí dụ nhân quả, quả nhân thay đổi nhau diễn biến không 

ngừng, và để thí dụ tài thí phá tham lam bỏn xẻn, vô uý thí phá khổ não, 

pháp thí thì có thể mở chánh trí phá ba chƣớng.  hỗ nói ở trên đều là tôn chỉ 

trọng yếu của khoa nầy, nay nói ra trƣớc để vào văn so sánh dễ hiểu.  

Tu Bồ Ðề ! Nhữ vật vị nhƣ lai tác thị niệm : ngã đƣơng hữu sở thuyết 

pháp, mạc tác thị niệm.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, ông chớ bảo nhƣ lai làm niệm nầy : ta phải có 

chỗ thuyết pháp, chớ làm niệm nầy.  

Mấy khoa dƣới đây lý và tôn chỉ sâu kín, ấy là nói nó sâu lại ẩn đi chẳng dễ 

thấy đƣợc. Vả chính diện là tỏ rõ nghĩa nhƣ lai thuyết pháp, mà ở trong lại là 

dạy bồ tát phải làm sao ly niệm, chỗ bảo là nói ở chỗ nầy mà ý ở chỗ kia. 

 ay trƣớc đem nghĩa chính diện chia ra từng tầng nói rõ, lại nói tôn chỉ 

trong lời nói nầy. Một chữ niệm trên là ở bên nhƣ lai nói, xem văn có thể 

biết, còn chữ niệm trong câu “mạc tác thị niệm” là ở bên trƣởng lão nói có 

nghĩa là ông chẳng nên làm niệm nầy.  hữ niệm nầy nhiếp chữ vị (bảo) của 

văn trên, vị là lời nói.  àm lời nói nầy là do ở làm niệm nầy, nên lấy đừng 

làm niệm nầy răn nó.  àm ngôn niệm nầy, lỗi nó ở chỗ nào? Ở bốn chữ “tác 

niệm ngã đƣơng”, mà ngôn niệm nầy tức là phỉ báng phật, nên răn đừng làm 

ngôn niệm nầy, đây là lý gì? Văn dƣới câu hà dĩ cố, chính nói rõ cớ đó.  

Hà dĩ cố? Nhƣợc nhân ngôn nhƣ lai hữu sở thuyết pháp tức vi báng 

phật, bất năng giải ngã sở thuyết cố.  

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Nếu ngƣời nào nói nhƣ lai có chỗ thuyết pháp tức 

là phỉ báng phật, vì cớ chẳng có thể hiểu chỗ ta thuyết.  

 à dĩ cố : là hỏi vì cớ gì chẳng nên làm ngôn niệm nầy.  ữu sở thuyết pháp 

: có nghĩa là trong tâm còn tồn tại có pháp chỗ thuyết, tức là ý tác niệm, ngã 



đƣơng. Một khi nói lời nầy, tội nó rất lớn, ắt rơi xuống vô gián địa ngục. Vì 

cớ gì? Vì tức là phỉ báng phật, đây sở dĩ chẳng nên làm niệm nầy, làm lời 

nói nầy vậy. Tại sao tức là phỉ báng phật? Kinh văn giống nhƣ chƣa nói rõ, 

thực ra đã ám thị ở trong hai chữ “nhƣ lai” rồi vậy. Viên chứng bổn tánh mới 

gọi là nhƣ lai, trong tánh không tịch sao đƣợc có niệm, sao lại có ngã? Phàm 

làm niệm ta phải nhƣ thế nào, nhƣ thế nào, là vọng tƣởng chƣa vắng lặng, 

ngã chấp chƣa không, là kẻ phàm phu mới nhƣ vậy, nếu bảo nhƣ lai nhƣ thế, 

thì xem nhƣ lai giống nhƣ kẻ phàm phu, chẳng phải phỉ báng là gì? Phải biết, 

thuyết pháp là báo, hoá phật, mà chẳng phải là pháp thân nhƣ lai. Thế nhƣng 

chứng đắc pháp thân mới thành báo, hoá thân, nên báo hoá thân và pháp 

thân tuy bất nhất mà bất dị.  ên pháp thân không có niệm, không có thuyết, 

báo, hoá thân tuy có thuyết mà thực không có niệm. Kinh văn riêng đem nhƣ 

lai ra để nói là ý ở hiển chỗ nầy, để tỏ bày chớ có nghi phật có niệm thuyết 

pháp. Một khi có cái nghi nầy thì không khác gì nghi phật-tánh chẳng không 

tịch, chƣa chứng pháp thân vậy, lại cũng không khác gì bảo chƣa thành phật 

vậy, cho nên tức là phỉ báng phật.  ại nữa, sự thuyết pháp của phật đều là 

đối cơ, cơ là cơ duyên.  ời nói đối cơ chính tỏ rõ thuyết pháp cũng là duyên 

sanh.  uyên sanh thể không, nên pháp vốn là không có pháp, nhƣ lai đã 

chứng thể không nên thuyết tức là không có thuyết, há đƣợc bảo là có chỗ 

thuyết pháp ƣ? Phật sao có thể chẳng khởi niệm mà tùy duyên thuyết pháp? 

 à vì sức bi nguyện huân tập lúc tu nhân chỗ đã nói ở phía trƣớc.  ý nầy 

Kinh Kim Quang Minh cuốn 10 nói ra rất rõ ràng, chẳng thể nào không biết, 

nay dẫn ra đây.  

Kinh nói : “Phật không có niệm nầy : ta nay diễn thuyết 12 phần giáo, lợi ích 

hữu tình”. 12 phần giáo tức là tam tạng, mở rõ tam tạng làm 12 bộ phận.  âu 

nói nầy có nghĩa là phật thuyết kinh, luật, luận tam tạng, lợi ích chúng sanh, 

ban đầu chẳng làm niệm ta phải nhƣ thế vậy. Kinh lại nói : “ hƣng do từ 

thiện căn lực hồi xƣa, ở kẻ hữu tình kia, tùy theo căn tánh, ý lạc, thắng giải 

của nó, chẳng nổi dậy phân biệt, nhậm vận tế độ, thị giáo lợi hỉ, hết vị lai tế, 

không có cùng tận”.  âu nầy có nghĩa là tuy chẳng khởi niệm ta phải thuyết 

pháp độ chúng sanh, nhƣng có thể tùy theo căn tánh của chúng sanh ý nó 

chỗ ƣa thích, chỗ nó hiểu nghĩa mà thuyết. Vả tuy khéo ứng cơ duyên nhƣ 

thế, hết vị lai tế khai thị giáo hoá, lợi ích hết thảy, đều khiến cho hoan hỉ, 

thuyết pháp vô tận, nhƣng cũng không có niệm phân biệt cơ duyên, ấy là 

chẳng thể nổi dậy phân biệt mà tự nhiên hợp độ, chỗ gọi là nhậm vận là vậy. 

Vì cớ gì có thể nhƣ thế?  o ở hồi trƣớc lúc ở nhân địa sức bi nguyện đầy đủ, 

quán sâu duyên sanh, huân tập thành chủng tử (tức là thiện căn) khiến cho 

nhƣ thế.  hƣng lúc tu nhân, một mặt quán cái giả hữu của duyên sanh, một 

mặt lại phải quán cái chân không vốn đầy đủ (kinh nầy trong khoa khai 



chánh tri, trƣớc nói tâm hành chẳng thể đắc tức là khiến quán chân không, 

thứ nhì nói duyên sanh tức là khiến quán giả hữu).  ếu chẳng chứng đắc 

tánh chân không, thì tuy bi nguyện đầy đủ, quán sâu duyên sanh cũng chẳng 

thể tùy duyên hiện khởi.  ên kinh văn lại nói :  

“Y theo pháp nhƣ nhƣ, y theo nhƣ nhƣ trí, có thể ở việc lợi ích tự và tha mà 

đƣợc tự tại tành tựu, y theo pháp nhƣ nhƣ, y theo nhƣ nhƣ trí mà thuyết bao 

nhiêu thứ phật pháp, cho đến thanh văn pháp”. Ðây là nói chứng tánh mà sau 

hai trí thành tựu. Y theo hai trí nầy thì hết thảy việc tự và tha hai cái đều lợi, 

đều đƣợc tự tại thành tựu, chẳng những có thể tự tại thuyết bao nhiêu thứ 

pháp mà thôi.  hẳng cần khởi niệm phân biệt, tự nhiên mà thành, đó là tự 

tại. Pháp nhƣ lai có nghĩa là : pháp là pháp tánh, nhƣ là chân nhƣ, chữ nhƣ 

thứ nhì là nhứt nhƣ. Vì chƣng nói cùng với pháp tánh chân nhƣ mà nhứt 

nhƣ, đây là tên khác của căn bản trí, nhƣ nhƣ trí có nghĩa là : chữ nhƣ đầu là 

nhứt nhƣ, chữ nhƣ thứ nhì là chân nhƣ, trí là căn bản trí. Vì chƣng nói cùng 

với chân nhƣ căn bản trí nhứt nhƣ, tức là tên khác của hậu đắc trí.  ăn bản 

trí tức là tánh thể, hậu đắc trí mới là tánh dụng. Ðắc thể mà sau khởi dụng 

nên kinh khác dịch là hậu đắc trí, đối với hậu đắc mà tỏ rõ căn bản, nên cũng 

gọi tên nó là trí, thực ra chỉ là tánh thể, nên kinh nầy dịch là pháp nhƣ nhƣ, 

mà chẳng gọi là trí, mỗi kinh có nghĩa của nó, đều có thể đƣợc cả. Vì chƣng 

căn bản trí là nói nó chiếu chân, hậu đắc trí là nói nó chiếu tục.  hiếu chân 

thì chỉ có một tánh quang không tịch, chẳng gọi nó là trí, có thể đƣợc. 

 hƣng đã tánh quang chiếu sáng thì gọi nó là trí cũng sao chẳng thể đƣợc? 

 hiếu tục thì soi phân biệt sự tƣớng muôn ngàn sai khác, gọi nó là trí đã 

đành là nên, nhƣng tuy gọi là soi phân biệt mà chẳng phải là khởi niệm phân 

biệt, nên nói là nhƣ nhƣ trí. Kinh lại lấy thí dụ hiển lý của nó rằng : “thí nhƣ 

vô lƣợng vô biên thủy kính, vì nƣơng ở ánh sáng, bóng của không đƣợc hiện 

ra bao nhiêu thứ tƣớng khác nhau, cái không tức là vô tƣớng”. Thủy kính là 

thí dụ tánh, thủy là thí dụ thanh tịnh, kính là thí dụ viên mãn, vô lƣợng vô 

biên là thí dụ tánh ở khắp cả hƣ không pháp giới. Ánh sáng là thí dụ hai trí, 

vì trí là nghĩa quang minh. Không là thí dụ tánh thể không tịch, bóng là thí 

dụ vọng niệm, tƣớng khác nhau là thí dụ sự tƣớng sai biệt, vô tƣớng là thí dụ 

vô niệm.  âu “cái không tức là vô tƣớng” chính là tỏ rõ nghĩa bóng của cái 

không, lại tỏ rõ tuy hiện ra bao nhiêu tƣớng, trong đó vẫn là vô tƣớng, nên 

gọi nó là không.  

Tóm lại bảo là thủy kính (gƣơng nƣớc) không có bụi mà phát ra ánh sáng, 

nƣơng theo ánh sáng nầy nên có thể ở trong cái không không có bụi hiện bao 

nhiêu tƣớng. Phật tánh cũng nhƣ thế, vô niệm không tịch thì trí quang viên 

khắp. Y theo trí quang nầy nên trong cái không tịch vô niệm mà đƣợc bao 



nhiêu sự tự tại thành tựu.  ó thể thấy tự tại thành tựu chính là do vô niệm 

không tịch mà hiện ra trí quang.  ay bảo : “nhƣ lai tác niệm ngã đƣơng 

thuyết pháp” liền giống với phàm phu, há là nhƣ lai. Ðã chẳng không tịch lại 

há có thể thuyết pháp tự tại, chính là chỗ bảo “lấy sự thấy luân hồi đo lƣờng 

biển viên giác” không có chỗ nầy. Phải biết, thuyết pháp nhƣ tiếng vang 

trong hang, cũng nhƣ hang trống rỗng thì truyền tiếng nói đi, hễ có cảm thì 

ứng, ban sơ không để tâm gì vậy.  ại nhƣ dùi trống và trống ứng với nhau, 

đánh lớn thì trống kêu lớn, đánh nhỏ thì trống kêu nhỏ, vừa theo phận của nó 

tự nhiên nhƣ nhiên mà thôi. Sự thuyết pháp của phật nhƣ thế, nhƣ thế ! Vậy 

cho nên chẳng nên làm ngôn niệm nầy. Thế nhƣng vì cớ gì làm ngôn niệm 

nầy? Thế tôn suy ra nguyên cớ của nó rằng : không có gì khác, chỉ vì không 

hiểu chỗ ta thuyết mà thôi !  oặc nói phía trƣớc thế tôn đã từng có câu hỏi : 

“nhƣ lai có chỗ thuyết chăng?” Trƣởng lão rành rành đáp rằng : “nhƣ lai 

không chỗ thuyết,” tại sao ở đây lại khuyên răn trƣởng lão chẳng nên làm 

ngôn niệm nhƣ lai có chỗ thuyết pháp, lại nói : “chẳng hiểu chỗ thuyết,” thế 

thì không biết chỗ chẳng hiểu ấy quả nhiên là thuyết cái gì ƣ? Phải biết, 

trƣởng lão là đƣơng cơ, đối với trƣởng lão nói, ý ở khuyên răn đại chúng mà 

thôi. Xem ban sơ nói : “ông đừng bảo,” kế tiếp nói : “nếu ngƣời nào nói,” thì 

tức là trỏ ngay trƣởng lão.  hỗ gọi là chẳng hiểu, nếu theo kinh nầy nói, vì 

chƣng đề phòng chƣa thể viên giải câu vô hữu định pháp nhƣ lai khả thuyết, 

và bồ tát vị lợi ích nhứt thiết chúng sanh ƣng nhƣ thị bố thí, các câu nói phía 

trƣớc, thì ở lời nói nhƣ lai vô sở thuyết nầy thế ắt hiểu lầm, các lời nói khác 

cũng ắt chẳng có thể thông suốt, sẽ bảo bồ tát còn nên lợi chúng sanh, hành 

bố thí, huống chi phật ƣ? Sự xuất thế của phật nguyên vì thuyết pháp lợi 

sanh. Vả nay đang phừng lên thuyết kinh Kim  ƣơng Bát  hã nầy, thì lời 

nói nhƣ lai vô sở thuyết, vì chƣng bảo là ý thuyết rồi liền thôi, chẳng còn lƣu 

lại một tơ hào dấu vết. Trƣớc đã chẳng nói rồi ƣ : “vô hữu định pháp nhƣ lai 

khả thuyết,” có thể biết chỉ không có định pháp nhƣ lai khả thuyết thôi, há 

không thuyết một cái gì ƣ? Ðã thuyết rồi thì không có chỗ thuyết, còn chính 

lúc thuyết há có thể không chỗ thuyết?  ó chỗ thuyết pháp, tuy chẳng phải 

là vô niệm, nhƣng niệm khác đều có thể ly, cái niệm thuyết pháp nầy nếu ly 

thì làm sao độ chúng sanh?  hẳng độ chúng sanh thì làm sao gọi là phật? 

Thế cho nên sở dĩ công nhiên nói rằng : “nhƣ lai tác thị niệm ngã đƣơng hữu 

sở thuyết pháp,” mà chẳng biết đó là phỉ báng phật vậy. Kiến giải của phàm 

phu thƣờng thƣờng nhƣ thế, biết đâu rằng chính tƣơng phản với phật pháp. 

 o đây có thể thấy quan hệ của   Ả  lớn vậy thay! Vì cớ chẳng giải, tà tri tà 

kiến, đã mang niệm nghi mà tự lầm mình, lại làm lời nói nầy để phá hoại tín 

tâm ngƣời khác, làm lầm pháp, làm lầm ngƣời, sở dĩ phỉ báng phật tội đến 

đọa xuống ngục vô gián.  àm sao biết ngƣời nầy chẳng giải ở đây? Xem chỗ 



nói văn dƣới chính là đối với chỗ nó chẳng giải thống thiết châm biếm nó, 

khiến cho nó khai giải, cho nên biết nhƣ vậy,  

Tu Bồ Ðề ! Thuyết pháp giả vô pháp khả thuyết, thị danh thuyết pháp.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, thuyết pháp là không có pháp có thể thuyết 

nên gọi tên là thuyết pháp.  

Vô pháp khả thuyết, ý hiển vốn không thể thuyết. Tại sao vốn không thể 

thuyết? Vì cớ vốn không có pháp, đã vốn không có pháp thì làm sao có thể 

thuyết?  ên nói là vô pháp khả thuyết. Vì cớ gì? Vì hết thảy pháp đều là 

duyên sanh. Trƣớc nói : “vô hữu định pháp nhƣ lai khả thuyết”, chính tỏ rõ 

nó vốn không có pháp, chỉ do duyên hội giả hiện huyễn tƣớng nên không có 

định. Bèn chẳng biết day về trên duyên sanh hiểu rõ triệt để, đến nỗi sanh ra 

bao nhiêu thứ hiểu lầm, thật là sai lầm vậy.  

Pháp là duyên sanh, thuyết cũng là duyên sanh, thì kẻ thuyết pháp cũng là 

duyên sanh. Ðã gọi là duyên sanh thì chẳng phải không có pháp, chẳng phải 

là không thuyết, chẳng phải là không có kẻ thuyết. Thế nhƣng duyên sanh vô 

tánh, đƣơng thể tức không, nên tuy nghiễm nhiên có kẻ thuyết pháp, chính 

đƣơng lúc phừng lên mà thuyết hiển nhiên có pháp tức lại là không thể đắc 

một cái gì, đây gọi là vô sở thuyết, có nghĩa là thuyết tức là không thuyết. 

 ếu cho là có chỗ thuyết, ấy là chẳng biết nó là duyên sanh mà chấp cho là 

thực.  iểu đƣợc nghĩa duyên sanh liền biết pháp vốn không có pháp, nên 

thuyết tức là không thuyết.  gay đến kẻ thuyết pháp cũng là tức không tức 

giả, tức giả tức không, quyết chẳng đến nỗi làm bậy ngôn niệm, tội giống 

nhƣ phỉ báng phật. Phàm phu sở dĩ làm bậy ngôn niệm, căn bản sai lầm của 

nó đều là cho là đã có kẻ thuyết pháp thì ắt có pháp chỗ thuyết, nếu không có 

pháp chỗ thuyết thì không có kẻ thuyết pháp.  hƣ lai ứng thế nguyên vì 

thuyết pháp độ chúng sanh, chẳng phải rành rành có kẻ thuyết pháp ƣ?  ên 

nói bậy là : nhƣ lai có chỗ thuyết pháp, ấy là trọn vẹn chẳng hiểu nghĩa ba 

thân, nhận lầm cho là pháp thân thuyết pháp, (pháp thân không thuyết, báo 

hoá thân mới có thuyết). Rồi lại cho là đã có thuyết pháp, ắt có cái niệm 

thuyết pháp.  ếu không có niệm thuyết pháp thì làm sao thuyết pháp?  ên 

nói bậy là : “nhƣ lai tác niệm ngã đƣơng hữu sở thuyết pháp” ấy là trọn vẹn 

chẳng hiểu nghĩa vì vô niệm không tịch mới có thể thuyết pháp.  ên trong 

văn chẳng những nói : “không có pháp có thể thuyết”, mà nói rằng : “thuyết 

pháp là không có pháp có thể thuyết”, hai câu hợp lại mà nói, chính sở dĩ 

phá phàm tình của nó. Vì cớ gì? Vì đã là thuyết pháp là không có pháp có 

thể thuyết, thì nó chẳng thể chấp là thuyết pháp, thật rõ ràng vậy. Vả chăng 



còn không có pháp có thể thuyết, thì sao có niệm thuyết pháp ƣ? Thế nhƣng 

rành rành có kẻ thuyết pháp, rành rành có pháp có thể thuyết là gì? Biết đâu 

rằng “thị danh thuyết pháp” mà thôi.  anh là giả danh, phải biết vì là giả 

danh thuyết pháp, sở dĩ tuy gọi tên là thuyết pháp, không ngại gì không có 

pháp có thể thuyết. Tuy không có pháp có thể thuyết, không ngại gì mà gọi 

tên là thuyết pháp.  ại còn phải biết giả danh thuyết pháp sở dĩ không có 

pháp có thể thuyết.  hính vì không có pháp có thể thuyết bèn có giả danh 

thuyết pháp và kẻ thuyết pháp. (Vì không, vô niệm mới thành hai trí, có thể 

thuyết bao nhiêu thứ phật pháp nhƣ đã dẫn ở Kim Quang Minh kinh phía 

trƣớc).  ếu hiểu đƣợc nghĩa nầy thì niệm nghi ngờ, lời nói bậy có thể không 

xảy ra, tội phỉ báng phật cũng có thể tránh khỏi. Trƣớc nói : “kinh nầy câu 

thị danh đều phải hiểu là giả danh, chẳng thể cho là thực”. Xem câu “thị 

danh vi tâm” ở trên có thể thấy rõ. Mà chỗ nầy câu “thị danh thuyết pháp” 

lại càng đủ để chứng minh. Vì chƣng nếu cho là thực, mà nói rằng : “đây gọi 

là thuyết pháp”, ấy là có chỗ thuyết pháp vậy. Một câu nhƣ thế thì câu nào 

cũng đều nhƣ thế, dứt khoát chẳng thể cho là thực để nói.  

Ở trên nghĩa chánh diện đã xong, phải biết một khoa lớn khai phật tri kiến 

nầy đều là nói để khiến kẻ phát bồ đề thông đạt lý đó mà trừ ngã kiến, nên 

“câu mạc tác thị niệm” trong nầy là răn dạy bố tát chẳng nên khởi niệm, câu 

“vật vị nhƣ lai tác thị niệm v.v...” là tỏ rõ thuyết pháp còn chẳng nên có 

niệm, huống gì những cái khác. Vả lại khiến quán chiếu tánh chân nhƣ vốn 

không có niệm, tức là lại quán chiếu nghĩa chƣ pháp nhƣ, không và hữu viên 

dung.  ói : “tức vi báng phật, bất giải sở thuyết” là tỏ rõ nếu hoặc khởi niệm 

liền trái với tôn chỉ của phật, nếu bảo phật có thuyết pháp há chẳng phải là 

pháp tánh chƣa sạch. Tóm lại, nghĩa bất nhất bất dị mà chƣa hiểu rõ, thì tuy 

nghe phật pháp ắt khó hiểu thấu, thế ắt chấp cái hữu nghi cái không, chấp cái 

không nghi cái hữu, làm lầm pháp lầm ngƣời, tạo nên tội mà chẳng biết.  ên 

học phật, việc cần yếu thứ nhứt là ở chỗ kiến viên, biết chánh, chỗ gọi là 

khai giải là vậy.  ên lại khai thị nghĩa : “thuyết pháp giả vô pháp khả thuyết, 

thị danh thuyết pháp”, khiến nó lĩnh hội thông đạt.  ếu biết đƣợc pháp chỗ 

phật thuyết là pháp vốn không có pháp, thì biết hết thảy pháp đều nhƣ thế. 

Biết đƣợc pháp và ngôn thuyết và kẻ thuyết pháp đều là duyên sanh, tức 

không tức giả, tức giả tức không, hữu danh vô thực, thì biết hết thảy thế 

gian, xuất thế gian pháp, hết thảy ngôn thuyết, hết thảy kẻ học pháp cũng 

đều nhƣ thế. Ðã kẻ thuyết pháp không có pháp có thể thuyết, thì kẻ học pháp 

đƣơng nhiên không có pháp có thể chấp. Ðã thuyết pháp vô niệm, thì kẻ học 

pháp liền phải quán chiếu chƣ pháp duyên sanh, thể không, hội về nhứt nhƣ. 

Sức quán lần lần sâu, phân biệt chấp trƣớc liền lần lần đạm bạc, ngã kiến 

liền lần lần trừ, niệm cũng lần ly.  hỗ gọi là thông đạt vô ngã pháp là nhƣ 



thế, nhƣ thế ! Bồ tát phải nên biết nhƣ thế. Ðây là mới tỏ rõ chỉ-thú của vô 

pháp khả thuyết.  

Thứ nhì tỏ rõ ý thêm vào một khoa : kẻ nghe tánh không. Kinh văn khoa nầy 

vốn không có ở trong bản dịch của ngài  a Thập, ấy là ngƣời sau căn cứ bản 

dịch của đời  gụy mà thêm vào. Trƣớc hết thêm vào là sƣ Khuy- ơ đời 

Ðƣờng, nhƣng tăng chúng chƣa tin theo hết. Ðến khi một ngƣời xƣớng lên 

mà mọi ngƣời họa theo, bèn thành định bản là bắt đầu từ sƣ Ðạo  gung đời 

 am Ðƣờng khắc thành thạch bản. Thêm vào là có ý gì? Vì có bài luận của 

ông Vô-Trƣớc, bài tụng của ngài  i- ặc đều có nghĩa nầy.  hƣng bảo bản 

dịch đời  iêu Tần bỏ sót nghĩa tam luân thể không thì chƣa hẳn nhƣ vậy. Vì 

chƣng văn phía trƣớc đã có những câu : “bồ tát vị lợi ích nhứt thiết chúng 

sanh ƣng nhƣ thị bố thí, nhƣ lai thuyết nhứt thiết chƣ tƣớng tức thị phi 

tƣớng, hựu thuyết nhứt thiết chúng sanh tắc phi chúng sanh”. Bản dịch đời 

 iêu Tần hoặc lấy trong chƣ tƣớng phi tƣớng, nhiếp có tƣớng năng thí sở thí 

hợp với chúng sanh phi chúng sanh, đủ hiển tam luân thể không, nên chỗ 

nầy lƣợc bỏ đi mất một đoạn chúng sanh, chỉ riêng hiển nghĩa năng và sở hai 

cái đều không mà thôi. Vì chƣng trên nói thuyết pháp giả vô pháp khả thuyết 

là tỏ rõ kẻ năng thuyết là không, dƣới nói vô pháp khả đắc là tỏ rõ cái sở 

thuyết là không.  ông phu tu đến chỗ cực ắt phải năng sở đều không, mới có 

thể tánh quang rực rỡ thoát xa căn trần, nghĩa nầy tức là trong Tâm Kinh nói 

: “vô trí diệc vô đắc”. Bản dịch đời Tần có ý lƣợc đi để hiển cực công của 

tiến tu, quyết chẳng phải là sơ sót. Bản dịch đời Tần từng chữ, từng chữ còn 

chẳng cẩu thả, sao riêng ở nghĩa nầy lại sơ sót? Tuy thế có một khoa nầy, 

nghĩa càng viên mãn, nay phải nói rõ cái cớ phải nên thêm vào.  

Ðầu đời Thanh sƣ Ðạt Thiên làm cuốn Tân  hãn Sớ, chia kinh văn làm bốn 

khoa lớn : tín, giải, hành, chứng, vì kinh văn rõ ràng có đủ nghĩa nầy.  hƣ 

trong khoa sanh tín, trƣởng lão trịnh trọng thỉnh hỏi : “phả hữu chúng sanh 

sanh thực tín phủ?” Phật cũng trịnh trọng đáp rằng : “hữu trì giới tu phƣớc 

giả năng sanh tín tâm”, mà cuối khoa lại kết rằng : “phật và vô thƣợng bồ đề 

pháp đều từ kinh này ra”, nói từ kinh này ra là chỉ thị ngƣời học phải từ kinh 

nầy mà vào. Tín là cửa vào đạo nên ở cuối khoa nầy kết hiển ý nầy. Một 

khoa khai giải nói rộng quả hành để tỏ rõ nhân tâm, trƣởng lão tự bày tỏ 

thâm giải nghĩa thú, chính là chỉ thị ngƣời ta phải thâm giải nhƣ thế. Phật lại 

tƣờng tận ấn khả mà kết rằng : “đƣơng tri kinh nghĩa quả báo dai bất khả tƣ 

nghị”. Ðƣơng tri có nghĩa là đƣơng giải (phải hiểu), chỗ để kết nghĩa giải 

sâu. Một khoa tiến tu nầy trƣớc tỏ rõ phát tâm không có pháp, kế tiếp khiến 

khai phật tri kiến, mà phật kiến tức là chẳng chấp nhứt dị, phật tri tức là tam 

tế tâm chẳng thể đắc, hết thảy pháp vốn vô sanh, mà chỗ qui kết lại nói rõ 



rằng : “dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu nhứt thiết thiện 

pháp, tắc đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề”. Vả lại nói : “thiện pháp tức 

phi thiện pháp”. Ðây là chỉ thị cho ngƣời học phải thông đạt nội tâm ngoại 

cảnh tức hữu tức không, chẳng chấp nhứt dị, vô ngã vô pháp, lấy làm công 

phu tu duy nhất, ý càng hiển rõ. Vì chƣng ắt tu nhân vô pháp vô ngã mới 

chứng quả bình đẳng pháp giới.  ên trong khoa lớn thứ tƣ nói rõ : “ƣ nhứt 

thiết pháp vô ngã đắc thành ƣ nhẫn”. Thành nhẫn tức là chứng.  òn các chỗ 

nói khác đều là nghĩa bình đẳng pháp giới, chƣ pháp không tƣớng, thì đều 

thành nghĩa chứng. Tín, giải, hành, chứng, kinh văn, kinh nghĩa rõ rõ ràng 

ràng, hiện hiện, thành thành. Tân  hãn Sớ riêng thấy đến chỗ nầy là chỗ từ 

xƣa đến nay chƣa có của nhà chú kinh nầy. Sớ nầy tên là Tân  hãn thiệt là 

danh đúng với thiệt, nên lần nầy khoa phán y theo nghĩa nầy, nhƣng thêm 

vào hai mục tổng quát nêu lên : “theo tâm tỏ rõ vô trụ, theo cảnh tỏ rõ vô 

trụ”, đem cƣơng lĩnh ra khiến cho chỗ tỏ rõ nghĩa chẳng giống nhau của nửa 

bộ trƣớc, nửa bộ sau có thể xem mà hiểu rõ. Phải biết, kinh Hoa Nghiêm là 

lấy tín, giải, hành, chứng hiển thị thứ tự nhập đạo viên dung vô ngại. Kinh 

đó là lúc phật mới thành đạo gia bị các đại bồ tát, cùng nhau thuyết cảnh giới 

tự chứng của nhƣ lai.  ảnh giới nầy chính là chƣ pháp nhứt nhƣ, hết thảy 

đều thị (chẳng tự thuyết là hiển thị pháp thân không thuyết). Kinh Kim 

 ƣơng Bát  hã nầy là vì chẳng dứt giống phật mà thuyết, cho nên tôi y theo 

 oa  ghiêm tín giải hành chứng thứ tự nhập đạo mà nói, khiến cho kẻ nghe 

cũng y theo cái thứ tự viên dung nầy mà nhập đạo, để tỏ ý y bát truyền nhau, 

đèn đèn vô tận. Tân  hãn Sớ đem nhãn mục nầy nêu ra, nên nó sở dĩ hay 

khéo vậy. Tín giải hành chứng là nấc thang để nhập đạo đã đành là nhƣ thế, 

nhƣng chữ tín càng cần yếu, ban đầu thành, rốt cuộc thành chỉ có một “tín 

tâm” mà thôi, há chỉ tín là cửa nhập đạo thôi ƣ? Kinh  oa  ghiêm nói : “Tín 

là mẹ công đức của nguồn đạo, nuôi lớn hết thảy các thiện căn”, hết thảy 

thiện căn nhờ tín mà nuôi lớn, nên sự sự, pháp pháp chẳng thể lìa chữ tín ra. 

 gay nhƣ kinh nầy rõ ràng nói : “tín tâm thanh tịnh tắc sanh thực tƣớng”, đủ 

thấy một chữ tín suốt thông đến đáy. Vậy nên phật đã khai thị làm sao mà 

tín, làm sao mà giải, làm sao mà tu, làm sao mà chứng, kẻ nghe liền phải 

mỗi mỗi sanh tâm tín ngƣỡng, cũng tín nhƣ thị, giải nhƣ thị, cũng tu nhƣ thị, 

cũng chứng nhƣ thị.  ếu chẳng nhƣ thị, thì giống nhƣ đếm châu báu của 

ngƣời khác, tự mình không có một xu. Thử xem trong khoa sanh tín đã nói : 

“trì giới tu phƣớc năng sanh tín tâm dĩ thử vi thực”, để đáp một lời hỏi của 

trƣởng lão.  ại nói : “một niệm sanh tịnh tín, đắc vô lƣợng phƣớc đức”, đây 

chính là kẻ thuyết cổ động cho kẻ nghe có thể sanh tín tâm liền phải khởi tín 

để trì giới tu phƣớc, ngõ hầu có thể sanh thực tín, tịnh tín.  



Trong văn khai giải, ở sau khi thâm giải nghĩa thú, thuyết tín càng nhiều, 

nhƣ nói : “tín tâm thanh tịnh tắc sanh thực tƣớng, tín giải thụ trì đệ nhứt hi 

hữu, tín tâm bất nghịch kỳ phƣớc thắng bỉ, tâm tắc cuồng loạn, hồ nghi bất 

tín”.  ói trở qua trở lại nhƣ thế là đều để hiển thị sự cần yếu của thâm giải, 

cũng tức là chỗ để lay tỉnh ngƣời học phải ở những nghĩa trong khoa khai 

giải nói rõ, sanh khởi tín tâm cũng cầu khai thâm giải nhƣ thế, Khai giải tức 

là hiểu rõ lý, lý rõ mà sau tín chân, tu thực, mới có khả năng chứng nhập. 

 ếu không nhƣ thế thì tín mù mờ, tu mù mờ, dùng công phu uổng vậy, cho 

nên khoa nầy thuyết tín rất nhiều. Trong văn thành chứng thứ tự cũng có câu 

: “ƣng nhƣ thị tri, nhƣ thị kiến, nhƣ thị tín giải” để tỏ bày nhƣ lai bình đẳng 

pháp giới vốn chẳng phải ý tƣởng của phàm phu chỗ tới, dứt khoát chẳng thể 

dùng phàm tình đo lƣờng.  hỉ phải dốc lòng tin mới có thể tùy thuận đƣợc 

vào.  o đó mà xem, trong ba khoa lớn : tín, giải, chứng đã đều đặc biệt nêu 

hiển lên chữ tín để làm con mắt, thì một khoa tiến tu chẳng nên riêng thiếu. 

Thế mà bản dịch đời Tần riêng ở khoa nầy không có một chữ tín, cho nên 

phải dẫn bản dịch đời  gụy nói về chữ tín ở khoa nầy (bản dịch đời  gụy 

trừ khoa nầy ra cũng không có chữ tín nào riêng biệt) để bù vào bản dịch đời 

Tần, để làm sự điểm-tỉnh con mắt của ngƣời học, khiến cho biết rằng những 

pháp môn tiến tu mà khoa nầy khai thị đều phải thâm tín, y theo đó mà hành. 

 hẳng những thế, văn trƣớc câu “chƣ tƣớng phi tƣớng, chúng sanh phi 

chúng sanh” tuy đủ hiển tam luân thể không, nhƣng trong nầy gồm nói thị 

danh, đã hiển tức không, lại hiển tức giả, nghĩa càng đầy đủ.  ên tuy đã có 

văn trƣớc, cũng chẳng hiểm trùng điệp. Vì chƣng văn trƣớc chỉ nói tức phi, 

sở dĩ tỏ rõ bố thí phải chẳng trụ tƣớng. Văn đây gồm nói thị danh, sở dĩ tỏ rõ 

pháp thí và chúng sanh đều là pháp duyên sanh, tức không tức giả, phải 

chẳng trụ tƣớng mà thí, tức giả tức không, phải thí mà chẳng trụ tƣớng, nên 

chẳng trùng điệp.  ại nữa, nghĩa của chƣ pháp duyên sanh, nếu chỉ có hai 

hoa phƣớc đức, thắng báo, mà chẳng theo bố thí để tỏ rõ nghĩa là chỉ thuyết 

theo về quả, mà không thuyết theo về nhân thì nghĩa cũng còn sơ sót. Vả lại 

theo tam luân thể không để tỏ rõ nghĩa, liền nhiếp có nghĩa năng và sở hai 

cái đều mất ở đó, vì chƣng ngƣời năng thí, và pháp sở thí đã đành là năng sở 

đối đãi, mà ngƣời thí pháp và chúng sanh nghe pháp, cũng là năng sở đối 

đãi, nên nói tam luân thể không cùng với nghĩa năng sở hai cái đều mất ban 

đầu chẳng trở ngại nhau.  ếu chỉ tỏ rõ năng và sở hai cái đều mất, bèn chẳng 

nhiếp tam luân thể không.  ên ở khoa nầy riêng chẳng y theo nguyên bản, 

mà thêm vào ý ở chỗ đó.  

Nhĩ thời Tuệ Mạng Tu Bồ Ðề bạch phật ngôn : thế tôn, phả hữu chúng 

sanh ƣ vị lai thế văn thuyết thị pháp sanh tín tâm phủ?  



Dịch nghĩa : Lúc bấy giờ Tuệ Mạng Tu Bồ Ðề thƣa phật rằng : Thƣa 

thế tôn, có nhiều chúng sanh ở đời vị lai nghe thuyết pháp nầy sanh tín 

tâm chăng?  

 hĩ thời là lúc thuyết khoa trƣớc vừa xong, Tuệ Mạng là tên dịch khác của 

trƣởng lão, đời Ðƣờng thì dịch làm  ụ Thọ. ( anh từ chẳng giống nhau mà 

nghĩa giống nhau đều là tên gọi kẻ tuổi cao đức trọng. Bản dịch đời Tần ƣa 

dùng danh từ xƣa sẵn có, nên dịch là trƣởng lão. Bản dịch đời Ðƣờng ƣa 

dùng danh từ mới tạo, nên gọi là  ụ Thọ để bày tỏ ý sanh mạng, tuệ mạng 

hai cái đều cụ túc. Bản dịch đời  gụy thì dịch là Tuệ Mạng, danh từ nầy 

giống nhƣ chỉ nói một bên, nhƣng bảo tuệ là trỏ pháp thân, mạng là trỏ gồm 

sanh mạng mà nói cũng có thể đƣợc). Phả hữu : có ý là sợ rằng không có 

nhiều, ý trƣởng lão bảo hiện tại tuy có nhiều, chúng sanh đời vị lai cách phật 

càng xa, nghiệp sâu chƣớng nặng, chƣa ắt có nhiều, nên nói : “ƣ vị lai thế”, 

bao quát luôn cả ở trên : vô pháp phát tâm cho đến vô pháp khả thuyết mà 

nói. Ý bảo : phát tâm tu hành ắt phải y theo pháp, nay nói vô pháp, lại nói 

thuyết pháp giả vô pháp khả thuyết, nhƣng bao nhiêu thứ thuyết nhƣ thế đều 

là pháp cả.  húng sanh đời mạt thế nghe đó, sợ rằng nó hồ nghi, nên hỏi 

rằng : “văn thuyết thị pháp sanh tín tâm phủ?” Phải biết rằng nhƣ chỗ nói 

trên đều là ở pháp chẳng chấp, tinh tu diệu pháp vô ngã. Ý trƣởng lão hỏi 

chính là chỉ thị ngƣời học phải tín diệu pháp nầy, tu vô ngã hành vậy.  

Phật ngôn : Tu Bồ Ðề ! Bỉ phi chúng sanh, phi bất chúng sanh.  

Dịch nghĩa : Phật nói : Tu Bồ Ðề ơi, chúng nó chẳng phải là chúng sanh 

mà chẳng phải là bất chúng sanh.  

 hữ bỉ là trỏ chúng sanh nghe pháp, phi chúng sanh là theo tánh mà nói, phi 

bất chúng sanh là theo tƣớng mà nói. Ý nói : bảo nó là phi chúng sanh ƣ? 

Thế nhƣng chúng nó là phi bất chúng sanh. Bảo nó là phi bất chúng sanh ƣ? 

Thế nhƣng chúng nó là phi chúng sanh, chính hiển nghĩa tức không, tức giả, 

tức giả tức không, hết thảy chúng sanh đều là duyên sanh.  

Hà dĩ cố? Tu Bồ Ðề! Chúng sanh chúng sanh giả, nhƣ lai thuyết phi 

chúng sanh, thị danh chúng sanh.  

Dịch nghĩa : Vì cớ gì? Tu Bồ Ðề ơi, chúng sanh, chúng sanh là nhƣ lai 

nói chẳng phải chúng sanh nên gọi tên là chúng sanh.   

Khoa nầy giải thích rõ cái cớ bỉ phi chúng sanh, phi bất chúng sanh nói trên. 

 húng sanh, chúng sanh nói lắp đi lắp lại, là thừa tiếp câu trên phi chúng 



sanh phi bất chúng sanh mà nói.  hƣ lai thuyết : là theo tánh mà thuyết. 

 anh : là danh tƣớng. Ý nói : hồi nãy bảo phi chúng sanh phi bất chúng sanh 

vì là theo tánh mà nói. Vốn đầy đủ phật tánh là chẳng phải chúng sanh, cho 

nên bảo bỉ phi chúng sanh, nhƣng theo danh tƣớng thì là chúng sanh, cho 

nên bảo bỉ phi bất chúng sanh. Khoa nầy hợp với khoa trên lời cực viên diệu, 

nghĩa cực sâu xa, nay chia ra làm ba tầng để nói :   

1) Trƣởng lão hỏi chúng sanh nghe pháp nhƣ thế nầy có thể sanh tín chăng? 

Mà lời đáp chuyên đem chúng sanh ra nói, ở một tầng sanh tín chẳng nói 

một lời, há chẳng là chỗ đáp không phải là chỗ hỏi ƣ? Thực ra thì không 

phải vậy, ý hỏi đã trả lời viên mãn rồi, vì chƣng là sự trả lời mà không trả 

lời. Tại sao nói thế? Vì trƣởng lão lo chúng sanh ở pháp sâu nầy chƣa thể 

sanh tín, do ở chỗ nhận chúng sanh là chúng sanh, cho nên chẳng tránh khỏi 

vì chúng nó đam tâm. Thế nhƣng là sai lầm, là chấp tƣớng mà mê muội tánh. 

Phải biết, đem tƣớng ra mà xem tuy chẳng phải là chúng sanh mà là chúng 

sanh, nhƣng chẳng qua là giả danh của duyên sanh mà thôi.  uyên sanh 

chẳng phải tánh, tánh của nó thì trên bằng với chƣ phật, vốn chẳng phải là 

chúng sanh. Thế thì đã đầy đủ phật tánh, há chẳng thể khai phật chánh tri, 

vậy nên kẻ nghe pháp nầy há không thể tín đƣợc ƣ?  ho nên một lời nói phi 

chúng sanh, phi bất chúng sanh là gồm có ý : “ mạc tác thị thuyết” ở đó.   

2) Phật thuyết khoa nầy, không khác gì dạy chúng sanh phƣơng tiện nghe 

pháp sanh tín. Phƣơng tiện ra sao? Trƣớc quán tƣởng tự thân mình là rồi. 

 ết thảy chúng sanh phải quán những pháp ngũ uẩn nầy chỉ do nhân duyên 

tụ hội, chẳng phải sanh mà huyễn sanh ra, vốn nó vô sanh.  ếu biết đƣợc 

nghĩa nầy, thì ở nghĩa chƣ pháp duyên sanh tức không tức giả, tức giả tức 

không, phát tâm tu hành, không có pháp có thể chấp nói ở trên tự có thể sanh 

tín vậy. Phải biết, kẻ thuyết pháp còn không có pháp có thể thuyết, thì kẻ 

nƣơng theo pháp phát tâm tu hành sao đƣợc có pháp có thể chấp ƣ?   

3) Khai thị kẻ lợi ích chúng sanh hành bố thí lục độ phải tức tƣớng ly tƣớng. 

Vì chƣng phi bất chúng sanh là khiến thể hội chúng sanh duyên sanh tức giả, 

chẳng phải là không có danh chúng sanh, phải vô sở trụ mà hành bố thí.  ên 

phía trƣớc sở dĩ nói : “sở hữu nhứt thiết chúng sanh chi loại dai ƣng diệt độ 

linh nhập vô dƣ niết bàn,” bồ tát phải phát đại bi nầy. Phi chúng sanh là 

khiến thể hội chúng sanh duyên sanh tức không, nguyên chẳng phải là chúng 

sanh, phải bố thí mà chẳng trụ ở tƣớng. Ðây trƣớc sở dĩ nói : “diệt độ nhứt 

thiết chúng sanh dĩ, nhi vô nhứt chúng sanh thực diệt độ giả,” bồ tát phải đầy 

đủ đại trí nầy. Tóm lại nghĩa của duyên sanh thông suốt hết thảy.  ghĩa nầy 



mà tin đƣợc tới nơi tới chốn, thì các nghĩa khác liền có thể thấu suốt mà tin 

sâu không nghi ngờ gì nữa.  

Tu Bồ Ðề bạch phật ngôn : thế tôn ! Phật đắc a nậu đa la tam miệu tam 

bồ đề vi vô sở đắc da?   

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề thƣa phật rằng : Thƣa thế tôn, phật đắc a nậu đa 

la tam miệu tam bồ đề là không chỗ đắc chăng?  

Ở phía trên ban đầu theo phƣớc đức mà nói vô thực, vô thực sở dĩ tỏ rõ 

duyên sanh tánh không, phƣớc đức lớn không gì hơn là trang nghiêm báo 

thân, nên thứ nhì theo cụ túc thân tƣớng để tỏ rõ tánh không.  iện thân 

tƣớng nầy nguyên vì thuyết pháp, nên thứ ba theo “thuyết pháp giả vô pháp 

khả thuyết” để tỏ rõ tánh không. Thuyết pháp nguyên vì độ sanh, nên thứ tƣ 

theo chúng sanh để tỏ rõ tánh không, một tầng tiến thêm lên một tầng, tiến 

đến khoa nầy tức là một cái không suốt đáy, nhƣ dƣới đáy thùng thoát ra. 

Tại sao nói nhƣ thế? Phật hiện cụ túc thân tƣớng đã nguyên vì thuyết pháp 

độ sanh, mà chỗ thuyết của phật nguyên là thuyết chỗ đắc của phật, chỗ gọi 

là nhƣ ngữ.  ay biết đều là duyên sanh, pháp của duyên sanh đƣơng thể tức 

không, nên cụ túc thân tƣớng có danh mà chẳng phải thực, thuyết pháp cũng 

có danh mà chẳng phải thực, chúng sanh cũng có danh mà chẳng phải thực. 

Thế thì há chẳng phải là đắc tức là chẳng phải đắc, phật tức là chẳng phải 

phật, hết thảy đều có danh mà chẳng phải thực ƣ?  hƣ thế thì không còn 

vƣớng mắc một tơ hào nào, toàn thể hiển lộ ra vậy, đây là tôn chỉ của khoa 

nầy.   

Trƣởng lão trƣớc nói “Phật ở  hiên Ðăng phật sở không có pháp đắc a nậu 

đa la tam miệu tam bồ đề”, nhƣng còn cho là lúc phật ở bát địa vì phật chẳng 

tồn tại có pháp bồ đề, nên nay thành phật đắc bồ đề.  ay bèn biết chỗ gọi là 

phật đắc bồ đề, lại cũng đắc mà không chỗ đắc, ý sâu hơn trƣớc, nên tự bày 

tỏ lúc ngài mới giác ngộ mà nói một chữ da (ƣ), chính là một cái không triệt 

để nhƣ cảnh tƣợng giấc mơ mới tỉnh. Ðây là theo sự mà nói.  ếu theo lý mà 

nói, trƣởng lão đã cùng với nhƣ lai tâm tâm in nhau, nay bày tỏ mới giác 

ngộ, chính là chỉ thị ngƣời học phải cứu xét cùng tận đến đáy, chẳng khiến 

còn một tơ hào pháp chấp tồn tại, rồi sau tánh ngã không hiển ta, thủy giác 

hợp với bổn giác mà thành đại giác. Trƣởng lão cố ý làm lời nghi vấn lại là 

để chỉ thị ngƣời học tuy đã ngộ nhƣ thế, nhƣng phải thỉnh ngƣời có con mắt 

sáng tỏ vì mình chứng minh.  âu trên, trƣớc nói phật đắc a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề là tỏ rõ theo tu nhân chứng quả chẳng phải là rốt ráo không 

đắc quả.  âu dƣới mới nói không chỗ đắc, là tỏ rõ nếu theo pháp mà nói thì 



chẳng phải là rốt ráo có đắc. Tóm lại tỏ rõ ý đắc mà không đắc, không đắc 

mà đắc.  

Nhƣ thị, nhƣ thị ; Tu Bồ Ðề ! Ngã ƣ a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, nãi 

chí vô hữu thiểu pháp khả đắc, thị danh a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề.  

Dịch nghĩa : Nhƣ thế, nhƣ thế; Tu Bồ Ðề ơi, ta ở a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề, cho đến không có chút pháp nào có thể đắc, gọi tên là a nậu 

đa la tam miệu tam bồ đề.  

 ói hai lần nhƣ thị là ấn khả chẳng phải là rốt ráo không đắc, chẳng phải là 

rốt ráo có đắc ở trên, chỗ ông Tu Bồ Ðề ngộ là chẳng lầm.  ghĩa của phật 

thuyết càng sâu, bèn đem câu nói của trƣởng lão lại suy ra gốc của nó, cũng 

nhƣ nói : tại sao không chỗ đắc ƣ? Vì nó vốn không có chút pháp nào có thể 

đắc vậy. Ý nầy chính thừa tiếp chữ “ngã” mà tới.  gã không có chút pháp 

nào có thể đắc chính tỏ rõ ngã không. Vì là ngã không, còn chẳng thấy có 

chút pháp nào, thì sao có chút pháp nào có thể đắc? Ðã không có chút pháp 

nào có thể đắc lại sao có ông phật đắc pháp?  ói chữ “nãi chí” chính tỏ rõ 

nó không rồi lại không, quét sạch hết thảy, chính đƣơng lúc bấy giờ một 

niệm chẳng sanh, vắng vắng, lặng lặng, tánh đức viên minh. Tóm lại, trong 

tánh không tịch vốn không có một chút pháp, khiến cho nó thấy có chút 

pháp chính là ngã kiến, thì còn có chỗ nào đắc?  hỉ nó chẳng thấy có chút 

pháp nào có thể đắc mới là chân đắc.  âu : “ngôn ngã ƣ vô thƣợng bồ đề, vô 

thiểu pháp khả đắc” thật là khéo, ấy là nói ta chẳng thấy có chút pháp nào có 

thể đắc vậy. Ý câu nói nầy bao gồm có : chẳng phải rốt ráo không có pháp, 

nên nối tiếp nói : “thị danh a nậu đa la tam miệu tam bồ đề”, ý hiển chẳng 

phải không có danh ngôn vô thƣợng bồ đề, lại là để hiểu vô thƣợng bồ đề chỉ 

là danh ngôn, thôi, há có thể trƣớc ƣ?  ên vô hữu thiểu pháp khả đắc lại để 

hiển chỗ gọi là pháp, chỗ gọi là đắc đều là nhân duyên sanh ra, duyên sanh 

thể không.  hính đƣơng lúc có danh ngôn nhƣ thế, mà vốn nó không có chút 

pháp có thể đắc vậy.  ghĩa vô pháp đắc bồ đề phía trƣớc đến đây phát huy 

ra không còn sót, thì nghĩa vô pháp phát bồ đề lại nhân đó mà hiểu rõ triệt 

để.  hính sở dĩ khai chánh tri cho bồ tát để đƣợc thông đạt vô ngã pháp mà 

thôi.  

Một khoa tâm hành chẳng thể đắc ở trên là khiển năng chấp, một khoa chƣ 

pháp duyên sanh là khiển sở chấp. Thế nhƣng năng và sở đối đãi lôi kéo 

càng nhiều, nên trong các pháp sở chấp lại có năng và sở.  hƣ phƣớc đức 

thắng báo là sở sanh, bố thí lục độ là năng sanh. Mà đem pháp bố thí ra nói, 



thì pháp là vật sở thí, ngƣời thuyết pháp là ngƣời năng thí. Ðem việc bố thí 

ra nói thì kẻ thuyết pháp là năng bố thí, chúng sanh nghe pháp là sở bố thí. 

 ại phân biện một cách kỹ lƣỡng thì ngã là năng chứng, pháp là sở chứng. 

Tóm lại hết thảy sự việc đều là đối đãi, có đối đãi liền có năng sở, có năng 

sở liền có phân biệt, có phân biệt liền có chấp trƣớc. Thế nhƣng có phân 

biệt, tức là thức thứ sáu, chỗ gọi là ngã tƣớng là vậy.  ho nên mỗi mỗi tỏ rõ 

những cái đó đều là duyên sanh, khiến cho biết duyên sanh thể không, có 

danh mà chẳng phải thực, ắt phải bƣớc bƣớc quán cái không, khiển trừ từng 

tầng từng tầng. Sở dĩ khiển trừ cái pháp ở bên sở, chính sở dĩ khiển trừ cái 

ngã ở bên năng, vì chƣng hai cái nầy vốn là đối đãi, hình nhau mà thành, cái 

kia tiêu thì cái nầy cũng tiêu. Mà trƣớc nói tâm hành chẳng thể đắc là day 

thẳng về bên năng để khiển trừ.  hƣng ngã tƣớng, ngã kiến chẳng dễ khiển 

trừ, phần nhiều vì cảnh ngoài đời đổi, nên ở các pháp lại nói ra tƣờng tế, do 

đây có thể biết phƣơng pháp dụng công. Vì chƣng khiển năng thì phải khiển 

sở, khiển sở tức là khiển năng, khiển năng tức là khiển phân biệt, khiển phân 

biệt tức là khiển chấp trƣớc. Phân biệt khiển hết thì thức thứ sáu chuyển 

chấp trƣớc khiển hết thì thức thứ bảy chuyển.  ai thức đã chuyển thì ngã và 

pháp hai cái đều không, đều là nhứt nhƣ. Ðều là nhứt nhƣ tức là bình đẳng, 

nên văn dƣới nối tiếp nói : thị pháp bình đẳng, là hiển ngay tánh thể.  

Phục thứ Tu Bồ Ðề ! Thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, thị danh a nậu 

đa la tam miệu tam bồ đề.  

Dịch nghĩa : Lại nữa Tu Bồ Ðề ơi, pháp nầy bình đẳng không có cao hạ, 

nên gọi tên là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.   

Khoa nầy là tổng kết các nghĩa ở trên. Ở trên chỗ nói nhƣ là lý, nhƣ là sự, 

nhƣ là tánh, nhƣ là tu, ngàn đầu muôn mối đều qui kết hết ở mấy dòng nầy, 

các nghĩa nhƣ cái lƣới, mấy dòng nầy nhƣ giềng mối gồm lại của lƣới, dở 

giềng mối lên mà sau mắt lƣới mở, nên nghĩa của mấy dòng nầy có thể thấu 

suốt ở trong lòng thì các nghĩa khác đều đƣợc để thông suốt, đều biết chỗ 

vận dụng vậy.  ếu chẳng nhƣ thế, thì tuy nghe đƣợc nhiều nghĩa, rốt cuộc 

cảm thấy rời rời rạc rạc.  ghĩa lý nếu chƣa thể đƣợc chỗ yếu, thì công phu tu 

lại sao có thể nắm đƣợc chỗ yếu, thế thì sự quan hệ của khoa nầy lớn vậy, 

nên phải dốc lòng lĩnh hội chẳng đợi nói nữa.  

Phục thứ : là đem một nghĩa ra để tỏ rõ nghĩa trƣớc, những lời nói phía dƣới 

đều là thuyết minh cái sở dĩ nhiên của bồ đề không có chút pháp, nên dùng 

hai chữ phục thứ để nêu lên.  ai câu “thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ” 

chính là hiển vô thƣợng bồ đề. Thế nhƣng hai chữ thị pháp chẳng thể cho là 



thực ở trên bồ đề, chẳng những là hai chữ thị danh chẳng nên cho là thực mà 

thôi. Vì cớ gì? Vì tôn chỉ của kinh chính vì kẻ chấp trƣớc bồ đề khiển cái 

chấp thực của nó, huống chi chỗ nầy chính tỏ rõ cái sở dĩ nhiên của bồ đề 

không có chút pháp, há có thể đem hai chữ thị pháp cho là thực ở trên vô 

thƣợng bồ đề mà giảng.  ếu thực ở trên bồ đề để giảng há chẳng phải là bồ 

đề có pháp ƣ? Tuy Tân  hãn Sớ cũng chẳng tránh khỏi bịnh nầy, chỉ có hai 

lời chú của ông Triệu và ngài Trí  iả rất hay.  ời chú rằng: “ gƣời không 

sang hèn, pháp không tốt xấu, sạch trơn vậy mà bình đẳng ấy là nghĩa của bồ 

đề”. Vì chƣng câu trên có nghĩa là : quan niệm tốt xấu, sang hèn bất bình 

đẳng sạch trơn vậy mà không hết thảy, tức là bình và đẳng, đây tức là nghĩa 

của bồ đề. Thuyết nầy đã hiển rõ nó chính là bồ đề mà lại chƣa từng nói hết, 

ấy là lý cực cùng tận, khéo khế hợp với tôn chỉ kinh.  o đây có thể biết chữ 

“thị pháp” là bất cứ một pháp nào, cũng nhƣ là nói hết thảy pháp.  

Vô hữu cao hạ : chính là hiển bình đẳng, phải biết, hết thảy pháp có cao có 

hạ là do ở vọng kiến của chúng sanh phân biệt chấp trƣớc thấy nó nhƣ thế 

mà thôi! Thực ra thì hết thảy pháp tánh bình đẳng, bình đẳng, làm gì có cao 

hạ. Ðã không cao hạ lại làm gì có vô thƣợng bồ đề pháp, nên nói : “thị danh 

a nậu đa la tam miệu tam bồ đề”, vì chƣng không biết đặt tên là gì, giả lập ra 

tên nầy mà thôi! Sở dĩ bồ đề không có chút pháp nào có thể đắc vậy.  ếu vô 

thƣợng bồ đề có chút pháp, đã nói là vô thƣợng tức là tƣớng cao hạ nghiễm 

nhiên há là tánh bình đẳng ƣ? Phật mà thành phật chính vì ngài chứng bình 

đẳng pháp tánh mà thôi, cho nên nói nhƣ lai là nghĩa của chƣ pháp nhƣ, cho 

nên thấy hết thảy pháp đều là phật pháp, cho nên nhƣ lai chỗ đắc a nậu đa la 

tam miệu tam bồ đề, ở trong đó vô thực vô hƣ. Vì cớ gì? Vì chƣ pháp nhứt 

nhƣ là chƣ pháp bình đẳng, vì hết thảy pháp đều là phật pháp là không có 

cao hạ. Pháp tánh đã bình đẳng nhứt nhƣ, thì có gì là có thể đắc, nên nói vô 

thực.  hính đƣơng lúc không có chút pháp nào có thể đắc, mà pháp tánh 

bình đẳng nhứt nhƣ hiển hiện ra viên mãn, cho nên nói là vô hƣ.  

Phải biết, không có cao hạ là dứt hết đối đãi, không đối đãi thì thành tuyệt 

đối, nên giả danh là vô thƣợng, không cao hạ thì bình đẳng, nên giả danh là 

chánh đẳng. Tại sao không cao hạ, bình đẳng nhƣ vậy? Vì cớ nó chẳng 

giống với phàm phu bất giác nổi dậy phân biệt chấp trƣớc. Thế nhƣng cũng 

không luôn cả sự chia ra năng giác sở giác, cho nên giả danh là chánh giác. 

 o đó có thể biết chính vì nó chẳng phân biệt pháp, chẳng chấp trƣớc pháp, 

vả lại không còn tồn tại pháp kiến, mới gọi là vô thƣợng chánh đẳng giác mà 

thôi!  ó không có chút pháp nào, cũng rõ ràng vậy. Pháp tánh vốn nó nhƣ 

thế. Phật chỉ hiển cái tánh vốn nó nhƣ thế nầy ra mà thôi!  ó không có chút 



đắc vậy, thật là rõ ràng, nên nói : “ta ở a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cho 

đến không có chút pháp có thể đắc”.  

 ửa bộ trƣớc khiến ở hết thảy pháp không trụ, khiển ngã chấp phân biệt của 

nó, đều là để hiển tánh bình đẳng.  ửa bộ sau khiến nó ở bồ đề pháp cũng 

phải không trụ, khiển câu sanh ngã chấp của nó, lại cũng đều là hiển tánh 

bình đẳng. Kịp sau khi thuyết minh nghĩa chƣ pháp nhƣ, lại lấy nghĩa chẳng 

thể đắc, không cái tâm năng chấp của nó, lại lấy nghĩa duyên sanh, không 

cái pháp nó sở chấp.  ăng và sở đều không thì bình đẳng tánh thể bèn hiển 

ra, nên nêu khoa nầy là : “trực hiển tánh thể”.  ó thể thấy chỗ gọi là vô 

thƣợng bồ đề pháp, không là cái gì khác, chỉ là tánh bình đẳng của chƣ pháp 

nhứt nhƣ.  ếu có chút bóng dáng của bồ đề pháp, thì sao có thể kiến tánh? 

Vì cớ gì? Vì tánh thể không tịch cho nên bình đẳng.  ó chút phân biệt chấp 

trƣớc liền có chỗ lập, thì còn có gì là không tịch nữa?  ó chỗ lập liền có cao 

hạ, thì còn có gì là bình đẳng nữa? Bồ tát phải thông đạt lý nầy, khiển hết 

phân biệt chấp trƣớc mà vô ngã.  hỗ gọi là hết thảy pháp tánh vốn không 

cao hạ, những sự vật ở trƣớc mắt đều nhƣ thế hết thảy, nhƣng chúng sanh 

chẳng biết quán chiếu thì còn biết làm sao đƣợc? Thí nhƣ có một sự vật ở 

đây, hoặc thấy nó cho là đáng mừng, hoặc thấy nó cho là đáng chán, mà việc 

đó, vật đó ban đầu chẳng phải vì ngƣời ta mà có khác, đủ thấy hết thảy pháp 

tánh vốn không cao hạ. Vì sự có khác của mừng và chán, cái khác nầy là ở 

con ngƣời, không liên quan gì đến sự vật.  ho nên kẻ đa sầu thì đi đến đâu 

cũng sầu, tuy gặp cảnh ngộ chẳng ắt phải sầu mà nó cũng sầu nhíu đôi mày. 

Kẻ tìm thú vui thì không lúc nào là chẳng vui, tuy có việc chẳng có thể vui 

mà nó cũng gƣợng mở miệng cƣời.  oàn cảnh tuy giống nhau, nhƣng chỗ 

cảm xúc của con ngƣời, muôn ngƣời không giống nhau là so ở chỗ thấy 

chẳng giống nhau vậy.  ại nhƣ đem nƣớc ra mà nói, con ngƣời thì thấy nƣớc 

là nƣớc, cá, rồng thì thấy là hang hốc chỗ nó ở, tu la thì thấy là dao gậy, quỉ 

đói thì thấy là máu mủ. Kinh nói : đây là do nghiệp lực khiến thấy nhƣ thế. 

Phải biết, nghiệp lực làm sao thành ra cái thấy sai biệt nầy?  hính là do ban 

đầu ngã kiến phân biệt chấp trƣớc mỗi ngƣời chẳng giống nhau, bèn đến nỗi 

tạo nghiệp khác nhau.  òn tuệ nhãn của bực nhị thừa thấy nó vốn không, 

ngay đến nƣớc cũng không thấy là nƣớc. Pháp nhãn của bồ tát chẳng những 

thấy nó vốn không, lại thấy bao nhiêu thứ sự tƣớng sai biệt của nƣớc. Bao 

nhiêu chỗ thấy chẳng giống nhau nhƣ thế, mà nƣớc ban đầu không có sự 

phân chia cao hạ nhƣ thế. Phật nhãn thì thấy nhứt nhƣ.  hứt nhƣ là tánh của 

nƣớc vốn không, nên tùy duyên mà hiện các tƣớng trong, đục, mà tánh của 

nƣớc y nhiên vốn không.  ết thảy pháp đều nhƣ thế. Ðó gọi là : thị pháp 

bình đẳng, vô hữu cao hạ. Phải biết, chỗ gọi là bình đẳng chẳng phải là đem 

cái cao chặt ra khiến cho nó hạ, đem cái hạ thêm lên khiến cho nó cao, đây 



chính là vọng kiến phân biệt chấp trƣớc, lại càng khiến cho chẳng bình vậy, 

lại càng khiến cho chẳng đẳng vậy, càng cầu bình đẳng càng thấy rối loạn 

vậy. Phật nói bình đẳng là khiến trừ cái phân biệt, trừ khử cái chấp trƣớc của 

nó, mặc cho nó cao cao, hạ hạ, mà tự nó vẫn bình đẳng. Vì tâm mình đã 

bình, tâm mình đã đẳng, thì trên sự tƣớng tuy có cao hạ, cũng tự nó cao cao, 

tự nó hạ hạ. Mỗi cái noi theo phận của nó, chẳng nhiễu loạn lẫn nhau, thì hết 

thảy bình đẳng. Ðây là nghĩa chân chính của bình đẳng. Vậy nên kẻ ham mộ 

phong trào bình đẳng phải tự bắt đầu bình tâm mình, bắt đầu đẳng tâm mình.  

Dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu nhứt thiết thiện pháp 

tắc đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

Dịch nghĩa : Lấy vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu hết thảy 

thiện pháp tức là đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

Khoa trên đã lấy : “thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ” hiển ngay tánh thể, 

mà tánh thể nầy ngƣời ngƣời vốn đầy đủ, không ngƣời nào là chẳng có, chỉ 

vì vọng tƣởng (tức là phân biệt) chấp trƣớc, nên chẳng thể chứng đắc. Phật 

vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở thế gian là chính vì một đại sự nhân 

duyên nầy vậy. Phật thuyết kinh nầy cũng vì một đại sự nhân duyên nầy vậy. 

Từ bắt đầu cuốn kinh đến nay, ngàn muôn lời nói, nói ngang, nói dọc, mở lột 

ra từng tầng, từng tầng, rửa chải từng tầng từng tầng, ấy là đích xác rửa sạch 

một cái bổn lai diện mục đem ra, khiến đại chúng thể nhận. Thể nhận rõ ràng 

mới biết rằng nếu chẳng chiếu theo các nghĩa chỗ thuyết ở trên chân tu một 

cách thiết thực thì chẳng thể chắng đắc. Vì chƣng tánh thể tuy vốn đầy đủ, 

nhƣng bị phân biệt chấp trƣớc làm cho dơ bẩn mà chẳng còn là bổn lai diện 

mục nữa.  ếu chẳng đem tâm cao hạ, kiến bất bình đẳng trừ khử cho sạch, 

há thấy đƣợc bổn lai diện mục.  hƣng chỗ nói trong kinh là cái ở trên cuốn 

sách, chẳng phải là cái của mình. Muốn cất bƣớc đi, thì chẳng thể nào chẳng 

mở mắt ra, mà mở mắt ra, chính vì cất bƣớc đi.  ếu chẳng cất bƣớc đi thì 

mở mắt ra để làm gì?  ho nên đã thuyết tám chữ : “thị pháp bình đẳng vô 

hữu cao hạ”, đem ngay tánh thể hiển thị ra khiến đại chúng mở mắt nhận rõ 

ràng, liền lại đem công phu tu cái nầy, chứng cái nầy, trỏ ra đích xác, khiến 

đại chúng cất bƣớc đi mới có thể đạt đến mục đích. Muốn tu trọn vẹn ở tánh 

ắt phải đem trọn vẹn tánh để khởi tu, sở dĩ kinh nầy mở ra từng tầng từng 

tầng ắt khiến hiểu sâu nghĩa thú. Thuyết đến khoa trên lại là hiển ngay tánh 

thể, khiến cho đại chúng thể nhận, thực ra là vì sợ chƣa thể hiểu sâu, lầm lấy 

tâm sanh diệt làm gốc tu nhân. Sở dĩ bực cổ đức tu hành ắt phải trƣớc ngộ 

bổn tánh là vì thế.  gƣời xƣa chứng đạo so với ngƣời nay nhiều hơn, 

nguyên nhân rất trọng yếu thực là ở đó.  



Y theo đạo lý nói trên, nên công phu tu chỗ khoa nầy nói đều là mỗi mỗi 

châm đối “thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ” mà hạ thủ.  húng sanh vì cớ 

gì ở hết thảy pháp thấy có cao hạ? Không gì khác, vì cớ phân biệt chấp trƣớc 

mà thôi! Phân biệt tức là tƣớng nhân ngã đối đãi, chấp trƣớc tức là ngã kiến, 

cho nên thấy có cao hạ mà chẳng bình đẳng, cho nên liền cùng với tánh thể 

trái nhau, vậy nên kinh nầy mở miệng liền khiến phát tâm rộng lớn, hàng 

phục các tƣớng ngã nhân.  hữ dĩ : có nghĩa là dùng.  ùng vô ngã, vô nhân, 

vô chúng sanh, vô thọ giả, cũng nhƣ nói dùng tâm không phân biệt chấp 

trƣớc. Thiện pháp : tức là chỗ nói bố thí ở trên. Ðem một độ bố thí ra liền 

thu nhiếp cả lục độ, lục đồ liền thu nhiếp vạn hạnh, nên nói là hết thảy thiện 

pháp.  ói : dùng vô ngã tu hết thảy thiện pháp là tỏ rõ bất cứ pháp nào đều 

bình đẳng, Bình đẳng, phải dùng tâm bình đẳng xem hết thảy pháp, tùy theo 

pháp nào tƣơng ứng mà tu, chẳng thể tồn tại tâm cao hạ.  ợp hai câu nầy tức 

là ý chỗ nói : “ƣ pháp ƣng vô sở trụ, hành ƣ bố thí” lúc mới khai kinh. Ƣng 

vô sở trụ có nghĩa là phải dùng tâm không phân biệt chấp trƣớc. Trụ tức là 

trƣớc, có chỗ chấp trƣớc liền có phân biệt, một khi có phân biệt cho nên 

chấp trƣớc.  ai việc ứng với nhau liền nổi dậy, chẳng lìa nhau ra.  ành ƣ bố 

thí chính là chỗ bảo tu nhứt thiết thiện pháp.  

 âu dĩ vô ngã : nghĩa là không, là chẳng trƣớc hữu, là tu tuệ.  âu tu nhứt 

thiết thiện : nghĩa là hữu, là chẳng trƣớc không, là tu phƣớc.  hƣ thế hai 

bánh xe đều vần chuyển, cũng tức là hai bên chẳng trƣớc, thì rõ ràng hợp với 

trung đạo, bình đẳng bình đẳng, liền cùng với tánh bình đẳng của a nậu đa la 

tam miệu tam bồ đề ứng với nhau, nên nói : “tắc đắc”. Tắc đắc có nghĩa là 

nhứt định đắc. Ðắc có nghĩa là chứng.  ếu phân tích ra mà nói, dùng tâm 

không phân biệt chấp trƣớc tu hết thảy thiện pháp, thì hợp với nghĩa chƣ 

pháp nhƣ, là cái nhân thành pháp thân. Phƣớc tuệ hai cái đều nghiêm là cái 

nhân thành báo thân, viên tu hết thảy, đắc phƣơng tiện trí là cái nhân thành 

hoá thân. Ðã là xứng với tánh mà viên tu, nên có thể tánh đức viên minh, ba 

thân hiển hiện, mà thành vô thƣợng chánh đẳng chánh giác, nên nói : “tắc 

đắc”. Tóm lại là tỏ rõ nghĩa toàn tánh khởi tu, toàn tu ở tánh.  ùng nghĩa vô 

ngã v.v... tu nhứt thiết thiện pháp tức là nhiếp thuyết trƣớc nghĩa của các câu 

“bất ƣng thủ pháp, bất ƣng thủ phi pháp”, cho đến “ƣng vô sở trụ nhi sanh 

kỳ tâm, ƣng sanh vô sở trụ tâm”. Tức phi, thị danh đều sở dĩ mở phát ra 

nghĩa nầy. Tắc đắc vô thƣợng bồ đề : cũng là nghĩa tín tâm thanh tịnh tắc 

sanh thực tƣớng nói trƣớc.  hẳng những thế, ngay lúc mới ban đầu chỗ nói 

một khoa ly tƣớng tâm tức là hàng phục, khiến phát nguyện rộng lớn tức là 

khiến lấy vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả tu hết thảy thiện pháp. 

Thứ nhì lại nói một khoa chẳng trụ ở tƣớng tức là chính trụ, khiến hành 

quảng đại hành cũng tức là khiến lấy vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ 



giả, tu hết thảy thiện pháp. Trọn bộ kinh văn thực lấy hai khoa mới ban đầu 

làm chủ yếu, những chỗ nói sau đều là đem chủ yếu nầy hoặc sớ thích lý thể 

của nó, hoặc hiển rõ tu tông của nó, hoặc mổ xẻ cái ẩn-vi của nó, hoặc phát-

dƣơng qui-thú của nó. Ðại khái nửa bộ trƣớc là trƣớc khiến ở trên cảnh 

duyên hết thảy pháp chẳng trụ, rồi sau thì khiến ở lúc khởi tâm động niệm 

hết thảy pháp chẳng trụ, ấy là đã càng nói càng cần yếu vậy.  ửa bộ sau mở 

đầu chƣơng liền khiến lúc khởi tâm động niệm, ngay cả đến vô thƣợng bồ đề 

pháp cũng lại chẳng trụ.  hỗ nói từ đó trở về sau đều chuyên đối với điểm 

nầy khiển trừ. Kịp đến nói tam tế tâm chẳng thể đắc, khiến cho biết cái năng 

chấp là vọng niệm chẳng thể đắc, mà chẳng phải là chân tâm.  ại nói chƣ 

pháp duyên sanh khiến cho biết hết thảy pháp đều là tức giả, tức không, 

đƣơng lúc nó hiển ra muôn tƣợng xum la tức lại là rốt ráo chẳng thể đắc. 

 gay đến quả báo thân của phật, cho đến bồ đề pháp chứng đắc, hết thảy 

đều là huyễn hữu, hết thảy rốt ráo chẳng thể đắc. Xƣa tổ thứ nhì Thiền Tông 

thỉnh sơ tổ pháp an tâm. Sơ tổ nói : “đem tâm lại đây ta an cho ông”. Tổ thứ 

nhì sợ hãi hồi lâu thƣa rằng : “tìm tâm rốt ráo chẳng thể đắc”. Sơ tổ nói : “ta 

an tâm cho ông xong rồi”. Sao bảo là an tâm xong rồi ƣ? Thiệt là vì thƣờng 

trụ chân tâm của chúng sanh đã lâu bị cái rốt ráo chẳng thể đắc nó làm cho 

nhiễu loạn mờ mịt đi. Biết đâu rằng toàn do tự mình phân biệt chấp trƣớc, 

khiến cho phan duyên chẳng ngừng, bèn thành ra tƣớng mờ ám, rối loạn, chỗ 

bảo là “đem cái tâm chấp thủ tâm mình, chẳng phải huyễn mà thành ra 

huyễn pháp”, là vậy.  ếu biết tƣớng mờ ám rối loạn vốn nó rốt ráo chẳng 

thể đắc, tuyệt đối chẳng chấp thủ, thì ngay lúc đó mát mẻ vậy, nên mới nói : 

ta an tâm cho ông đã xong. Ðây cũng nhƣ thế, tìm bồ đề chút pháp chẳng 

đắc, thì pháp pháp, đầu đầu đều là bồ đề, cần gì tìm chỗ nào khác?  ên lấy 

ngay hai câu : “thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ” hiển ngay ra bồ đề vậy.  

 ái bồ đề bình đẳng nầy làm sao có thể hiển ra?  à từ năng và sở hai cái đều 

không chỗ nói ở trên mà tới.  ăng và sở làm sao hai cái đều không? Ấy là từ 

lúc mới khai kinh chỗ thuyết phát nguyện rộng lớn, làm hành rộng lớn mà 

tới. Phát nguyện rộng lớn thì chẳng thủ pháp (vì phát nguyện độ mà không 

có tƣớng độ, là chẳng thủ pháp), làm hành rộng lớn thì chẳng thủ phi pháp, 

vì thủ pháp, thủ phi pháp đều là trƣớc ngã nhân chúng sanh thọ giả. Pháp và 

phi pháp đã đều chẳng thủ thì ngã nhân chúng sanh thọ giả bốn cái đều 

không. Bốn cái đều không thì pháp và phi pháp rốt ráo chẳng thể đắc, cũng 

tức là tam tế tâm phân biệt chấp trƣớc rốt ráo chẳng thể đắc, lại cũng tức là 

năng tu sở tu, cho đến năng chứng, sở chứng rốt ráo chẳng thể đắc. Bao 

nhiêu thứ rốt ráo chẳng thể đắc nhƣ thế ấy là thƣợng trụ chân tâm.  hỗ gọi 

là “thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ”, liền rốt ráo mà đắc, tức là chỗ bảo ở 

trên : “tín tâm thanh tịnh tắc sanh thực tƣớng” là vậy. Ðây tức là bảo : “dĩ vô 



ngã vô nhân, vô chúng sanh vô thọ giả, tu nhứt thiết thiện pháp, tắc đắc a 

nậu đa la tam miệu tam bồ đề.” Tóm lại ba câu kinh văn nầy là nghĩa qui kết 

từ lúc khai kinh đến nay chỗ thuyết các câu nói, khiến đƣợc nắm cƣơng yếu 

nầy để thông đạt các thuyết ở trên, mà chẳng phải ở ngoài các thuyết ở trên 

riêng phát ra một nghĩa, phải dung hội nhƣ thế mà quán chiếu nó. Vả lại do 

chỗ thuyết ở trên mà xem, có thể thấy kinh nầy mở miệng ra liền là thuyết sự 

tu, trở về sao bao nhiêu lý tánh đều là theo trên sự tu mà thuyết.  hẳng ly sự 

tu mà nói lý tánh là yếu quyết của thuyết pháp. Vì cớ gì? Vì tức cái hữu để 

tỏ rõ cái không, ấy là hai bên chẳng trƣớc, bốn chữ “tức hữu minh không” 

này bao gồm hết lý thú của bát nhã, các ông phải nhớ kỹ, y theo đó mà hành, 

tự hợp với trung đạo.  hỗ nầy thuyết : “dĩ vô ngã tu nhứt thiết thiện pháp” 

cũng đầy đủ nghĩa nầy, vì chƣng bảo là đƣơng lúc tu hết thảy thiện pháp mà 

vô ngã, nếu chẳng thu hết thảy thiện pháp mà vô ngã thì rất nguy hiểm, vì 

nếu chẳng phải là ác thủ không thì là thiên không, phải biết nhƣ thế.  

Tu Bồ Ðề ! Sở ngôn thiện pháp giả, nhƣ lai thuyết phi thiện pháp, thị 

danh thiện pháp.  

Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, chỗ nói thiện pháp là nhƣ lai nói chẳng phải 

thiện pháp nên gọi tên là thiện pháp.  

Vô thƣợng bồ đề chẳng thể chấp thực, thì hết thảy thiện pháp lại sao có thể 

chấp thực?  ếu chấp thực hết thảy thiện pháp thì cùng với chấp thực vô 

thƣợng bồ đề đều có khác gì, nên lại phải khiển nó.  ết thảy thiện pháp đều 

là duyên sanh giả hữu, tức hữu tức không, nên y theo nghĩa của “nhƣ” để 

nói, thì hết thảy thiện pháp ngay lúc đó tức phi thiện pháp, chỉ có giả danh 

thôi, sao có thể chấp thực ƣ?  ho nên nói : “nhƣ lai thuyết phi thiện pháp, 

thị danh thiện pháp.”  

Trên nói : lấy vô ngã tu hết thảy thiện pháp, là theo bên năng tu mà khiển 

trừ, chỗ nầy nói : phi thiện pháp, danh thiện pháp, là theo bên sở tu mà khiển 

trừ, nếu có pháp sở tu, liền có niệm năng tu.  ó sở có năng rõ ràng là có 

tƣớng đối đãi, tức là phân biệt chấp trƣớc.  òn có phân biệt vi tế tồn tại, thì 

ngã tƣớng vẫn tồn tại.  òn có chấp trƣớc vi tế tồn tại thì ngã kiến vẫn tồn tại, 

nên phải khiển trừ nó cho hết sạch. Phải biết, lấy vô ngã v.v... tu hết thảy 

thiện pháp thì đắc vô thƣợng bồ đề, là vì nó dùng tâm không phân biệt chấp 

trƣớc để tu, cho nên liền đắc bồ đề. Vì chƣng dùng tâm bình đẳng nầy tu, thì 

pháp tức không có pháp, tu cũng chẳng tồn tại có năng tu sở tu. Không tu mà 

tu mới có thể không đắc mà đắc.  ên chỗ nói khoa nầy là việc đồng thời 

trong lúc khởi tu, tức là lúc tu hết thảy thiện pháp,liền quán chiếu phi thiện 



pháp, danh thiện pháp.  ếu khiến cho trong tâm của mình thấy có thiện pháp 

thì chính là ngã kiến, sao có thể nói lấy vô ngã v.v... tu hết thảy thiện pháp 

ƣ?  ói một cách khác, khoa nầy chính là giải thích rõ cái sở dĩ nhiên của vô 

ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả ở văn trên, mà chẳng phải là sau khi 

tu hết thảy thiện pháp rồi lại khiển trừ nó, dứt khoát chẳng thể nào cùng với 

khoa trên xem tách rời thành hai, phải biết nhƣ thế.  

*.Xem chỗ nói ở trên, có thể biết khoa nầy là tổng kết của đem quả ra để tỏ 

rõ nhân, mà lại là tổng kết các nghĩa từ bắt đầu thuyết kinh đến nay.  ói một 

cách khác, tức là từ lúc bắt đầu khai kinh đến nay chỗ nói các nghĩa đều là 

khiến lấy vô ngã tu hết thảy thiện pháp để chứng tánh bình đẳng, đến đây 

mới vì đó nói rõ. Kinh nầy lúc mới ban đầu hai khoa phát nguyện lớn làm 

hành lớn là tỏ rõ nghĩa mở chƣơng để nói, từ đó trở về sau tính ra sơ lƣợc đã 

có nhiều lần kết thúc.  ần thứ nhất là hai câu : “bất ƣng thủ pháp, bất ƣng 

thủ phi pháp,” lần thứ nhì là một đoạn : “Ƣng nhƣ thị sanh thanh tịnh tâm”, 

lần thứ ba là một đoạn lớn “ƣng ly nhứt thiết tƣớng phát bồ đề tâm,” lần thứ 

tƣ là một đoạn lớn “chƣ pháp nhƣ nghĩa, vô thực vô hƣ, hết thảy đều thị,” 

nay là lần thứ năm, mà trƣớc sau năm lần tự nó có cạn sâu thứ tự.  ai câu 

lần thứ nhứt là kết nghĩa của độ sanh chẳng trụ tƣớng, bố thí chẳng trụ 

tƣớng.  hẳng trụ tƣớng là chẳng nên thủ pháp. Bố thí độ sanh là chẳng nên 

thủ phi pháp.  ần thứ nhì là kết làm rộng lục độ phải vô sở trụ, là vì khiến 

không và hữu chẳng trƣớc, khiến cho tự tánh thanh tịnh tâm nhƣ thực không, 

nhƣ thực bất không hiện ra.  ần thứ ba kết thúc là tỏ rõ ly tƣớng mới là phát 

bồ đề tâm, chẳng những hai bên chẳng trƣớc, ngay đến cái chẳng trƣớc cũng 

chẳng nên trƣớc, nên nói : “ƣng sanh vô trụ tâm, hữu trụ tắc phi v.v...” Kết 

thúc lần thứ tƣ là theo quả vị để tỏ rõ cảnh giới của kẻ chứng đắc tâm thanh 

tịnh là chẳng trụ một pháp, pháp pháp đều nhƣ, là vô ngã. Khiến cho biết các 

nghĩa nói trên là vì khiến không lập nên một mảy may nào, đem phân biệt 

chấp trƣớc vi tế khiển trừ hết sạch, mới có thể chứng chỗ phật chứng. Kết 

thúc lần thứ năm nầy là khai thị rành rẽ hết thảy pháp tánh vốn bình đẳng, 

không có cao hạ, nên mỗi mỗi pháp đều chẳng thể phân biệt chấp trƣớc. Bồ 

đề pháp đã nhƣ thế, thì hết thảy pháp cũng nhƣ thế.  hỉ dùng tâm không 

phân biệt chấp trƣớc tu hết thảy thiện pháp không có cao hạ, bình đẳng bình 

đẳng, liền khế hợp với pháp tánh, liền thấy bổn lai diện mục tịch và chiếu 

đồng thời. Trƣớc sau năm lần cạn sâu thứ tự đã tơ hào chẳng rối, lại nhƣ 

từng giọt nƣớc để trở về nguồn, rất là tế mật, rất là viên dung.  

Tu Bồ Ðề ! Nhƣợc tam thiên đại thiên thế giới trung sở hữu chƣ Tu Di 

sơn vƣơng, nhƣ thị đẳng thất bảo tụ, hữu nhân trì dụng bố thí.  



Dịch nghĩa : Tu Bồ Ðề ơi, nếu trong ba nghìn đại thiên thế giới chỗ có 

các Tu Di sơn vƣơng bao nhiêu thất bảo nhƣ thế tụ lại, có ngƣời cầm 

dùng để bố thí.  

Trong một đại thiên thế giới có mƣời vạn vạn Tu  i sơn vƣơng, tụ họp thất 

bảo nó nhiều giống nhƣ thế.  hƣ thị : là trỏ mƣời vạn vạn mà nói.  ầm thất 

bảo nhiều nhƣ thế dùng làm bố thí, cái bố thí nầy có thể gọi là thắng, phƣớc 

đức lớn cũng có thể biết đƣợc. Khoa nầy dẫn ra thí dụ để hiển văn dƣới thụ 

trì nói rộng kinh nầy thì phƣớc đức lại càng lớn hơn.  

 hƣợc nhân dĩ thử Bát  hã Ba  a Mật kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng trụ trì, vị 

tha nhân thuyết, ƣ tiền phƣớc đức bách phần bất cập nhất, bách thiên vạn ức 

phần, nãi chí toán số thí dụ sở bất năng cập.  

 ịch nghĩa :  ếu ngƣời nào lấy kinh Bát  hã Ba  a Mật nầy cho đến các tứ 

cú kệ thụ trì, vì ngƣời khác nói, ở phƣớc đức trƣớc trăm phần chẳng bằng 

một phần, trăm ngàn vạn ức phần, cho đến toán số thí dụ chỗ chẳng có thể 

bằng.  

Bản lƣu thông chép là thụ trì độc tụng, nguyên bản không có chữ độc tụng, 

vì độc tụng thu nhiếp ở trong thụ trì rồi. Ƣ tiền phƣớc đức : chữ ƣ là ý so 

sánh, chữ tiền là trỏ văn trên lấy bằng mƣời vạn vạn Tu  i sơn vƣơng thất 

bảo bố thí. Vì chƣng bảo rằng cái phƣớc đức nhƣ bố thí phái trƣớc có thể gọi 

là lớn vậy. Thế nhƣng lấy trăm phần, ngàn phần, muôn phần, ức phần, cho 

đến phần toán số chẳng thể tính, phần thí dụ chẳng thể thí dụ phƣớc đức, đều 

chẳng thể bằng một phần phƣớc đức của kẻ trì thuyết kinh nầy. Kinh tuy là 

văn tự, lời nói, nhƣng do văn tự khởi quán chiếu, liền do quán chiếu mà 

giống nhau, mà chứng từng phần, mà cứu cánh vô thƣợng bồ đề, há hết thảy 

phƣớc đức hữu tƣớng chỗ có thể so sánh đƣợc ƣ?  

 úc kết thúc nửa bộ trƣớc nói rõ là chẳng thuyết đầy đủ, nên nửa bộ sau so 

sánh hiển thắng, nay mới một lần thấy.  hƣng mệnh ý so sánh lại cũng cùng 

với phía trƣớc tôn chỉ khác xa. Phải biết khoa nầy nói ở sau khi hiển ngay 

tánh thể.  iển tánh thể tức là hiển pháp thân. Trƣớc đã lấy Tu  i sơn vƣơng 

để thí dụ báo thân, nay lại lấy thất bảo tụ lại nhƣ mƣời vạn vạn Tu  i sơn 

vƣơng dùng làm bố thí, mà phƣớc đức của nó cách rất xa, chẳng bằng kẻ trì 

thuyết kinh nầy, ý hiển trì kinh thuyết kinh có thể khiến cho tự và tha cùng 

chứng pháp thân, coi cái báo thân kia giống nhƣ tiền tài vật ở ngoài thân, sao 

đủ để so sánh ƣ? Phải biết phật hiện báo thân nguyên vì lợi ích chúng sanh, 

khiến ngƣời khác thụ dụng, chính nhƣ dùng tiền tài bố thí khiến ngƣời khác 



thụ dụng, nên lấy cái nầy làm thí dụ để hiển chứng pháp thân, thì ngay cả 

tƣớng của báo thân cũng chẳng trụ   

 ẾT  UỐ  T Ứ BỐ  

---o0o--- 

QUYỂN NĂM 

Một khoa lớn thứ tƣ nầy đều là thuyết cảnh giới của nhƣ lai, nên gọi là 

cứu cực, có nghĩa là cứu xét cái vô trụ cùng tận, đến đây mà cùng cực, chỗ 

gọi là chứng, là chứng cái nầy vậy. Một khoa cứu cực thứ bốn này lại mở ra 

làm hai: ban đầu tỏ rõ bình đẳng pháp giới, sở dĩ hiển hết thảy pháp tánh vốn 

vô ngã, tức là để kết thành khoa trƣớc nghĩa bồ tát thông đạt vô ngã pháp, 

thứ nhì tỏ rõ các pháp không tƣớng thì qui kết đến trên bất sanh bất diệt. Từ 

khai kinh đến đây sở dĩ khiến ly tƣớng ly niệm để trừ ngã chấp, đều là vì 

khiển trừ phân biệt chấp trƣớc. Phân biệt chấp trƣớc là tâm sanh diệt. Khiển 

trừ tâm sanh diệt là vì chứng tánh thể bất sanh bất diệt. Ðây là huyệt tổng kết 

của một bộ thậm thâm bát nhã. Ba khoa nầy đều thu nhiếp khít nghĩa thị 

pháp bình đẳng mà tới, ý ở dạy cho kẻ nghe pháp phải ở trên pháp pháp đầu 

đầu tiến thủ lý bình đẳng, thì có thể ở trên pháp pháp, đầu đầu đƣợc thấy tự 

tánh. Khoa đầu tỏ rõ không thánh không phàm chính là hiển không có cao 

hạ, nhứt chơn pháp giới bình đẳng, bình đẳng há có sự sai biệt thánh phàm. 

 ghĩa nầy đem ở trên độ sanh để thuyết minh rất tiện, nên theo độ sanh để tỏ 

rõ.   

Tu Bồ Ðề! Ƣ ý vân hà, nhữ đẳng vật vị nhƣ lai tác thị niệm: ngã đƣơng 

độ chúng sanh. Tu Bồ Ðề! Mạc tác thị niệm.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, các ông chớ bảo nhƣ lai làm 

niệm nầy: ta phải độ chúng sanh. Tu Bồ Ðề ơi, đừng làm niệm nầy.  

Tôn chỉ lớn của khoa nầy cùng với một khoa vô pháp khả thuyết ở trƣớc 

giống nhau.  hỗ không giống là chẳng qua khoa trƣớc đem pháp chỗ thuyết 

ra để nói, nay thì đem chúng sanh chỗ độ ra để nói. Thế nhƣng thuyết pháp 

nguyên vì độ sanh, độ sanh liền phải thuyết pháp, tôn chỉ lớn giống nhau. 

Trƣớc ở trong vô pháp khả thuyết chỗ dẫn các nghĩa cuốn mƣời Kim Quang 

Minh Kinh thuyết minh lý do phật chẳng làm niệm đều thông với khoa nầy. 

Tóm lại, phật chẳng khởi tâm động niệm mà có thể tùy cơ ứng duyên để độ 

chúng sanh, chẳng ngoài hai lý: 1) Vì sức đại bi đại nguyện huân tập từ xƣa 

thành ra chủng tử, nên có thể hễ có cảm liền ứng. 2) Vì đầy đủ hai trí, thành 



ba thân nhƣ tấm gƣơng lớn tròn ánh sáng chiếu khắp, nên có thể chỗ ứng 

chẳng lầm. Ðầy đủ hai thứ lý do nầy cho nên chẳng giống phàm phu phàm 

có chỗ làm ắt phải làm niệm. Mạc tác thị niệm: là răn khắp hết thảy mọi 

ngƣời, chẳng phải là chuyên đối với đại chúng đƣơng lúc hội bát nhã nầy mà 

nói. Vì chƣng tác thị niệm là lấy phàm tình đo lƣờng thánh cảnh, há chẳng 

những phỉ báng phật, mà tự mình vẫn mê ở trong ổ vọng tƣởng, vĩnh viễn 

không có hy vọng thành thánh, nên răn chúng nó khẩn thiết. Tóm lại câu nói: 

“mạc tác thị niệm” chẳng phải chỉ khiến chẳng thể lấy sự thấy luân hồi đo 

lƣờng biển viên giác, thực là khiến ngƣời học phật ắt phải dứt vọng niệm. 

Khai kinh liền khiến bồ tát hàng phục niệm nầy nên nói: “thực vô chúng 

sanh đắc diệt độ giả”.  ửa bộ sau cũng mở miệng liền nói: “vô hữu nhứt 

chúng sanh thực diệt độ giả”.  ay lại đem cái độ sanh của phật ra nói, khiến 

hết thảy bồ tát phụng làm mực thƣớc. Văn trên tuy đã từng hai lần nói: 

“chúng sanh phi chúng sanh”, nhƣng là riêng theo chúng sanh mà nói, nay 

thì theo cả thánh lẫn phàm nói gồm chung để tỏ rõ bình đẳng pháp giới, 

nghĩa nầy chẳng giống trƣớc.  oặc nói: Kinh Pháp  oa nói rằng: “Ta bắt 

đầu ngồi ở đạo tràng, quán tƣởng ở dƣới cây, cũng đi kinh hành, ở khoảng 

ba, bảy ngày tƣ duy việc nhƣ thế nầy: ta chỗ đắc trí tuệ vi diệu rất đệ nhứt. 

 húng sanh các căn ngụ độn, chấp trƣớc ham thích, ngu si làm cho mù mịt, 

những loài nhƣ thế làm sao có thể độ đƣợc?”  o câu nầy mà xem thì rành 

rành có thánh có phàm, sao nói là không có thánh, không có phàm? Vả phật 

ở độ sanh và chỗ thuyết pháp đều đã từng tƣ duy kỹ lƣỡng mà sau mới 

thuyết, tƣ duy tức là niệm, sao kinh nầy nói vô niệm? Phải biết, có thánh có 

phàm là theo tƣớng mà nói, không có thánh không có phàm là theo tánh mà 

nói, cho nên kinh nầy nói tức phi, lại nói thị danh. Ðến nhƣ nghĩa tƣ duy, 

phải chia ra hai tầng thuyết minh lý của nó, để tránh sự hoài nghi:   

1) Phàm chỗ phật thuyết, có chỗ tùy nghi mà thuyết, gọi đó là quyền thuyết, 

cũng gọi là chẳng liễu nghĩa, có chỗ cứu cánh mà thuyết gọi đó là thực 

thuyết, cũng gọi là liễu nghĩa.  hƣ dẫn các câu trong kinh Pháp  oa ở trên 

tức là tùy nghi quyền thuyết. Vì xem biết căn của hết thảy chúng sanh ngu 

độn, ngu si mù mịt, tham trƣớc cái vui ngũ dục, cùng với thanh tịnh trí, vi 

diệu pháp của phật chứng đắc chẳng thể ứng với nhau, những loài nhƣ thế 

làm sao độ đƣợc? Bèn bất đắc dĩ trƣớc vì chúng nó từ cạn đến sâu thuyết 

tam thừa pháp.  hƣng thuyết tam thừa thực là nhứt thừa, chỗ gọi là khai 

quyền hiển thực là vậy. Kinh nầy ở đây chính tỏ rõ bình đẳng pháp giới, đều 

là thuyết cứu cánh nhƣ thực, nên câu nói phần nhiều có nối liền hai chữ nhƣ 

lai mà nói.  hƣ lai là nghĩa chƣ pháp nhƣ. Sao gọi là nhƣ?  à chân nhƣ vậy. 

Sao gọi là chân nhƣ?  à cảnh giới ly niệm vậy.  á có thể dẫn quyền thuyết 

để chứng minh thực thuyết. Vả chỗ gọi là quyền cũng tức là quyền của thực, 



nên tuy nói tƣ duy, thực ra thì tức tƣ duy mà không tƣ duy, phàm đọc kinh 

phật thứ nhứt nên hiểu rõ nghĩa nầy.  gay nhƣ phật thƣờng tự xƣng là ngã, 

há có thể vì sự xƣng tùy nghi của phật mà bảo nhƣ lai có ngã tƣớng, ngã 

kiến.  ại nhƣ kinh nầy thuyết pháp vô thƣợng thậm thâm nầy, mà ngài mặc 

áo, xin ăn, thị hiện giống nhƣ phàm phu, há có thể nhân đó bèn nghi phật là 

phàm phu. Trƣởng lão chỗ nào cũng thay chúng sanh thỉnh vấn, há có thể 

xem một cách ngu ngốc cho là trƣởng lão thực chẳng hiểu rõ bát nhã. Thế 

gian có nhiều ngƣời cho Quán Thế  Âm bồ tát là thân đàn ông, là thân đàn 

bà, mà hoài nghi. Pháp thân đại sĩ vốn không có tƣớng, chỗ ngài hiện thân ra 

đều là tùy cơ ứng duyên, chỗ bảo là nên lấy thân nào đắc độ, liền hiện thân 

đó để cứu độ nó. Kinh  ăng  ghiêm, Pháp  oa nói rõ nghĩa nầy, há có thể 

xem giống nhƣ phàm phu cố chấp là trai hay là gái.  gay đem nhân trƣớc 

của đại sĩ ra nói, ngài nhiều kiếp siêng năng tu hành, thân nào mà chẳng có, 

cũng há có thể đem thân một đời của ngài ra để khái quát thân nhiều kiếp ƣ? 

Trong kinh phật, những việc giống nhƣ thế, cho đến những câu nói trái 

ngƣợc với nhau rất nhiều, rất nhiều, đều phải lĩnh hội nhƣ thế.   

2) Tƣ duy là nghĩa làm sự quán.  àm sự quán cũng dịch là tƣ duy tu.  ai bài 

tụng dẫn ra trong kinh Pháp  oa ở trên, là thừa tiếp một câu: “ngã dĩ phật 

nhãn quán” trong văn trên của bài tụng nầy mà tới, chỗ nói của hai bài tụng 

nầy là bảo quán chiếu căn cơ của chúng sanh mà thôi. Phải biết, lúc làm sự 

quán chẳng phải không có niệm, chẳng phải có niệm, kẻ biết chút ít làm sự 

quán bèn có thể hiểu rõ cảnh giới ở trong đó, cùng với suy nghĩ vọng tƣởng 

tuyệt nhiên chẳng giống nhau, há có thể hiểu lầm tƣ duy là làm niệm ƣ?   

Tóm lại mà nói: có chúng sanh có thể độ, có pháp có thể thuyết là theo bên 

tƣớng mà nói, phật làm sự quán nầy chính là chỗ gọi tịch mà thƣờng chiếu. 

Thế nhƣng chính đƣơng lúc hiện sự tƣớng nhƣ thế tức là rốt ráo chẳng thể 

đắc, nên lại nói không có pháp có thể thuyết, không có chúng sanh có thể độ, 

thì lại là theo tánh mà nói. Tuy quán mà cũng không chỗ quán, chiếu mà 

thƣờng tịch.  ho nên đem hai bài tụng dẫn ra trong kinh Pháp  oa cùng với 

chỗ thuyết ở đây hợp laị mà xem, chính là nghĩa tánh và tƣớng viên dung 

tịch và chiếu đồng thời, lại cũng tức là nghĩa tức thực của quyền, tức quyền 

của thực, phải thông đạt nhƣ thế.  ếu chấp một cái, nghi một cái liền là chấp 

tƣớng nghi tánh, chấp tánh nghi tƣớng, chấp tịch nghi chiếu, chấp chiếu nghi 

tịch, đây chính là tri kiến của phàm phu, chính chỗ gọi là độn căn, ngu si mù 

mịt, cùng với trí tuệ vi diệu đệ nhứt chẳng thể ứng với nhau.  ên học phật ắt 

phải khai phật tri kiến, phật tri tức là tri hết thảy chẳng thể đắc, tri hết thảy 

tức không tức giả, phật kiến tức là chẳng chấp nhứt dị, nếu chấp một bên 

nghi một bên, chính là chấp nhứt, chấp dị.  ên muốn thông đạt lý vi diệu 



của phật pháp, nếu chẳng đem phàm tình tục kiến quét sạch cho không còn 

nữa, thì ắt chẳng thể vào đƣợc vậy.   

Hà dĩ cố? Thực vô hữu chúng sanh, nhƣ lai, độ giả. Nhƣợc hữu chúng 

sanh nhƣ lai độ giả, nhƣ lai tắc hữu ngã nhân chúng sanh thọ giả.  

Dịch nghĩa: Vì cớ gì? Thực không có chúng sanh, nhƣ lai, kẻ độ. Nếu có 

chúng sanh, nhƣ lai, kẻ độ thì nhƣ lai có ngã nhân chúng sanh thọ giả.  

 ai chữ thực vô: là triệt để, có nghĩa là thực không có lý làm niệm. Tại sao 

bảo thực không có lý nầy, nghĩa nó rất nhiều, nay nói sơ lƣợc bốn nghĩa:   

1)  ếu có niệm độ sanh liền có chúng sanh sở độ, có ngã năng độ, năng và 

sở là tƣớng đối đãi, tức là phân biệt, tức là chấp trƣớc. Phật chứng bình đẳng 

nhứt chân pháp giới nên gọi là nhƣ lai.  ếu có phân biệt chấp trƣớc, sao gọi 

là nhƣ lai?  ên bảo nhƣ lai làm niệm nầy, thì thực không có lý. Ðây là theo 

bình đẳng pháp giới để tỏ rõ nghĩa, lại cũng là theo bên nhƣ lai mà nói.  ại 

theo bên chúng sanh mà nói:   

2) Sao gọi là chúng sanh?  hẳng qua là ngũ uẩn nhóm họp lại mà thôi, là 

pháp duyên sanh, duyên sanh thể không.  ếu có niệm độ sanh há chẳng phải 

là không hiểu rõ duyên sanh, chấp pháp ngũ uẩn là thực có ƣ?  ó pháp chấp 

liền có ngã chấp, há nhƣ lai đã từng có ngã pháp hai chấp nhƣ thế ƣ?  ên 

bảo nhƣ lai làm niệm nầy: “ta phải độ chúng sanh”, thì thực không có lý. 

Ðây là theo duyên sanh thể không để tỏ rõ nghĩa.   

3)  húng sanh sở dĩ thành chúng sanh vì cớ có niệm, chúng sanh sở dĩ đắc 

độ vì cớ vô niệm, thế nên gọi là độ sanh là chỉ khiến ly niệm mà thôi.  ếu 

phật độ sanh mà có niệm, thì phật tự mình còn chƣa độ, sao có thể độ sanh 

ƣ?  ên bảo nhƣ lai làm niệm nầy: “ta phải độ chúng sanh” thì thực không có 

lý. Ðây là theo ly niệm gọi là độ để tỏ rõ lý.  

4) Phật độ chúng sanh chẳng quan là tăng thƣợng duyên của chúng sanh, mà 

chúng sanh tự mình phát tâm lớn, hành nguyện lớn thực là cái nhân làm chủ. 

 ếu không có nhân làm chủ thì tuy có tăng thƣợng duyên, chúng sanh cũng 

không theo đâu mà đƣợc độ. Thế nên chúng sanh đắc độ thực chúng sanh tự 

độ mà thôi! Phật không có cái kiến là phật độ chúng sanh.  ên bảo nhƣ lai 

làm niệm nầy: “ta phải độ chúng sanh” thì thực không có lý. Ðây là theo 

nhân thân, duyên sơ để tỏ rõ nghĩa. Tóm bốn nghĩa nầy nên mới có chúng 

sanh, nhƣ lai, độ giả, còn phật thực không có niệm nầy vậy.  âu nầy là giải 

thích xuôi cái cớ của nó.  ƣới chữ “nhƣợc”, lại nói trái lại để giải thích cái 



cớ của nó.  ữu có nghĩa là hữu niệm.  ếu có niệm nầy liền rơi vào năng và 

sở, năng độ là ngã tƣớng, sở độ là nhân tƣớng, sở độ chẳng chỉ một ngƣời là 

chúng sanh tƣớng, niệm nầy nối tiếp chẳng dứt là thọ giả tƣớng.  ếu có một 

niệm thì bốn tƣớng đầy đủ.  hƣ lai chính khiến bồ tát phát tâm trừ bốn 

tƣớng nầy, mà bảo nhƣ lai có bốn tƣớng là vu cáo, phỉ báng nhƣ lai, có thể 

bảo là hết sức vậy.  ho nên răn dạy một cách thiết yếu là chớ nên làm niệm 

nầy. Trong nầy chính là phá lời nói tà quấy bảo là nhƣ lai làm niệm, nên chỉ 

theo bên nhƣ lai để tỏ rõ nghĩa không có năng, không có sở, không có ngã, ý 

ở chỗ khiến ngƣời học ở bình đẳng pháp giới thực không có cái ngã.  

Tu Bồ Ðề ! Nhƣ lai thuyết hữu ngã giả tắc phi hữu ngã, nhi phàm phu 

chi nhân dĩ vi hữu ngã. Tu Bồ Ðề ! Phàm phu giả nhƣ lai thuyết tắc phi 

phàm phu.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, nhƣ lai nói có ngã tức là chẳng phải có ngã, 

mà ngƣời phàm phu cho là có ngã. Tu Bồ Ðề ơi, phàm phu, nhƣ lai nói 

tức là chẳng phải phàm phu.  

Bản lƣu thông có thêm một câu “thị danh phàm phu”.  gƣời đời Ðƣờng viết 

kinh, kinh bản đời  am Tống và trong chú sớ của các vị cổ đức đều không 

có. Khoa nầy là giải thích rõ cái sở dĩ nhiên của vô năng độ, vô sở độ, chữ 

ngã ở trong nầy nếu chỉ hiểu theo nghĩa ngã của ngã nhân đã đành cũng có 

thể đƣợc, nhƣng là nghĩa nông cạn. Phải biết, chữ ngã nầy là thừa tiếp văn 

trên chữ ngã của câu “ngã đƣơng” mà tới, vì chƣng là trỏ phật nói.  gã là 

chẳng phải ngã, ý hiển bình đẳng pháp giới phật tức chẳng phải phật, chính 

là tỏ rõ ý không có thánh. Vì tên gọi là phật là hiển phật chứng quả mà thôi, 

nên gọi là nhƣ lai cũng vì hiển phật chứng tánh mà thôi.  hứt chân pháp giới 

ly danh tuyệt tƣớng, làm gì có thứ văn tự nầy. Vả chăng nhứt chân pháp 

giới, hết thảy chƣ phật, hết thảy chúng sanh là tên khác nhau của tánh đồng 

thể. Vì nó đồng thể nên nói là nhứt nhƣ, nên nói bình đẳng không có cao hạ, 

nếu trong nầy có chữ phật liền có cao hạ, liền chẳng phải bình đẳng, liền có 

danh tƣớng, liền chẳng phải là không tịch.  ên y theo nghĩa nhƣ mà nói, chỗ 

gọi là có phật có thánh, tức là chẳng phải có phật có thánh.  hƣng phàm phu 

chỉ biết thủ tƣớng, chẳng đạt nhứt chân pháp giới, cho là có phật có thánh. 

Bình đẳng pháp giới phật con không tồn tại, há có năng độ có thể nói ƣ? Vả 

chăng đã là bình đẳng đồng thể chẳng những không có thánh mà thôi, lại há 

có phàm.  ên chỗ gọi là phàm phu, theo nghĩa nhƣ mà nói. liền chẳng phải 

là phàm phu. Phàm phu còn không tồn tại, há có sở độ có thể nói ƣ? Không 

cao không hạ, bình đẳng, bình đẳng, đó gọi là tánh thể nhứt nhƣ (đủ thấy 

ngƣời sau thêm bậy vào câu thị danh phàm phu, thật là vẽ rắn thêm chân).  



Không có thánh, không có phàm chính là cái sở dĩ nhiên của không có cao 

hạ, nên nói bình đẳng. Tánh thể vốn nó bình đẳng nhƣ thế, sở dĩ phật nói 

trên không có phật đạo có thể thành, dƣới không có chúng sanh có thể độ, vì 

chƣng độ tức là không độ, thành tức là không thành.  ho nên nói: “bình 

đẳng chân pháp giới, phật chẳng độ chúng sanh”, cho nên phật nhãn xem hết 

thảy chúng sanh vốn là phật, đây đều là theo nghĩa tánh thể bình đẳng mà 

nói. Vì cớ gì nói nghĩa bình đẳng? Vì khiến bồ tát phát tâm thông đạt nghĩa 

nầy. Phải lấy tâm vô năng, vô sở, vô pháp, vô ngã tu hết thảy thiện pháp, thì 

mới có thể chứng nhƣ thế.  o đó có thể biết ngƣời tu hành tuy phải phát 

nguyện chuyển phàm thành thánh, nhƣng phát nguyện xong liền phải đem 

cái niệm phàm và thánh liệng bỏ đi.  ếu chẳng liệng bỏ đi nổi, thì thánh và 

phàm vĩnh viễn cách nhau. Vì cớ gì? Vì thánh mà thành ra thánh, phàm mà 

thành ra phàm chính là do một đằng vô niệm, một đằng hữu niệm. Vì khởi 

niệm liền có cao hạ, liền chẳng phải bình đẳng.  ổ nhân khai thị tu hành có 

một câu rất hay là: “chỉ thẳng tới thực hành”, thẳng tới là tuyệt nhiên không 

có ý ngó ngàng gì nữa.  gƣời thực hành chỉ phải hiểu rõ đạo lý, nhận đúng 

phƣơng hƣớng, liền thẳng tới thực hành, chuyển phàm chẳng chuyển phàm, 

thành thánh chẳng thành thánh, cho đến hết thảy sống chết, lợi hại v.v... hết 

thảy chẳng quải niệm.  hƣ thế liền cùng với đạo ứng với nhau, cùng với 

tánh ứng với nhau, mau có thể thành tựu.  ếu chẳng nhƣ thế thì trái lại 

chẳng thể thành tựu đƣợc.  ổ nhân lại có câu cảnh sách rằng: “Thẳng tới lò 

hƣơng nơi miếu cổ”, có nghĩa là muôn niệm nguội lạnh nhƣ tro tàn. Thánh 

phàm còn chẳng quải niệm, thì những cái khác có thể biết đƣợc.  

Tu Bồ Ðề ! Ƣ ý vân hà? Khả dĩ tam thập nhị tƣớng quán nhƣ lai phủ? 

Tu Bồ Ðề ngôn: nhƣ thị nhƣ thị , dĩ tam thập nhị tƣớng quán nhƣ lai.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, có thể lấy 32 tƣớng quán nhƣ 

lai chăng? Tu Bồ Ðề thƣa: nhƣ thế nhƣ thế, lấy 32 tƣớng quán nhƣ lai.  

Ðây là một khoa theo tánh và tƣớng tỏ rõ chẳng phải một chẳng phải khác, 

là con mắt khẩn yếu của trọn bộ kinh, mà nghĩa chia ra sâu kín, nếu chẳng 

theo từng tầng phân tích ra kỹ lƣỡng thì không dễ gì hiểu rõ. Quán và kiến 

chẳng giống nhau. Theo nhƣ lai hiện thân mà nói gọi là kiến (thấy), theo 

ngƣời học tu quán mà nói gọi là quán. Vì chƣng ý câu hỏi nầy là: có thể 

quán tƣởng ứng thân hữu tƣớng tức là quán tƣởng pháp thân vô tƣớng 

chăng? Một cái có tƣớng, một cái không có tƣớng thì đã đành là chẳng thể 

đƣợc. Thế nhƣng ứng thân nguyên từ pháp thân hiển hiện ra, cái vô của vô 

tƣớng vốn chẳng phải là rốt ráo không có, chỗ gọi là thực tƣớng vô tƣớng vô 

bất tƣớng là vậy. Vậy thì lại chƣa từng chẳng thể đƣợc. Tuy thế, nếu chấp 



cho là có thể đƣợc, thì chẳng tránh khỏi thủ tƣớng mà có cái lỗi trƣớc hữu. 

 hƣng nếu chấp cho là chẳng thể đƣợc, thì lại chẳng tránh khỏi diệt tƣớng, 

mà có cái lỗi rơi vào cái không. Thử xem chỗ đáp của trƣởng lão, có thể tăng 

thêm chỗ thấy chẳng ít, lại nghe chỗ khiển trừ của phật, khiến ngƣời ta mở 

rộng tâm và con mắt rất nhiều. Phải biết, từ khai kinh đến đây khiển đãng 

từng tầng, từng tầng, nhiều lần nói tức phi, thị danh, đều là vì đề phòng 

ngƣời học trƣớc ở một bên.  hỗ nầy tỏ rõ tánh và tƣớng chẳng phải một 

chẳng phải khác, chính là thuyết minh cái sở dĩ nhiên chẳng nên trƣớc ở một 

bên.  

Ƣ ý vân hà: là lời thăm nghiệm chỗ thấy. Trƣớc đã nhiều lần thăm nghiệm, 

nay lại thăm nghiệm là vì chỗ nầy chẳng nói kiến (thấy) mà nói quán, ý hỏi 

rất vi tế khác xa với trƣớc. Vì chƣng chính sợ ngƣời học nghe đƣợc nghĩa 

chƣ pháp nhƣ và thị pháp bình đẳng, sống sƣợng lờ mờ, chƣa thể đi sâu vào 

tinh vi mà tự cho là nhứt nhƣ bình đẳng, thì sai một hào ly lầm bằng ngàn 

dậm, nên lại phải thăm nghiệm nó, mà khai thị nó. Muốn nói lời đáp có hai 

yếu nghĩa ắt phải trƣớc tỏ rõ:   

1) Trên hội bát nhã phật khiến trƣởng lão chuyển dạy lại bồ tát, có thể thấy 

trƣởng lão đã cùng phật tâm tâm in nhau lâu rồi, nghĩa thú của bát nhã sớm 

đã biết sâu. Kinh nầy cố ý hiển thị chẳng biết, là vì cớ trƣởng lão thay chúng 

sanh thỉnh pháp.   

2)  ý thậm thâm vốn không thể nói ra, nay bất đắc dĩ ở trong cái không thể 

nói ra mà nói, một ngƣời một thời chẳng thể nói hai kiểu nói, cho nên gởi 

vào hai ngƣời, dùng thể vấn đáp nói ra, thì nghĩa thú thậm thâm so sánh dễ 

hiển rõ. Y theo hai nghĩa trên, nên chỗ thuyết của trƣởng lão không khác gì 

phật thuyết, ngƣời đƣơng cơ trong hết thảy các kinh đều phải xem nhƣ thế, 

chẳng những kinh nầy nhƣ thế mà thôi đâu. Ðây là yếu nghĩa, chẳng thể nào 

mà không biết.  

 âu nhƣ thị nhƣ thị ; nếu hiểu là ƣng chịu, bằng lòng thì chẳng những xem 

trƣởng lão một cách nông cạn, mà tôn chỉ sâu trong kinh bao gồm cũng 

chẳng hiển ra mà mờ mịt đi. Sao gọi là coi trƣởng lão nông cạn ƣ?  hƣ lần 

đầu phật hỏi “khả dĩ thân tƣớng kiến nhƣ lai phủ?” Trƣởng lão liền đáp: 

“thân tƣớng tức phi thân tƣớng”.  ần thứ nhì hỏi: “khả dĩ tam thập nhị tƣớng 

kiến nhƣ lai phủ?”.  ại đáp: “tức phi thị danh”.  ần thứ ba hỏi: “phật khả dĩ 

cụ túc sắc thân kiến phủ?  hƣ lai khả dĩ cụ túc chƣ tƣớng kiến phủ?” Ðều 

đáp là: “bất ƣng”, tại sao ở đây bỗng nhiên lại chấp tƣớng nhƣ thế? Trƣởng 

lão cố nhiên là thay mặt chúng sanh, thế nhƣng đã tỏ rõ, bỗng nhiên lại mê 



muội thì ở lý chẳng hợp, cho nên câu nhƣ thị thực chẳng phải là lời ƣng 

chịu, bằng lòng, đây nói về lý.  hƣ: là nghĩa chƣ pháp nhƣ, thị: là hết thảy 

đều thị. Trƣớc đã nói rồi ƣ: trong nửa bộ trƣớc không có một lời đáp nào là 

nhƣ thị, nửa bộ sau chỗ đáp nhƣ thị đều bày tỏ tinh nghĩa.  hƣ trong tỏ rõ 

ngũ nhãn, mỗi lần đáp đều nói nhƣ thị, đây là tỏ rõ nhục nhãn chẳng phải 

nhứt định là nhục nhãn, cho đến phật nhãn chẳng phải nhứt định là phật 

nhãn. Tóm lại ngũ chẳng phải nhứt định là ngũ, nhứt chẳng phải nhứt định là 

nhứt, chẳng thể chấp nhƣ vậy.  hính chỗ bảo là: chƣ pháp nhứt nhƣ, hết 

thảy đều thị, ý hiển chỉ nhƣ thì đều thị chẳng nhƣ thì đều chẳng phải thị, nên 

mỗi lần đáp đều nói: nhƣ thị. Thứ nhì hỏi: thuyết thị sa phủ?  ũng đáp nhƣ 

thị, đây là tỏ rõ nhƣ lai thuyết thị sa là lấy nghĩa nhƣ thuyết thị, chẳng giống 

sự thuyết thị của phàm phu.  ại hỏi phƣớc đức nhân duyên, cũng đáp nhƣ 

thị, đây là tỏ rõ pháp pháp đều là duyên sanh, thể hội đƣợc duyên sanh tánh 

không thì pháp pháp đều nhƣ, pháp pháp đều thị, nên dƣới lại tiếp rằng: “thử 

nhân dĩ thị nhân duyên đắc phƣớc thậm đa,” ý hiển chỉ vì nó duyên sanh mới 

có phƣớc đức nhiều có thể đắc, cũng chỉ vì nó duyên sanh nên chẳng chấp 

trƣớc tƣớng duyên sanh mà hội về tánh nhứt nhƣ. Thì tuy pháp pháp đều là 

duyên sanh cũng là pháp pháp đều là phật pháp.  goài những cái đó, đều 

chẳng đáp nhƣ thị. Ðến đây lại đáp nhƣ thị, ý cũng giống trƣớc, mà nói đi 

nói lại hai lần là khiến ngƣời ta phải coi trọng chữ nhƣ. Ắt phải có thể nhƣ 

mà sau mới thị. Ý nó vì chƣng bảo rằng 32 tƣớng cũng là một của chƣ pháp, 

chƣ pháp đều là chân nhƣ thì há 32 tƣớng chẳng phải là chân nhƣ, nhƣng ắt 

phải hiểu đƣợc nghĩa nhƣ mới thị. Vì cớ gì: Vì lĩnh hội đƣợc tánh và tƣớng 

nhứt nhƣ, đã chẳng diệt tƣớng cũng chẳng chấp tƣớng, thì quán 32 tƣớng 

ứng thân tức là quán nhƣ lai pháp thân.  ếu trái với nghĩa nhƣ, thế ắt chấp 

tƣớng để quán tánh, nếu không thì diệt tƣớng để quán tánh, nhƣ thế thì 

không có một cái nào thị vậy.  hƣ thị nhƣ thị dĩ tam thập nhị tƣớng quán 

nhƣ lai, phải đọc luôn một câu. Tóm lại để tỏ rõ y chiếu nghĩa nhƣ, lấy 32 

tƣớng quán nhƣ lai thì thị vậy. Bởi ý của trƣởng lão bảo: quán chẳng giống 

nhƣ kiến, lúc trong tâm làm sự quán 32 tƣớng, vốn là tƣớng của vô tƣớng, 

nhƣ lai hiện 32 tƣớng cũng là tƣớng tức phi tƣớng.  ay hiểu rõ cái tƣớng vô 

tƣớng của nhƣ lai mà làm sự quán thì đã chẳng phải thủ tƣớng cũng chẳng 

phải diệt tƣớng, chính hợp với nghĩa thực tƣớng, vô tƣớng, vô bất tƣớng, lại 

cũng cùng với nghĩa chƣ pháp nhƣ hợp, nên nói: nhƣ thị nhƣ thị dĩ tam thập 

nhị tƣớng quán nhƣ lai, ý hiển đã nhứt nhƣ thì quán tƣớng tức là quán tánh.  

Ý đáp của trƣởng lão thực là rất sâu, thực là rất viên, thực cùng với tôn chỉ 

của phật tƣơng ứng, mà văn dƣới nhƣ lai lại đả phá bài xích để khiển đãng 

trƣởng lão, vì nghĩa chỗ trƣởng lão tỏ rõ đã đành là đúng, nhƣng ở trong đó 

có lý vi tế, chẳng thể nào không nhận cho rõ, và phân biện cho rành, nếu 



không nhƣ thế thì thế ắt đến sống sƣợng lờ mờ, chƣa thấy mà bảo là thấy, 

nhận cái kiệu trên yên con lừa làm ông cha mình đi xuống sƣờn núi.  ghĩa 

nầy thực quan hệ khẩn yếu, là chỗ một lũ ngƣời học rất dễ lộn xộn, nên phật 

và trƣởng lão một đằng hỏi, một đằng đáp để hiển rõ tôn chỉ sâu ẩn vi nầy, 

khiến cho ngƣời học chẳng đến nỗi nhận lầm.  

Phật ngôn: Tu Bồ Ðề ! Nhƣợc dĩ tam thập nhị tƣớng quán nhƣ lai giả, 

chuyển luân thánh vƣơng tắc thị nhƣ lai. Tu Bồ Ðề bạch phật ngôn: Thế 

tôn ! Nhƣ ngã giải phật sở thuyết nghĩa, bất ƣng dĩ tam thập nhị tƣớng 

quán nhƣ lai.  

Dịch nghĩa: Phật nói: Tu Bồ Ðề ơi, nếu lấy 32 tƣớng quán nhƣ lai, thì 

chuyển luân thánh vƣơng tức là nhƣ lai. Tu Bồ Ðề thƣa phật rằng: 

Thƣa thế tôn, nhƣ tôi hiểu nghĩa chỗ phật nói, chẳng nên lấy 32 tƣớng 

quán nhƣ lai.  

Ý phật vì chƣng bảo: ông nói nhƣ thị nhƣ thị dĩ tam thập nhị tƣớng quán nhƣ 

lai, mới nghe thì rất đúng. Thế nhƣng chỗ nguồn gốc nếu chƣa nhận cho rõ, 

sợ rằng giống nhƣ phải mà lại chẳng phải. Vì cớ gì? Vì 32 tƣớng há chỉ nhƣ 

lai hiện ra tƣớng nầy ƣ?  huyển luân thánh vƣơng cũng có đủ tƣớng nầy, thế 

nhƣng tƣớng của luân vƣơng là do phƣớc nghiệp mà tới, chẳng giống với 

nhƣ lai là do pháp thân hiển ra.  ay vội vàng sống sƣợng nói rằng: nhƣ thị 

nhƣ thị dĩ tam thập nhị tƣớng quán nhƣ lai, thì luân vƣơng cũng là nhƣ lai, 

há chẳng phải là lầm lớn ƣ? Phải biết, lời nói của phật đã đành là nói cái 

tƣớng sở quán, ý thực ra là khai thị cho ngƣời năng quán. Vì chƣng lấy luân 

vƣơng nghiệp thức chƣa không, vì nhân phƣớc nghiệp cũng có 32 tƣớng, đủ 

thấy tƣớng đều hƣ vọng, chẳng đủ làm bằng cứ. Thế nhƣng nếu ngƣời quán 

mà nghiệp thức đã không, thì há chỉ 32 tƣớng của luân vƣơng chẳng thể che 

đậy, ngay đến quán sắc thân ngũ uẩn của chúng sanh cũng có thể thấy rõ 

pháp thân, mà chẳng thấy có ngũ uẩn.  ếu hoặc chẳng nhƣ thế, thì tuy cùng 

với nhƣ lai gặp mặt cũng chỉ quán tƣớng, mà chẳng thể quán thấy pháp thân. 

Phật nói lời nầy chính vì kẻ mới phát tâm tu quán, vô minh chƣa phá đƣợc 

mảy may nào, còn đang ở trong nghiệp thức.  ếu nghe thuyết nhứt nhƣ, đều 

thị, thị pháp bình đẳng mà chẳng đo lƣờng, phân chia ra, vội vàng bảo quán 

tƣớng tức là quán tánh, chẳng biết là chỗ quán đó chính là thức mà chẳng 

phải tánh.  ết thảy ngƣời học phải ở trong chỗ nầy khán nghiệm kỹ lƣỡng. 

 àm sao khán nghiệm? 1) Bác địa phàm phu từ vô thủy bất giác tự động, 

đến nay lâu rồi đã tánh và tƣớng chẳng một. Vì cớ gì chẳng một?  o ở thủ 

tƣớng. Vì cớ gì thủ tƣớng?  o ở nghiệp thức.  ên ắt phải không hết thảy các 

tƣớng, dẹp dứt tình thức, mới đủ để nói tánh tƣớng nhứt nhƣ. 2) Phật thuyết 



nghĩa nhƣ là khiến thể nhận nhứt chân pháp giới, trừ phân biệt chấp trƣớc 

mà vô ngã, nên phải tự xét mình có phân biệt không, có chấp trƣớc không, 

nếu còn phân biệt chấp trƣớc vi-tế tức là nghiệp thức, sao nói quán tƣớng tức 

quán tánh ƣ? Tóm lại, nhứt nhƣ bình đẳng chỉ có chƣ phật mới có thể cứu 

cánh. Ắt phải đã chẳng chấp thực, vả lại tƣớng hƣ cũng mất, thẳng đến một 

niệm chẳng sanh, luôn cả cái chẳng sanh cũng không, mới là nhứt nhƣ mà 

bất dị.  ho nên chỗ gọi là chƣ pháp nhứt nhƣ là chỉ thấy cái tánh nhứt nhƣ, 

chẳng thấy cái tƣớng của chƣ pháp.  hẳng những thế, liền phải tuy nhứt nhƣ 

bình đẳng, mà cũng không chỗ nào gọi là nhứt nhƣ bình đẳng, mới là chân 

nhứt nhƣ, chân bình đẳng, há kẻ nghiệp thức chƣa không chỗ có thể tự phụ 

một cách tầm bậy.  ay nói: dĩ tam thập nhị tƣớng quán nhƣ lai, rõ ràng tồn 

tại có năng quán, sở quán, tức là phân biệt chấp trƣớc, nghiệp thức y nguyên, 

mà nói là nhƣ thị nhƣ thị, biết đâu rằng sớm đã chẳng phải nhƣ, không có 

một chút thị nào vậy.  ổ kim biết bao nhiêu ngƣời tu hành, niệm thô mới 

ngừng chút ít liền bảo đã chứng tam muội, tập khí vẫn còn liền bảo cứ mặc 

cho nó tự nhiên, đó đều là lấy hỗn lạm làm viên dung, ít có ngƣời nào chẳng 

đọa lạc. Xem kinh văn nầy, thiệt là ở trên đỉnh đầu châm xuống một mũi 

kim.  hỗ phá của thế tôn, trƣởng lão nguyên đã hiểu rõ, nên đƣợc cơ hội 

liền xoay chuyển lại, mà lời đáp trƣớc cũng là biết trƣớc bịnh của chúng 

sanh, cho nên dùng lời sống sƣợng để đáp, đợi thế tôn phá xích, khiến cho 

hết thảy chúng sanh đều đƣợc tự mình khám, tự mình phá, chẳng đến nối 

hỗn lạm.  

Phàm nêu lên câu: Tu Bồ Ðề bạch phật ngôn, đều là tỏ ý trịnh trọng, ở đây 

cũng thế, ý khiến ngƣời học ở một phen phá xích nầy chẳng thể sơ sót xem 

qua loa.  iải sở thuyết nghĩa: có nghĩa là nghe biết  uân Vƣơng cũng đồng 

một tƣớng nầy, tƣớng chẳng đủ làm bằng cứ, liền giải đƣợc chƣ pháp nhứt 

nhƣ, ắt phải mất hết các tƣớng mà sau mới có thể đƣợc. Trƣởng lão giải nhƣ 

thế, chính khiến ngƣời học phải giải nhƣ thế. Bất ƣng: là ý hiển rõ chẳng 

phải là tuyệt đối không thể đƣợc, nếu tình thức của nó đã không, thì hữu 

tƣớng giống nhƣ vô tƣớng, vô tƣớng có ngại gì hữu tƣớng, mà chẳng phải kẻ 

còn chút ít tình thức chỗ nên hỗn lạm vậy, nên nói bất ƣng, câu nầy chính là 

răn dạy ngƣời học một cách khẩn thiết. Tóm lại, phật thuyết nhứt nhƣ bình 

đẳng là khiến nhứt dị đều chẳng thể chấp, nay lấy tƣớng để quán tánh thì rõ 

ràng là chấp nhứt, còn gọi đƣợc là nhứt nhƣ ƣ?  huyển  uân thánh vƣơng 

lấy thập thiện để giáo hoá thế gian, chẳng đợi dùng binh đao mà oai phục 

bốn phƣơng, là ngƣời đại phƣớc đức đệ nhứt ở nhân thế thì tự nhiên có thất 

bảo xuất hiện, tùy ý tự tại. Thứ nhứt là luân bảo, vƣơng cƣỡi luân (bánh xe) 

nầy tuần hành bốn phƣơng, vì thế gọi là  huyển  uân thánh vƣơng.  uân có 

bốn thứ: vàng, bạc, đồng, sắt, đƣợc luân bằng vàng thì gọi là kim luân 



vƣơng, làm vua bốn châu lớn, ngân luân vƣơng làm vua ba châu đông tây 

nam, đồng luân vƣơng làm vua đông nam hai châu, thiết luân vƣơng làm vua 

một châu tức là cõi  am  iêm Phù Ðề. Vì có phƣớc đức lực đầy đủ 32 

tƣớng, nhƣng thiếu thanh tịnh phân minh, nhân vì do phƣớc nghiệp hữu lậu 

mà thành, chẳng giống với phật do vô lậu pháp thân hiện ra.  

 hĩ thời thế tôn nhi thuyết kệ ngôn:  

Nhƣợc dĩ sắc kiến ngã,  

Dĩ âm thanh cầu ngã.  

Thị nhân hành tà đạo,  

Bất năng kiến nhƣ lai.   

 ịch nghĩa:  úc bấy giờ thế tôn nói câu kệ rằng:  

Nếu lấy sắc để thấy ta,  

Lấy âm thanh để cầu ta.  

Ngƣời nầy làm tà đạo,   

Chẳng thể thấy nhƣ lai.  

 hĩ thời là lúc phật phá và trƣởng lão giải vừa xong, nêu lên hai chữ nầy là 

khiến ngƣời học phải cùng với khoa trên đồng thời thể hội, vì chỗ thuyết 

trong kệ chính là cái cớ sở dĩ nhiên của chỗ phá, chỗ giải.  hữ “sắc” là trỏ 

bao gồm hết thảy sắc tƣớng, 32 tƣớng cũng nhiếp ở trong đó.  ai chữ “ngã” 

trỏ nhƣ lai mà nói, tức là tánh.  Âm thanh: bao gồm thuyết pháp âm thanh ở 

trong đó, chính là bảo chẳng thể chấp thủ các thuyết nhứt nhƣ bình đẳng ở 

trên day về trong văn tự âm thanh tìm cầu. Thấy sắc là nhãn thức, nghe tiếng 

là nhĩ thức, đem hai thức để khái quát các thức khác. Tóm lại, thấy, nghe, 

giác tri tuy thể của nó là tánh, nhƣng chúng sanh từ vô thủy đến nay đã biến 

nó thành thức.  ay nếu lấy sắc để thấy, lấy âm thanh để tìm cầu thì hiển 

nhiên là việc dùng của nghiệp thức, chấp trƣớc cảnh tƣớng lục trần. Bèn 

muốn lấy cái đó để thấy pháp thân, lấy cái đó để cầu pháp thân, thì rõ ràng là 

vọng kiến, rõ ràng là day ra ngoài tìm cầu, tri kiến của ngƣời nầy đã rất 

chẳng chánh, còn muốn thấy pháp thân nhƣ lai ƣ?  ên nhƣ lai bài xích nó 

rằng: thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến nhƣ lai. Vì cớ tánh chân nhƣ chẳng 



phải là cảnh giới nghiệp thức phân biệt chấp trƣớc. Kết thành ý: muốn quán 

nhứt nhƣ, nếu chẳng không hết tình thức thì chẳng thể đƣợc.  

 oặc hỏi: trong kinh phật mỗi hay khiến ngƣời ta quán phật tƣớng hảo là 

sao? Phải biết, đây là phƣơng tiện.  hỗ bảo là phƣơng tiện gồm có hai 

nghĩa: chúng sanh chỗ nào cũng trƣớc tƣớng, nên nay bỏ cái nhiễm, quán cái 

tịnh, đây là một phƣơng tiện. Ðã biết quán tịnh, liền lại khiến đi tới cứu 

cánh, nhƣ chỗ thuyết trong nầy, đây là phƣơng tiện thứ hai, vì bƣớc bƣớc 

dẫn ngƣời ta vào chỗ thắng, gọi đó là phƣơng tiện.  ho nên trong Thập  ục 

Quán Kinh chỗ rất cần yếu là mấy giòng văn: “tâm nầy là phật, tâm nầy làm 

phật”.  iểu rõ đƣợc hết thảy duy tâm, thì biết tuy quán tƣớng hảo mà chẳng 

chấp cho là thực, tình thức phân biệt chấp trƣớc của ngƣời nầy đã khiển trừ 

rồi.  ho nên ngƣời niệm phật tuy quán tƣởng thấy  i Ðà hiện ra,  ực lạc 

hiện ra cũng chẳng thể trƣớc là vì thế. Vì cớ gì? Vì tƣớng do tâm làm ra, tự 

tánh thanh tịnh tâm vốn vô tƣớng, vô bất tƣớng, tƣớng và bất tƣớng lại 

chẳng cần để niệm vào.  ý nầy chẳng thể nào mà không biết. Phải biết, để 

niệm vào tức là phân biệt, tức là chấp trƣớc. Ở trên khiển tƣớng đã khiển đến 

chỗ cùng cực, cũng tức là chỗ tổng qui kết từ vô pháp phát tâm đến đây ở 

nửa bộ kinh sau. Vì chƣng lúc phát tâm liền chẳng thể thủ trƣớc bồ đề pháp, 

vì có chỗ thủ chút ít tức là trƣớc sắc tƣớng, tức là day ra ngoài tìm cầu, tức là 

chẳng phải chánh tri, chánh kiến, tức là pháp chấp ngã chấp, tức là cùng với 

tánh không tịch trái nhau, há có thể thấy nhƣ lai?  ho nên khiến bồ tát thông 

đạt vô ngã pháp là vì thế.  ếu chẳng thế thì tu một cách mù quáng, luyện 

một cách mù quáng, đi vào tà đạo, muốn nấu cát để thành cơm, vĩnh viễn 

chẳng thể đạt đến mục đích. Vì tu hành là lấy thấy nhƣ lai làm mục đích, cho 

nên phải thông đạt vậy. Thế nhƣng khiển tƣớng chỉ là chẳng thể thủ trƣớc 

mà thôi, nếu hiểu lầm là diệt tƣớng, thì lại rất chẳng phải, nên mới có văn 

của khoa dƣới.  

Thứ nhì là văn một khoa khiển diệt tƣớng, tỏ rõ “chẳng phải dị” nay trƣớc 

nói yếu chỉ của nó. Một khoa nầy chẳng những ở trong nửa bộ sau có sức 

nặng ngàn cân, tức là từ khai kinh đến đây chỗ thuyết các nghĩa bất ƣng thủ 

phi pháp, phi phi pháp, cho đến đã thuyết tức phi, lại thuyết thị danh 

v.v...,thẳng đến chỗ nầy mới nói rõ cái sở dĩ nhiên của nó, nên ở trong trọn 

bộ kinh cùng với một khoa tỏ rõ “chẳng phải nhứt” ở trên cùng là then chốt 

khẩn yếu. Phải biết, nửa bộ trƣớc là đối với kẻ mới muốn phát tâm mà 

thuyết, cho nên không và hữu đều khiến chẳng trƣớc để hợp trung đạo. Phàm 

chỗ thuyết tức phi thị danh, hơi của lời nói đó đều gồm chiếu cố cả hai bên, 

đã chẳng thể trƣớc hữu, lại chẳng thể trƣớc không.  hỗ gọi là thị danh là bao 

gồm có ý danh tƣớng tuy là giả, nhƣng chƣa từng là chẳng phải. Ðến nửa bộ 



sau là đối với kẻ đã phát đại tâm tu đại hành, và có thể chẳng thủ hết thảy 

pháp tƣớng mà thuyết.  hƣng sợ ngƣời này riêng một mình thủ trƣớc bồ đề 

pháp tƣớng, thì rốt cuộc làm lụy cho không tịch, rốt cuộc chẳng thể chứng 

tánh, mà chấp này rất vi tế rất khó trừ.  ên chỗ thuyết ở nửa bộ sau đều day 

về trƣớc bên hữu khiển trừ một cách thống thiết, tuy có lúc tức phi, thị danh 

đều thuyết, nhƣng hơi của lời nói phần nhiều chú trọng ở bên tức phi, bao 

gồm có pháp tƣớng tuy thị, rốt cuộc là giả danh. Vì là giả danh cho nên ý tức 

phi ắt đợi khiển trừ đƣợc đến không còn một hạt bụi nào, không còn vƣớng 

một tơ hào nào. Rồi sau lại quay đầu trở lại thuyết chẳng nên trƣớc không, 

cho nên nói có sức nặng ngàn cân. Ðây chính là ý tông hạ chỗ bảo: “ở trên 

đầu cây sào trăm thƣớc lại tiến lên một bƣớc nữa”. Vả chỗ thuyết chẳng nên 

trƣớc không, ở nửa bộ trƣớc chỉ thuyết cái đƣơng nhiên của nó, nếu không 

có câu: “ƣ pháp bất thuyết đoạn diệt tƣớng” ở đây vì đó điểm tỉnh thì chẳng 

những lý của nó chƣa rõ, cũng không có qui kết, mà tinh thần của trọn bộ 

kinh cũng chẳng đoàn tụ.  ho nên nói khoa trên và khoa nầy là then chốt 

trọng yếu của trọn bộ kinh, vì nó là chỗ qui kết các nghĩa từ khai kinh đến 

đây. Tuy thế nửa bộ sau, sau khi khai chƣơng đã chuyên khiển chấp hữu, 

khoa trên tuy là tổng qui kết của khiển hữu, nghĩa uẩn sâu kín, nhƣng lý vốn 

nhứt quán, còn dễ thuyết minh.  hỉ có khoa nầy bỗng nhiên xoay chuyển, lại 

ánh sáng con mắt bắn ra bốn phía, tinh thần, ngữ khí của khoa nầy quán chú 

thẳng tới nửa bộ trƣớc, nên trong một câu cai quát nhiều nghĩa, thiệt giống 

nhƣ xem nghiêng một bên thì thành ngọn núi, mà xem ngang thì thành dãy 

núi, mặt mặt đều phóng quang minh, đều thành sắc thái lạ, chẳng biết từ chỗ 

nào mà bắt đầu nói.  ay muốn thuyết minh nghĩa lý từng mặt, phải trƣớc nói 

tông chỉ lớn của nó. Tông chỉ lớn đã hiểu rõ thì mặt mặt so sánh cũng dễ 

hiểu rõ.   

Phải biết, tánh là thể của hết thảy pháp, tƣớng là bề mặt, sở dĩ kẻ tu hành 

nguyên vì chứng tánh, cho nên chẳng nên chấp trƣớc tƣớng bề mặt, đây là lý 

nhứt định. Thế nhƣng có bề trong cũng phải có bề mặt, nếu chỉ có chủ thể 

mà tuyệt nhiên không có bề ngoài, thì chủ thể cũng cô lập mà vô dụng. Sở dĩ 

kẻ tu hành muốn chứng tánh thì đã chẳng nên chấp thủ tƣớng, lại cũng chẳng 

nên đoạn diệt tƣớng, đây cũng là lý nhứt định. Thí dụ nhƣ xây cất nhà thì 

rƣờng cột là chủ cán, là thể, cửa, cửa sổ, cửa ngõ, vách tƣờng cho đến gạch 

ngói, vôi, đá, v.v... là bề mặt là tƣớng. Tự nhiên trƣớc phải chú trọng rƣờng 

cột, nếu chỉ biết thủ trƣớc tƣớng bề ngoài mà chẳng biết chú trọng thể chủ 

cán thì làm sao có thể đƣợc? Thế nhƣng chỉ có rƣờng cột làm chủ cán, mà 

tuyệt nhiên không có cửa, cửa sổ, cửa ngõ, vách tƣờng, thì còn có thể gọi tên 

là cái nhà chăng?  ất nhà nhƣ thế, thì tu hành cũng thế. Xem thí dụ nầy thì 



lý chẳng nên chấp tƣớng, cũng chẳng nên phế bỏ tƣớng có thể hiểu rõ. Ðây 

là tôn chỉ rất trọng yếu của phật thuyết khoa nầy.  

Tu Bồ Ðề !  hữ nhƣợc tác thị niệm:  hƣ lai phất dĩ cụ tức tƣớng cố đắc a 

nậu đa la tam miệu tam bồ đề ! Tu Bồ Ðề ! Mạc tác thị niệm: nhƣ lai phất dĩ 

cụ túc tƣớng cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

 ịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, ông nếu làm niệm nầy: nhƣ lai chẳng lấy tƣớng cụ 

túc cho nên đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tu Bồ Ðề ơi, đừng làm 

niệm nầy: nhƣ lai chẳng lấy tƣớng cụ túc cho nên đắc a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề.  

 hƣ trên đã nói, có thể biết một khoa khiển trừ diệt tƣớng nầy, nghĩa và ý 

sâu rộng vậy. Thế nhƣng chẳng những sâu rộng mà thôi, lại còn bao gồm 

nhiều nghĩa ẩn kín, đầu mối lại nhiều, hết sức chẳng dễ gì nói ra.  ói đã 

chẳng dễ, thì lĩnh hội khó, có thể biết đƣợc.  hƣng đã là then chốt trọng yếu 

thì dứt khoát chẳng thể nào mà chẳng dùng tâm tinh tế lĩnh hội.  gay nhƣ 

mới nêu lời răn ra, mở miệng liền kỳ lạ. Sao gọi là nhƣ lai bất dĩ cụ túc 

tƣớng cố đắc vô thƣợng bồ đề? Phải biết, bề mặt nói cụ túc tƣớng, thực ra 

gồm kín đáo nghĩa tu phƣớc đức, vì cụ túc tƣớng do tu phƣớc đức mà tới. 

Trong kinh phật phép đặt câu kiểu nầy rất nhiều, chỗ gọi là ảnh hiển lẫn 

nhau là vậy.  ấy văn tự để nói: mạc tác thị niệm, nhƣ lai bất dĩ tu phƣớc đức 

cố đắc vô thƣợng bồ đề, há chẳng thẳng mau, đúng rõ ƣ?  ay chẳng nói nhƣ 

thế mà lấy cụ túc tƣớng để nói, vì có hai tầng ý sâu: 1) Vì dẫn khởi văn dƣới: 

bất thuyết đoạn diệt tƣớng để đối chẳng chấp thủ tƣớng ở văn trên, hiểu rõ 

nghĩa chẳng trƣớc hai bên. Vả trên nói nhƣ lai, dƣới nói cụ túc tƣớng, có thể 

hiển nghĩa tánh tuy vô tƣớng mà cũng vô bất tƣớng. 2)  ói một cái cụ túc 

tƣớng, kẻ nghe có thể lĩnh hội trong câu nầy có bóng dáng tu phƣớc đức, nếu 

chỉ nói tu phƣớc đức thì kẻ nghe chƣa ắt có thể tƣởng đến là nói cụ túc 

tƣớng, đây gọi là nói một cách hay khéo. Tóm lại một câu nói nhƣ thế có 

quan hệ cả hai phía mà nói ra, vì văn trên nói luân vƣơng cũng có 32 tƣớng 

mà là do tu phƣớc tới, đã phá xích xong rồi. Sợ ngƣời ta hiểu lầm kẻ chứng 

tánh chẳng cần tu phƣớc, lại vì trên nói: “lấy sắc thấy ta là hành tà đạo”, sợ 

ngƣời ta hiểu lầm là kẻ thấy nhƣ lai ắt phải diệt tƣớng.  ay lập thuyết nhƣ 

thế nầy, thì hai thứ hiểu lầm đều khiển trừ, cho nên nói là hay khéo.  hữ 

“thị” trong câu nhữ nhƣợc tác thị niệm là trỏ văn dƣới, câu bất dĩ cụ túc 

tƣớng v.v..., chính là sợ kẻ nghe lời nói trên sanh ra hiểu lầm mà làm niệm 

nầy. Trƣởng lão là kẻ đƣơng cơ, là đại biểu cho chúng sanh, nên phật chỉ day 

về trƣởng lão phát ra lời nói, kỳ thực là bảo khắp mọi ngƣời.  



 âu “đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề” phản ảnh gồm nhiều nghĩa, phải 

theo từng tầng nói ra:   

1) a nậu đa la tam miệu tam bồ đề có nghĩa là vô thƣợng chánh đẳng giác, 

nhƣng cũng thu nhiếp nghĩa phật và nhƣ lai. Sao bảo là nhiếp nghĩa nhƣ lai? 

 hƣ lai là bình đẳng pháp thân không có cao hạ, thể dứt tuyệt đối đãi, nên 

nói là vô thƣợng. Ðã là bình đẳng nên nói là chánh đẳng, bất giác thì chẳng 

thể chứng, nên nói là chánh giác. Sao bảo là nhiếp nghĩa chữ phật? Phật là 

giác nên nói là chánh giác. Tự giác, giác tha không hai không khác, nên nói 

là chánh đẳng, giác đã viên mãn đến vị cứu cánh nên nói là vô thƣợng.  ên 

vô thƣợng chánh đẳng giác có thể là tên gọi chung của tánh đức nhƣ lai, quả 

đức phật. Ở đây chẳng nói là phật, chẳng nói là nhƣ lai, mà đem danh từ gọi 

chung ra để nói ấy là hiển hai nghĩa: a) vì câu trên nói hiển ra là cụ túc 

tƣớng, mà ẩn đi bao gồm tu phƣớc đức, nếu theo một mình phƣớc đức tu 

nhân đắc quả mà nói thì phải dùng chữ phật để gọi.  ếu theo một mình cụ 

túc tƣớng của tƣớng tuy chẳng phải là tánh mà cũng chẳng phải ly tánh mà 

nói thì nên dùng chữ nhƣ lai để gọi.  ay câu trên đã có đủ hai nghĩa ẩn và 

hiển, cho nên dùng tên gọi chung bao gồm luôn cả tánh đức và quả đức. b) 

 ói đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề chính là vì dẫn khởi phát a nậu đa la 

tam miệu tam bồ đề ở văn dƣới mà tới, vì chƣng muốn nhờ quả chứng để tỏ 

rõ nhân phát tâm.  hờ quả để tỏ rõ nhân, sở dĩ mở rõ nghĩa chân thực của 

nửa bộ sau lúc khai chƣơng chỗ nói: “thực vô hữu pháp phát a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề”.  úc khai chƣơng, trƣớc nói nghĩa không có pháp phát bồ 

đề, nối tiếp tỏ rõ nghĩa không có pháp đắc bồ đề, một cái phát, một cái đắc 

đối nhau mà nói. Trong nầy cũng một cái phát, một cái đắc đối đãi nhau mà 

nói chính là để bổ túc nghĩa lúc khai chƣơng chỗ nói. Sao gọi là bổ túc? Vì 

chƣng mở rõ trƣớc chỗ gọi là pháp tức là nhiếp phi pháp, trƣớc chỗ bảo là vô 

pháp là hai bên chẳng trƣớc, pháp và phi pháp đều không có, nhƣ thế mới là 

phát bồ đề.  ếu chỉ hiểu đƣợc một mặt chẳng thủ pháp, thì không tránh khỏi 

rơi vào cái không, còn có thể gọi là phát vô thƣợng bồ đề ƣ? Ở trong nầy đắc 

và phát đều nói, cho nên là yếu chỉ lúc khai chƣơng chỗ thuyết đều nhau rọi 

lẫn nhau thành thú.  o đây lại đủ chứng minh dƣới chữ bồ đề ở câu nói trên 

đã không có chữ tâm, thế thì ở trong văn nầy dƣới câu phát a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề há có thể để thêm một chữ tâm vào, ấy là kẻ chẳng hiểu rõ 

tôn chỉ của kinh sống sƣợng lạm thêm vào, há chẳng phải là lầm to?  

2)  ói một chữ đắc lại có nghĩa tinh diệu, vì chƣng chữ đắc nầy, là châm đối 

khoa trên chữ quán mà nói.  hâm đối chữ quán mà nói chữ đắc là để tỏ rõ 

nghĩa quán thì chẳng nên thủ tƣớng, đắc thì chẳng nên phế tƣớng. Vì cớ gì? 

Ðạo tu quán chú trọng ở kiến tánh, quán tƣớng há có thể kiến tánh?  ửa bộ 



trƣớc đã thuyết đƣợc rõ rõ ràng ràng: “nhƣợc kiến chƣ tƣớng phi tƣớng tắc 

kiến nhƣ lai”, nên muốn thấy nhƣ lai ắt phải có thể thấy chƣ tƣớng tức là phi 

tƣớng mà sau mới có thể đƣợc.  ay nói lấy 32 tƣớng quán nhƣ lai gồm chƣa 

thể thấy tƣớng tức là phi tƣớng, thì sao có thể thấy nhƣ lai ƣ? Rất là lờ mờ 

vậy, nên phá xích nó rằng: “hành tà đạo, chẳng thể thấy” để tỏ rõ tánh và 

tƣớng chẳng phải là một. Khoa nầy chẳng nói quán mà nói đắc là theo tu 

nhân chứng quả mà nói, lại cũng theo tánh và tƣớng tƣơng đắc mà nói. Vì cớ 

gì? Vì tánh và tƣớng chẳng tƣơng đắc thì chẳng gọi là chứng quả. Ý hiển rõ 

nếu có thể chẳng trƣớc ở tƣớng, thì tƣớng cũng có ngại gì với tánh, nên 

tƣơng đắc vậy. Tóm lại tánh là trong, tƣớng là ngoài. Theo trong và ngoài 

mà nói thì tánh và tƣớng chẳng phải một, nếu theo ngoài ắt có trong, trong ắt 

có ngoài, trong ngoài hợp nhứt mà nói, thì tánh và tƣớng chẳng phải khác. 

 ũng nhƣ ngƣời mua căn nhà, phải xem rƣờng cột của nhà nầy, nếu chỉ xem 

tƣớng ngoài mà nói rằng xem tƣớng ngoài tức là xem rƣờng cột, há chẳng 

phải là chuyện tức cƣời ƣ?  hƣng chỉ có rƣờng cột, mà cửa, cửa sổ, cửa ngõ, 

vách tƣờng, tƣớng ngoài hết thảy đều không có, thì tuy đƣợc cái nhà này 

cũng nhƣ không đƣợc. Tu hành cũng thế. Theo quán mà nói, ắt phải chẳng 

thủ tƣớng, theo đắc mà nói, ắt phải chẳng phế bỏ tƣớng.  iểu rõ thí dụ nầy, 

thì lý nhứt dị đều chẳng nên chấp sẽ có thể thấu suốt triệt để.  ại có thể thấy 

chỗ phật thuyết pháp mỗi lời nói đều có mực thƣớc, chữ chữ đều bao gồm 

diệu lý. Thiệt sợ rằng ngƣời học tâm thô, khí phù, ở đạo lý tánh và tƣớng phi 

nhứt phi dị nhai nuốt một cách sống sƣợng chẳng thể tiềm tâm lĩnh hội kỹ 

lƣỡng.  ay xem nhƣ chỗ nói trên, thế tôn đã đem sự hành bố trong tánh 

tƣớng viên dung vì hết thảy ngƣời học vạch ra rõ rõ ràng ràng.  ếu có thể 

thể-hội thâm thiết, thì tự mình có thể đã chẳng thủ tƣớng, lại chẳng thủ phi 

tƣớng, lại có thể hành bố, lại có thể viên dung, sự sự đều hợp trung đạo, 

pháp pháp chẳng trái với tự tánh.   

3)  hỗ nói ở phía trƣớc lại có nghĩa phản ảnh lẫn nhau mà hiển ra, chẳng thể 

nào mà không biết. Tại sao nói nhƣ thế? Khoa trên nói quán là theo bên nhân 

mà nói, là tỏ rõ kẻ tu nhân chẳng thể thủ tƣớng, chẳng thể tu phƣớc hữu lậu. 

Phải biết, tu nhân đã chẳng thể thủ tƣớng, thì chứng quả lại sao có thể thủ 

tƣớng, thế nhƣng chẳng phải là phế bỏ tƣớng.  úc ở nhân vị chẳng thể tu 

phƣớc hữu lậu, vì cớ tu nhân vô lậu mới có thể chứng quả vô lậu. Khoa nầy 

nói đắc là theo bên quả mà nói, là tỏ rõ chứng quả chẳng phải là phế bỏ 

tƣớng, cũng chẳng phải không do tu phƣớc mà tới. Phải biết, chứng quả đã 

chẳng phải là phế bỏ tƣớng, thì tu nhân há lại nên phế bỏ tƣớng, nhƣng 

chẳng thể thủ trƣớc mà thôi. Quả chẳng phải là không do tu phƣớc mà tới, 

thế nhƣng ở lúc nhân vị chỉ chẳng nên tu phƣớc hữu lậu mà thôi, há khiến 



tuyệt đối chẳng tu phƣớc ƣ?  hân quả nhứt nhƣ nên phản ảnh lẫn nhau, hiển 

ra lẫn nhau để tỏ rõ.   

4) Khoa trên và khoa nầy hai khoa đối chiếu nhau mà xem lại có yếu nghĩa. 

Khoa trên ý ở văn trƣờng hàng, nhƣ nói: luân vƣơng cũng có 32 tƣớng mà 

không phải nhƣ lai, ấy là tỏ rõ nghĩa tu phƣớc mà không tu tuệ thì chẳng thể 

đắc vô thƣợng bồ đề quả. Khoa nầy khẩn thiết răn dạy đừng làm niệm chẳng 

tu phƣớc mà đắc bồ đề, là tỏ rõ nghĩa chỉ tu tuệ không tu phƣớc thì cũng 

chẳng thể đắc vô thƣợng bồ đề quả. Trong bốn câu kệ ở khoa trên mắng, bài 

xích lấy sắc thanh thấy nhƣ lai là hành tà đạo, ấy là tỏ rõ nghĩa thấy tánh 

chẳng nên thủ tƣớng. Khoa nầy khẩn thiết răn dạy đừng làm niệm lấy chẳng 

cụ túc tƣớng đắc bồ đề, ấy là tỏ rõ nghĩa thấy tánh cũng chẳng phải phế bỏ 

tƣớng. Từ điều thứ nhứt đến điều thứ bốn nầy hợp lại mà xem, đã đem nhân 

nhân quả quả của lý tánh, sự tu, cho đến tánh tƣớng phi nhứt phi dị, lại hành 

bố, lại viên dung nói ra rất tế mật, rất tròn vẹn, thế nhƣng những nghĩa bao 

gồm còn chẳng chỉ ở đây.  

5) Khoa trên nói quán, khoa nầy nói niệm. Quán và niệm là một nghĩa.  ợp 

hai khoa lại nói, ý hiển rõ tƣớng và chẳng phải tƣớng, phƣớc và chẳng phải 

phƣớc, hai bên chẳng trƣớc là chánh quán chánh niệm.  ếu chỉ thủ một bên 

tức là chẳng phải chánh quán, chánh niệm. Vì cớ gì? Vì chẳng hợp trung 

đạo.  ên khoa trên thủ tƣớng liền lấy hành tà đạo mắng, bài xích nó, khoa 

nầy thủ phi tƣớng lại lấy mạc tác thị niệm răn dạy nó.   

6) 32 tƣớng là ứng thân, ứng thân sanh diệt vô thƣờng, tiện ở tỏ rõ nghĩa 

tánh và tƣớng chẳng phải một, nên khoa trên khiển trừ thủ tƣớng, thì đem 32 

tƣớng ra nói.  ụ túc tƣớng tức là chỗ nói cụ túc chƣ tƣớng phía trƣớc, ấy là 

báo thân.  hƣng theo tƣớng mà nói thì gọi là báo thân, theo tánh mà nói tức 

là pháp thân báo đắc, ở chỗ tiện cho tỏ rõ nghĩa tánh và tƣớng chẳng khác, 

nên ở đây khiển trừ diệt tƣớng thì đem cụ túc tƣớng ra nói. Phải biết, nói nhƣ 

thế cũng là phản ảnh hiển ra lẫn nhau để tỏ rõ nghĩa. Vì cớ gì? Vì 32 tƣớng 

chẳng nên thủ, thì có thể biết cụ túc tƣớng cũng chẳng nên thủ, cụ túc tƣớng 

chẳng nên diệt, thì có thể biết 32 tƣớng cũng chẳng nên diệt.  hia ra mà nói 

chỉ vì tiện ở hiểu rõ nghĩa chẳng một khác mà thôi.   

7) Trong câu “bất dĩ cụ túc tƣớng đắc bồ đề” lại bao gồm tinh nghĩa. Phải 

biết, sự thành của cụ túc tƣớng là do phƣớc tuệ tu cả hai mà tới, chẳng 

những tu phƣớc mà thôi. Sao gọi là tu cả hai?  à lúc tu phƣớc liền biết 

chẳng trƣớc tƣớng. Biết chẳng trƣớc tƣớng tức là tuệ, vì thế mới có thể thành 

cụ túc tƣớng, đắc vô thƣợng bồ đề. Ðây cùng với luân vƣơng khác xa, bởi 



phƣớc nghiệp của luân vƣơng gọi là hữu lậu, không có gì khác, vì cớ tu 

phƣớc trƣớc tƣớng, nên chỉ có thể thành 32 tƣớng, chỉ đắc quả luân vƣơng. 

 o đây có thể biết trong nầy tuy là nói chẳng diệt tƣớng, thực ra gồm có 

nghĩa chẳng thủ tƣớng ở đó, thế cho nên nó có thể cùng với tánh chẳng khác. 

Tầng nầy là nghĩa tinh diệu của khoa nầy, vậy nên đem cụ túc tƣớng ra để tỏ 

rõ chẳng phải khác, tôn chỉ là ở đó. Vì cớ gì? Vì chẳng khác tức là nhứt nhƣ, 

ắt tƣớng và phi tƣớng, hai bên chẳng thủ mới gọi là nhứt nhƣ.  hƣ chỗ nói 

khoa trên là chỉ biết chẳng thủ một bên phi tƣớng, sao gọi là nhứt nhƣ ƣ?   

Tổng hợp các nghĩa nói trên, thì nghĩa của khoa nầy liền có thể hiểu rõ, đều 

là sợ ngƣời ta nghe nói khiển tƣớng ở trên bèn nghiêng về bên không, hiểu 

lầm là vô tƣớng tuyệt đối, thì cùng với thực tƣớng vô tƣớng vô bất tƣớng trái 

nhau, liền chẳng phải là nghĩa chƣ pháp nhƣ, liền chẳng phải là thị pháp bình 

đẳng, liền chẳng đắc quả vô thƣợng bồ đề, mà chẳng thấy nhƣ lai.  ho nên 

răn dạy một cách khẩn thiết là mạc tác thị niệm vì nếu tác thị niệm là tà kiến, 

chẳng phải chính kiến. Bàn về nghĩa lý, bàn về ngữ khí chỉ một câu mạc tác 

thị niệm nầy ở nghĩa đã đủ.  ay lại nối tiếp nói hai câu: nhƣ lai bất dĩ cụ túc 

tƣớng cố, vì chƣng nói lắp lại để làm sáng tỏ, khiến cho ngƣời ta biết chú 

trọng hai câu nầy là yếu nghĩa, chẳng thể bỏ qua.  ên mạc tác thị niệm phải 

đọc liền với hai câu dƣới, nếu đến chữ niệm mà chấm câu liền thấy hai câu 

dƣới trùng điệp. Tôi thấy một bản in đời đầu nhà Thanh, lầm chấm dứt câu ở 

chữ niệm, lại sợ hai câu dƣới trùng điệp bèn bỏ chữ phất đi, mà chép là: nhƣ 

lai dĩ cụ túc tƣớng cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đây là sai lầm lớn. 

Phải biết có một chữ phất là bao gồm có ý tuy chẳng nên thủ tƣớng cũng 

chẳng nên phế bỏ tƣớng ở trong đó, hơi câu nói là chiếu cả hai bên, viên 

dung hoạt bát bao nhiêu?  ếu bỏ chữ phất đi, thì hơi câu nói liền trƣớc ở 

một bên thủ tƣớng, dính cứng đần độn, khác xa nhau một trời một vực. Ðại 

Trí Ðộ  uân nói: “Bát nhã nhƣ lửa lớn tụ, bốn mặt chẳng thể rờ đụng”, há có 

thể để một câu nói đần độn vào? Thử xem văn tự của kinh nầy, đem văn tự 

ra mà bàn cũng là ngòi bút tuyệt diệu hữu thần, nếu không phải đại sƣ  a 

Thập dịch thì chẳng đƣợc đến nhƣ thế.  ấy bản dịch của ngƣời khác đem ra 

so sánh có thể tự biết.  

Tu Bồ Ðề ! Nhữ nhƣợc tác thị niệm, phát a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề giả, thuyết chƣ pháp đoạn diệt. Mạc tác thị niệm, hà dĩ cố? Phát a 

nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả ƣ pháp bất thuyết đoạn diệt tƣớng.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, ông nếu làm niệm nầy, kẻ phát a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề nói các pháp đoạn diệt. Ðừng làm niệm nầy, vì cớ gì? 



Kẻ phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề ở pháp chẳng nói tƣớng đoạn 

diệt.  

 ghĩa kinh của khoa nầy rất là khúc chiết, tinh tế, phải tiềm tâm lĩnh hội nó. 

Bản lƣu thông chép dƣới chữ bồ đề đều có chữ tâm, ngƣời đời Ðƣờng viết 

kinh đều không có chữ tâm, chẳng nên thêm vào. Khoa nầy chính là thuyết 

minh cái sở dĩ nhiên của một khoa bày tỏ răn dạy ở trên. Một đoạn: nhữ 

nhƣợc tác thị niệm, đến chƣ pháp đoạn diệt, là thuyết minh cái sở dĩ nhiên 

của tác thị niệm ở văn trên. Một đoạn dƣới: câu hà dĩ cố là thuyết minh cái 

sở dĩ nhiên của mạc tác thị niệm ở văn trên.  ghĩa chính của khoa trên đến 

đây mới hiển ra.  hữ nhƣợc tác thị niệm tức là bảo rằng làm một cái niệm: 

nhƣ lai bất dĩ cụ túc tƣớng cố đắc vô thƣợng bồ đề.  hữ pháp ở trong câu: 

“thuyết chƣ pháp” thừa tiếp khít với câu cụ túc tƣớng, vì cụ túc tƣớng là do 

tu phƣớc mà thành.  àm sao tu phƣớc?  à làm rộng các pháp lục độ. Thế 

nên nếu nói bất dĩ cụ túc tƣớng thì không khác gì nói chẳng cần dùng tu 

pháp lục độ, há chẳng phải là thuyết thành chƣ pháp đoạn diệt ƣ, nên nói chƣ 

pháp đoạn diệt. Khoảng giữa lại có một câu phát a nậu đa la tam miệu tam 

bồ đề, là làm sao? Phải biết, thế tôn ở lúc khai chƣơng nửa bộ sau đã từng 

nói vô pháp phát bồ đề, sợ rằng kẻ chƣa thể hiểu sâu nghĩa nầy nghe đƣợc 

sau nầy lại nói: ngã ƣ a nậu đa la tam miệu tam bồ đề nãi chí vô hữu thiểu 

pháp khả đắc, vả khoa trên nói: “nhƣợc dĩ sắc kiến ngã, thị nhân hành tà đạo, 

bất năng kiến nhƣ lai”, thế ắt hiểu lầm rằng nghĩa vô pháp phát bồ đề chỗ 

nói phía trƣớc ta đã biết rồi. Kẻ đắc bồ đề đã không có chút pháp, vả rõ ràng 

khai thị dĩ sắc kiến là tà đạo, sắc là tƣớng, thì có thể thấy nhƣ lai đắc vô 

thƣợng bồ đề trọn vẹn cùng với cụ túc tƣớng không liên quan gì. Ðây là do 

lai của “tác niệm bất dĩ cụ túc tƣớng cố đắc bồ đề”.  ếu tác niệm nầy liền có 

niệm thứ nhì rằng: cục túc tƣớng là do hành pháp lục độ, siêng tu phƣớc đức 

mà tới, chỗ gọi là trăm kiếp tu tƣớng hảo là vậy.  ay đắc bồ đề đã cùng với 

cụ túc tƣớng không liên quan, vả rõ ràng khai thị kẻ đắc bồ đề không có chút 

pháp thì kẻ phát bồ đề cũng ắt không nên có chút pháp, chỉ nên nhứt tâm xu 

hƣớng vào tánh không tịch mà thôi, phàm các pháp lục độ, chỗ gọi là tu 

phƣớc đức, tu tƣớng hảo trọn vẹn chẳng có thể để ở trong tâm, đây là sở dĩ 

khai thị vô pháp phát bồ đề vậy.  gƣời tu hành nếu hiểu lầm nhƣ thế thì 

cùng với tôn chỉ của phật trái ngƣợc nhau, đi vào tà đạo, thế ắt một pháp nào 

cũng chẳng tu. Vì cớ gì? Vì thuyết thành chƣ pháp đoạn diệt, còn đƣợc bảo 

là phát vô thƣợng bồ đề ƣ?  ên răn dạy một cách khẩn thiết bằng: “mạc tác 

thị niệm”.  o đây có thể biết phật thuyết khoa nầy chính là thuyết minh cái 

sở dĩ nhiên làm sao mà tác niệm, mà phật trong lúc khiển trừ thủ tƣớng bỗng 

nhiên quay đầu lại thuyết một khoa lớn khiển diệt tƣớng nầy, lại chính là mở 

rõ nghĩa chân thực của vô pháp phát bồ đề nói ở phía trƣớc. Sự quan hệ 



trọng yếu của khoa nầy, cũng rõ ràng, nên hồi nãy nói là nghĩa rất khúc 

chiết, tinh tế, phải tiềm tâm lĩnh hội. Phàm thuyết lý đến chỗ tinh thâm cần 

phải phân biện cho kỹ, nếu chẳng nhƣ thế thì thế ắt sai đi hào ly thì lầm đến 

ngàn dặm, đi vào tà đạo mà chẳng tự biết, rất là nguy hiểm. Thế nên học 

phật sở dĩ phải khai viên giải, mà lấy thân cận bực thiện tri thức làm việc 

gấp.  ƣới câu hà dĩ cố, chính tỏ rõ cái sở dĩ nhiên của bất ƣng tác thị niệm, ý 

nói rằng: trƣớc nói vô pháp phát bồ đề là nói chẳng nên tồn tại một niệm 

rằng đây là vô thƣợng bồ đề, để trừ cái bịnh thủ trƣớc pháp tƣớng của nói, 

sao từng đã nói đoạn diệt pháp tƣớng ƣ?  ên nói: “phát a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề giả, ƣ pháp bất thuyết đoạn diệt tƣớng”.  úc trƣớc nói vô pháp 

phát bồ đề, đã nói ra rõ ràng rằng kẻ phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề chỉ 

nên sanh khởi trách nhiệm độ sanh vốn phải làm cho trọn, tuy trọn hết cũng 

giống nhƣ tâm chƣa trọn hết, há là nói đoạn diệt các pháp ƣ? Sau lại nói: 

“nhƣợc bồ tát tác thị ngôn: ngã ƣng diệt độ vô lƣợng chúng sanh tắc bất 

danh bồ tát” cũng là nói chẳng thể tồn tại một cái tâm ta có thể hết trách 

nhiệm, há là nói đoạn diệt các pháp ƣ? Phật đắc bồ đề không chút pháp nào 

có thể đắc, là nói tuy đắc mà không tồn tại có sở đắc, cũng chẳng phải là 

đoạn diệt các pháp.  hứng pháp thân, đắc bồ đề ắt phải phƣớc tuệ tu cả hai, 

vì phƣớc tuệ tu cả hai mới có thể bi và trí đầy đủ, sao có thể nói cụ túc tƣớng 

tuyệt đối không liên quan gì ƣ? Bèn rốt cuộc hiểu lầm nhƣ thế, thật là lầm 

lớn, lầm lớn ! Phải biết thế tôn đại từ, vì ở phía trên tới đây hết sức khiển 

tƣớng, chỉ sợ kẻ sống sƣợng chƣa thể hiểu sâu, khó tránh khỏi hiểu lầm nhƣ 

thế, nên mới răn bảo một cách khẩn thiết nhƣ thế mà thôi. Răn bảo nhƣ thế, 

chẳng những là mở rõ nghĩa chân thực của vô pháp phát bồ đề, vả lại ý ở 

khai thị ngƣời học muốn chứng nghĩa bình đẳng pháp thân, chƣ pháp nhƣ, ắt 

phải ngừng nghỉ hết cuồng tâm, một niệm chẳng sanh rồi sau mới có thể 

đƣợc. Vì cớ gì? Vì động niệm liền có phân biệt chấp trƣớc, nên nói: mạc tác 

thị niệm.  o đó mà nói, dƣới chữ bồ đề ở trong câu nầy, chẳng thể nào thêm 

vào một chữ tâm, hiển nhiên có thể thấy.   

 ói tóm lại, từ khai kinh đến đây chỗ nói các nghĩa nếu không có văn hai 

khoa lớn riêng biệt khiển tình chấp nầy thì khó lĩnh hội triệt để, thế thì cũng 

không từ chỗ nào mà diễn thuyết. Phải biết, từ khai kinh đến đây diễn thuyết 

bao nhiêu thứ đạo lý hai bên đều khiển, đều là nhiếp thủ nghĩa của hai khoa 

lớn ở đây mà nói, nên hai khoa lớn nầy là khoa trọng yếu của trọn bộ kinh, 

vì nghĩa của nó có thể thông suốt trọn bộ kinh.  

 gay nhƣ nửa bộ trƣớc, mở miệng liền nói: “diệt độ vô lƣợng vô số vô biên 

chúng sanh, thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả,” là nói độ hết chúng sanh 

mà không trƣớc tƣớng, chẳng phải nói chẳng độ một chúng sanh nào mà là 



tƣớng đoạn diệt.  ại nói: “ƣ pháp ƣng vô sở trụ hành ƣ bố thí,” là nói lúc 

làm bố thí chẳng nên trụ tƣớng, không phải là chẳng làm bố thí mà thành 

tƣớng đoạn diệt.  hỗ bảo là phải hàng phục nhƣ thế, là chấp trƣớc và đoạn 

diệt hai bên đều phải hàng phục, không phải là hàng phục một bên.  hỗ bảo 

là đãn ƣng nhƣ sở giáo trụ, tức là hai bên hàng phục, hai bên chẳng trụ. 

 hẳng trụ ở một bên nào nhƣ thế, thì tự có thể đắc chỗ nên trụ, cũng tức là 

nhƣ chỗ dạy mà trụ, nên nói: “nhƣợc tâm hữu trụ tắc vi phi trụ.”  ho nên thế 

tôn thị hiện tƣớng giống nhƣ phàm phu trần lao tức là biểu thị chẳng chấp 

trƣớc cụ túc tƣớng 32 tƣớng, mà lại chẳng đoạn diệt tƣớng. Ðây gọi là nhứt 

nhƣ, đây gọi là bình đẳng, sở dĩ kinh nầy có công đức vô biên, mà kẻ có thể 

tín tâm bất nghịch tức là hạ đảm nhƣ lai tăng phƣớc diệt tội, sẽ đắc bồ đề. 

Mà nghĩa nầy rất sâu, ắt phải hiểu sâu, nếu chẳng thế, thì nếu không kinh sợ 

mà hồ nghi thì cũng sống sƣợng mà cuồng loạn. Không những thế, trƣớc nói 

thông đạt vô ngã pháp giả là chẳng những phải thông đạt lý chẳng thủ pháp 

tƣớng, lại phải thông đạt lý chẳng diệt pháp tƣớng. Vì cớ gì?  ếu thủ pháp 

tƣớng liền trƣớc ngã, nhân chúng sanh, thọ giả, nếu thủ phi pháp tƣớng cũng 

lại tức là trƣớc ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Ắt phải ở hết thảy pháp tƣớng 

đã chẳng thủ, lại chẳng diệt, mới có thể chứng đƣợc pháp tánh bình đẳng 

nhứt nhƣ mà vô ngã, ấy là kẻ thiệt có thể thông đạt vậy.  ên đƣợc hai khoa 

lớn nầy, trọn bộ kinh liền dung hội lại thành một mảng nghĩa sâu kín tuyên 

bố ra hết.  ho nên khoa dƣới lấy “tri nhứt thiết pháp vô ngã, đắc thành ƣ 

nhẫn” thu thúc viên mãn.  

Trong hai khoa lớn tỏ rõ phi nhứt phi dị nầy, lại có một nghĩa cực trọng yếu, 

nghĩa này ra sao? Tức là phi thƣờng phi đoạn. Một khoa tỏ rõ phi nhứt là nói 

phi thƣờng. Ứng hóa thân 32 tƣớng tùy thời hiển hiện, là sanh diệt phi 

thƣờng. Vì nó phi thƣờng nên cùng với tánh thƣờng trụ phi nhứt. Một khoa 

tỏ rõ phi dị là nói phi đoạn.  ụ túc tƣớng tức là pháp thân báo đắc nên phi 

đoạn. Vì nói phi đoạn nên cùng với tánh thƣờng trụ phi dị. Tuy thế đây là 

còn căn cứ nghĩa tùy nghi mà nói, nếu y theo cứu cánh liễu nghĩa mà nói thì 

ba thân: pháp, báo, ứng đều là phi thƣờng, phi đoạn. Văn trong hai khoa lớn 

rõ ràng nói nhƣ lai là trỏ pháp thân mà nói, rõ ràng nói cụ túc tƣớng là trỏ 

báo thân mà nói, rõ ràng nói 32 tƣớng là trỏ ứng thân mà nói. Ba thân nói ra 

đều, để tỏ rõ chẳng nên thủ tƣớng, chẳng nên diệt tƣớng, bởi vì nhân nó phi 

thƣờng cho nên chẳng nên thủ, nhân nó phi đoạn cho nên chẳng nên diệt.  ó 

thể thấy tôn chỉ của kinh rành rành là hiển nghĩa ba thân phi thƣờng phi 

đoạn, há có thể sơ sót mà chẳng nói ra ƣ?  ghĩa nầy cũng là yếu nghĩa của 

bát nhã, chẳng thể nào mà chẳng tỏ rõ. Vì cớ gì? Vì nghĩa phi thƣờng phi 

đoạn tỏ rõ, thì nghĩa phi nhứt phi dị có thể nhân đó mà càng rõ.  ghĩa phi 

nhứt phi dị nếu đƣợc thấu rõ, sau mới kiến viên mà tri chánh. Thế nhƣng 



nghĩa nầy rất chẳng dễ gì tỏ rõ, trong các kinh luận đại thừa tuy nhiều lần 

nói ra, mà nói ra rất tƣờng tận, rất thấu triệt không chỗ nào hơn cuốn 10 Kim 

Quang Minh Kinh.  ay sẽ dẫn ra để nói, tôi tƣởng các ông cũng nguyện 

nghe.  

Kinh Kim Quang Minh nói: “Y pháp thân nầy, ma ha tam muội chẳng thể 

nghĩ bàn mà đắc hiển hiện. Y pháp thân nầy đắc hiện hết thảy đại trí. Thế 

nên hai thân y ở tam muội, y ở trí tuệ mà đắc hiển hiện”. Ma ha có nghĩa là 

lớn, tam muội là định. Ðại định đối đại trí mà nói, đại trí tức là đại tuệ. Ðịnh 

tuệ từ pháp thân tuyệt đối hiển hiện ra, nên đều nói là lớn, đều nói là lớn là 

tỏ rõ định tuệ đều bẳng nhau. Tỏ rõ định tuệ đều bằng nhau là hiển tịch chiếu 

đồng thời. Ðịnh tuệ là theo công phu tu mà nói, tịch chiếu là theo tánh đầy 

đủ mà nói.  úc tịch mà chiếu, lúc chiếu mà tịch, chẳng phải chỗ lời nói, tâm 

suy nghĩ có thể tới, tức là ly danh tuyệt tƣớng, nên nói chẳng thể nghĩ bàn. 

 âu nầy gồm suốt đại trí.  ai thân là báo thân, ứng thân. Vì chƣng bảo pháp 

thân tánh thể vốn lý danh tuyệt tƣớng, tịch chiếu đồng thời, nhƣng nếu 

không tu thì chẳng chứng đƣợc. Thế nhƣng nếu chẳng phải tánh thể vốn đầy 

đủ, thì công phu tu định tuệ không từ đâu mà hiển hiện, nên nói y pháp thân 

nầy đắc hiện đại định đại trí. Ðây là nghĩa trên bề mặt. Ở bề trong là khai thị 

ắt phải ly danh tuyệt tƣớng, y bổn tịch để tu định, y bổn chiếu để tu tuệ, công 

phu tu định tuệ viên mãn đều bằng nhau liền có thể tịch chiếu đồng thời, tức 

là chứng đắc pháp thân. Kịp đến pháp thân chứng đắc, thì tƣớng của báo ứng 

hai thân liền lại hiển hiện, nên nói: “thế nên hai thân y ở tam muội trí tuệ 

hiển hiện”. Xem nghĩa đoạn kinh nầy, có thể biết ắt phải ly danh tuyệt tƣớng 

để tu định tuệ mới có thể chứng tánh của pháp thân, nhƣng cũng chẳng đoạn 

diệt tƣớng của báo, ứng hai thân. Báo, ứng hai thân kinh đó dịch ra danh từ 

có hơi khác. Thông thƣờng chỗ gọi là báo thân, kinh đó dịch là ứng thân. 

Thông thƣờng chỗ gọi là ứng thân, kinh đó dịch là hóa thân. Trong hết thảy 

kinh luận và sách vở của bực cổ đức, thứ danh từ khác nhau nầy thƣờng 

thƣờng gặp phải, ngƣời mới học rất khó phân biện, nhƣng nếu xem kỹ tôn 

chỉ của kinh liền biết chỗ trỏ mà đƣợc hội thông, cũng chẳng cần sợ khó.   

Kinh đó lại nói: “Pháp thân tam muội trí tuệ nhƣ thế, qua hết thảy tƣớng, 

chẳng trƣớc ở tƣớng, chẳng thể phân biệt, chẳng phải thƣờng, chẳng phải 

đoạn, đó gọi là trung đạo”. Ðây là tỏ rõ pháp thân chẳng phải thƣờng, chẳng 

phải đoạn. Pháp thân tam muội trí tuệ: là ý hiển định tuệ viên mãn đầy đủ 

tức là pháp thân, chẳng phải ngoài cái đó lại có pháp thân riêng biệt. Vì 

chƣng tam muội trí tuệ tức là trỏ pháp thân mà nói.  hẳng thể hiểu lầm pháp 

thân, tam muội, trí tuệ là ba cái khác nhau. Xem phía trƣớc chỗ dẫn ra: y ƣ 

pháp thân v.v... của kinh đó có thể hiểu rõ. Vì cớ gì? Từ xƣa đến nay đều nói 



báo thân, ứng thân từ pháp thân hiện ra, mà kinh đó nói hai thân y tam muội 

trí tuệ đắc hiện, thì đủ chứng tam muội trí tuệ tức là pháp thân.  ho nên bổn 

tánh của phàm phu chỉ gọi là phật tánh, có lúc gọi là pháp thân ở triền, pháp 

thân ở chƣớng, chƣa từng có chỗ nào chỉ gọi là pháp thân, chính vì phàm 

phu không có định tuệ, hoặc tuy có mà chẳng đầy đủ. Ðã chƣa chứng nhứt 

chân pháp giới, chƣa có thể tịch chiếu đồng thời, sao có thể gọi là pháp 

thân? Thế thì đã phải định tuệ đầy đủ mới gọi là pháp thân, thì có thể thấy 

pháp thân chẳng ngoài định tuệ đầy đủ. Bố câu dƣới câu: “qua hết thảy 

tƣớng” tỏ rõ nghĩa cực tinh. Qua là vƣợt qua, qua hết thảy tƣớng cũng nhƣ 

nói vƣợt ra ngoài tƣớng. Ðã nói qua hết thảy tƣớng, lại nói chẳng trƣớc ở 

tƣớng, là tại sao?  âu qua hết thảy tƣớng là tỏ rõ nó vô tƣớng. Tánh thể lớn 

mà không có ngoài, lại cũng nhỏ mà không có trong, vƣợt ra hết ngoài vòng 

đối đãi nên không có tƣớng.  âu chẳng trƣớc ở tƣớng là tỏ rõ nó vô bất 

tƣớng. Vì nó vô bất tƣớng, bèn có chẳng trƣớc có thể nói. Vì chƣng tánh tuy 

chẳng phải tƣớng, mà hết thảy tƣớng đều từ tánh hiện ra, tuy từ tánh hiện ra, 

mà tánh vẫn vƣợt ra ở ngoài tƣớng, nên chẳng trƣớc.  ai cầu nầy tỏ rõ nghĩa 

lẫn nhau, vì nó vƣợt qua nên nó chẳng trƣớc, vì nó chẳng trƣớc cho nên biết 

nó vƣợt qua vậy.  ợp nghĩa của hai câu nầy chính sở dĩ hiển tánh và tƣớng 

chẳng phải một. Vì cớ gì? Vì tánh tuy tùy duyên hiện tƣớng mà vẫn vƣợt 

qua chẳng trƣớc tƣớng.  hỗ bảo là chẳng trƣớc ở đây, là nói nó pháp nhĩ 

chẳng trƣớc.  àm sao thấy nhƣ thế? Vì tƣớng đều sanh diệt vô thƣờng, mà 

tánh thì tự nó vẫn thƣờng trụ, chẳng nhân có tùy duyên hiện tƣớng liền bị 

tƣớng sanh diệt nầy làm trở ngại, có thể biết nó vốn chẳng trƣớc, nên tánh và 

tƣớng chẳng phải một.  ai câu nầy cũng là thuyết minh pháp thân cùng với 

báo, ứng hai thân chẳng phải một.  âu chẳng thể phân biệt, sở dĩ hiển tánh 

và tƣớng chẳng phải khác, cũng tức là nói pháp thân cùng với báo ứng hai 

thân chẳng phải khác. Vì cớ gì chẳng thể phân biệt mà chẳng khác? Kinh đó 

tự tỏ rõ nghĩa nầy rằng: “Tuy có phân biệt, mà thể không phân biệt, tuy có 

ba số mà chẳng phải ba thể”. Vì chƣng báo, ứng hai thân chỉ có tƣớng mà 

không có thể, thể chỉ có pháp thân mà thôi, sở dĩ số tuy có ba, mà thể chẳng 

phải ba, tƣớng tuy có khác, thể thì không khác.  ên lời nói chẳng thể phân 

biệt là theo thể mà nói, nhƣng cũng là lời nói liên quan đến cả hai, vì nó lúc 

nào cũng hiện ra tƣớng phân biệt mới có chỗ có thể nói là chẳng thể phân 

biệt.  ho nên câu chẳng phân biệt, một mặt đã đành hiển thể nó không có 

khác biệt, mà một mặt lại hiển nó hiện tƣớng không ngừng nghỉ.  o đây có 

thể biết giới hạn chẳng phải một, chẳng phải khác. Vì chƣng lấy tánh dung 

tƣớng thì chẳng phải khác, tánh và tƣớng đem ra đối nhau thì chẳng phải 

một, chẳng phải thƣờng, chẳng phải đoạn, nối tiếp khít ba câu mà tới.  úc 

hiển hiện ra, thể tuy không khác biệt mà dụng thì có tƣớng khác biệt, nên nói 

chẳng phải thƣờng.  hƣng tƣớng tuy chẳng phải thƣờng mà tánh của pháp 



thân vẫn lại vƣợt qua hết thảy tƣớng, chẳng trƣớc ở tƣớng, nên nói chẳng 

phải đoạn.  oặc nói: Từ xƣa đến nay nói pháp thân thƣờng trụ, vì nó thƣờng 

trụ mới gọi là pháp thân, nên nói pháp thân chẳng phải đoạn, nghĩa nó dễ tỏ 

rõ. Pháp thân tuy hiện các tƣớng báo, ứng, nay nói chẳng phải thƣờng cũng 

là theo tƣớng mà nói. Thế thì làm sao gọi là pháp thân chẳng phải thƣờng? 

 ghĩa nầy rốt cuộc khó hiểu rõ. Xin trả lời rằng: chỗ gọi là pháp thân thƣờng 

trụ là chỉ riêng theo pháp thân mà nói. Thế nhƣng chứng đắc thể của pháp 

thân thƣờng trụ bất sanh bất diệt rồi, nếu trụ ở thể mà không hiện tƣớng thì 

chẳng thể cùng với chúng sanh tiếp gần, lấy gì lợi ích chúng sanh ƣ?  ên 

chƣ phật chƣ bồ tát vì cớ lợi ích hết thảy chúng sanh thƣờng hiện tƣớng sanh 

diệt của báo thân và các thân ứng hoá, mà chẳng trụ trƣớc pháp thân. Ðem 

cái có thƣờng trụ pháp thân mà chẳng trụ ra để nói, nên nói pháp thân chẳng 

phải thƣờng. Thế nhƣng tuy chẳng trụ, nhân nó thƣờng ở trong đại định nên 

tƣớng chỗ hiện ra, mặc cho nói sanh diệt phừng lên, mà sự thƣờng trụ của 

pháp thân vẫn thế.  hỗ gọi là qua hết thảy tƣớng, mà chẳng trƣớc ở tƣớng 

thực do ở đó, nên lại nói pháp thân chẳng phải đoạn. Phải biết, pháp thân 

chẳng phải thƣờng chính chỗ bảo là chẳng trụ niết bàn, pháp thân chẳng phải 

đoạn chính chỗ bảo là chẳng trụ sanh tử.  ai bên chẳng trụ cho nên nói: gọi 

là trung đạo. Pháp thân hai bên chẳng trụ là nói nó đã chẳng trƣớc ở pháp 

thân, lại chẳng trụ trƣớc ở các thân báo, ứng, đây chính là cảnh giới tịch 

chiếu đồng thời, nếu chẳng phải công phu định tuệ đến viên mãn đầy đủ thì 

chẳng thể đến cảnh giới nầy. Kinh nầy mở miệng liền khiến phát đại nguyện, 

tu đại hạnh, trừ ngã chấp của nó là vì thế. Vì ngã chấp chƣa hoá, ắt phân biệt 

chấp trƣớc.  ó chút phân biệt chấp trƣớc liền chẳng thể hai bên chẳng trụ, 

lại há có thể định tuệ đồng đều, thì cảnh giới tịch chiếu đồng thời sao có thể 

đạt đến ƣ?  

Kinh đó lại nói: “ oá thân là thƣờng chuyển pháp luân, chỗ chỗ tùy duyên, 

phƣơng tiện nối nhau, vì cớ chẳng đoạn tuyệt cho nên nói là thƣờng. Vì cớ 

chẳng phải là bổn, vì có đại dụng đầy đủ chẳng hiển hiện, nên nói là vô 

thƣờng”. Kinh đó dịch ứng thân là hoá thân, đây là tỏ rõ ứng thân chẳng phải 

thƣờng, chẳng phải đoạn.  ho nên nói là thƣờng: cũng nhƣ nói cho nên nói 

chẳng phải đoạn, vì ứng thân tùy duyên thƣờng hiện chẳng đoạn, nên nói 

chẳng phải đoạn. Vô thƣờng: cũng nhƣ nói chẳng phải thƣờng.  hẳng phải 

là bổn: ấy là nói ứng thân chẳng phải là thể của bốn tánh.  ác thân báo ứng 

đều là tƣớng dụng của bổn tánh hiển hiện ra, cho nên chẳng phải là bổn. 

 ụng do bổn hiện ra, chẳng phải là do dụng hiện ra.  ai thân báo ứng đã là 

dụng rồi, chẳng thể lại hiển dụng, nên nói đại dụng đầy đủ chẳng hiển hiện. 

 âu nầy chính tỏ rõ báo ứng là tƣớng, tƣớng là pháp sanh diệt, nên nói là 

chẳng phải thƣờng.   



Kinh đó lại nói: “ứng thân là từ vô thủy đến nay nối nhau chẳng dứt, là pháp 

bất cộng của hết thảy chƣ phật, vì cớ có thể nhiếp trì.  húng sanh vô tận, 

dụng cũng vô tận, thế nên nói là thƣờng. Vì cớ chẳng phải là bổn vì dụng 

đầy đủ chẳng hiển hiện nên nói là vô thƣờng”. Ðây là tỏ rõ báo thân chẳng 

phải thƣờng, chẳng phải đoạn, vì kinh đó dịch báo thân là ứng thân. Pháp bất 

cộng nhƣ thập lực, tứ vô uý v.v... chỉ có chƣ phật có, bồ tát cũng chƣa đầy 

đủ, nên nói là bất cộng.  hiếp trì có hai nghĩa: pháp bất cộng nầy là trí dụng 

của báo thân, nhiếp trì ở báo thân, đây là một nghĩa. Báo thân đủ trí dụng 

nầy bèn có thể nhiếp trì chúng sanh, đây là hai nghĩa, nên nối tiếp nói rằng: 

chúng sanh vô tận, dụng cũng vô tận.   

Tổng hợp nghĩa kinh dẫn ở trên mà xem, chẳng phải một, chẳng phải khác vì 

có ba nghĩa. Pháp thân là thể, báo, ứng thân là dụng, nên chẳng phải một. 

 ếu lấy thể thu dụng, thì không thể phân biệt, nên chẳng phải khác, đây là 

một nghĩa. Mà pháp thân chẳng phải thƣờng là thƣờng mà chẳng phải 

thƣờng, hai thân chẳng phải đoạn là đoạn mà chẳng phải đoạn, nên cái chẳng 

phải thƣờng của pháp thân là cái chẳng phải đoạn của hai thân, đây là tánh 

và tƣớng sở dĩ chẳng phải khác.  ái chẳng phải đoạn của pháp thân là rốt ráo 

chẳng phải đoạn, cái chẳng phải thƣờng của hai thân là rốt ráo chẳng phải 

thƣờng, nên cái chẳng phải đoạn của pháp thân, là cái chẳng phải thƣờng của 

hai thân, đây là tánh và tƣớng sở dĩ chẳng phải một. Tại sao nói thế?  ái 

chẳng phải thƣờng của pháp thân là theo nối tiếp nhau hiện ra tƣớng mà nói. 

Kinh nói chẳng thể phân biệt, là tỏ rõ nó nối tiếp nhau hiện tƣớng, mà thể 

chỉ là pháp thân.  ối tiếp nhau hiện tƣớng, nên nói là chẳng phải thƣờng, 

Thể chỉ là pháp thân nên, nói thƣờng mà chẳng phải thƣờng.  ái chẳng phải 

đoạn của pháp thân là theo bản thể thƣờng trụ mà nói. Kinh nói: “qua hết 

thảy tƣớng, chẳng trƣớc ở tƣớng”, chính tỏ rõ nó là bản thể thƣờng trụ. Vì nó 

là bản thể thƣờng trụ, cho nên tuy hiện tƣớng mà có thể vƣợt qua chẳng 

trƣớc tƣớng. Thƣờng trụ bản thể, nên nói chẳng phải đoạn, hiện tƣớng mà lại 

vƣợt qua chẳng trƣớc, nên nói chẳng phải đoạn ấy là rốt ráo chẳng phải 

đoạn.  ai thân kia thì chẳng thế, cái chẳng phải thƣờng của hai thân kia là 

theo chẳng phải là bản thể mà nói. Kinh nói: Vì cớ chẳng phải bản, đã chẳng 

phải là bản-thể, nên nói chẳng phải thƣờng ấy là rốt ráo chẳng phải thƣờng, 

nên nói cái chẳng phải đoạn của pháp thân là cái chẳng phải thƣờng của hai 

thân, tánh và tƣớng sở dĩ chẳng phải một là vậy. Vì cớ gì? Vì một cái là bản 

thể thƣờng trụ, một cái là chẳng phải bản thể.  ái chẳng phải đoạn của hai 

thân là theo hiện tƣợng nối tiếp nhau mà nói. Kinh nói vì cớ nối tiếp nhau 

chẳng dứt, đã hiển hiện nối tiếp nhau, nên nói chẳng phải đoạn.  ên nói cái 

chẳng phải thƣờng của pháp thân là cái chẳng phải đoạn của hai thân, tánh 

và tƣớng sở dĩ chẳng khác vậy. Vì cớ gì? Vì cùng là theo hiện tƣớng nối tiếp 



nhau mà nói. Ðây lại là một nghĩa của chẳng một, chẳng khác.  ại nữa, cái 

tên ba thân chẳng phải thƣờng chẳng phải đoạn là chẳng phải khác. Mà cái 

sở dĩ nhiên của pháp thân chẳng phải thƣờng chẳng phải đoạn cùng với hai 

thân chẳng phải thƣờng chẳng phải đoạn thì chẳng phải một. Ðây lại là một 

nghĩa chẳng phải một, chẳng phải khác. Tóm lại, nói một có nhiều thứ một, 

nói khác có nhiều thứ khác. Vả trong cái một có cái khác, trong cái khác có 

cái một, thế nên nói một nói khác đều là chẳng phải, nói chẳng phải một 

chẳng phải khác cũng là chẳng phải.  ói một, nói khác là phải, mà nói chẳng 

phải một chẳng phải khác, cũng là phải. Thế thì chẳng phải có thể nói, cũng 

chẳng phải không thể nói, chấp thì đều chẳng phải, chẳng chấp thì đều phải. 

Phải thấy nhƣ thế, phải biết nhƣ thế. Thấy nhƣ thế là viên kiến, biết nhƣ thế 

là chánh tri.  

 oặc nói: do chỗ dẫn kinh ở trên mà xem, có thể thấy báo, ứng hai thân 

cùng là tƣớng sanh diệt, cùng chẳng phải là bản, tại sao kinh nầy theo ứng 

thân để tỏ rõ chẳng phải một, theo báo thân để tỏ rõ chẳng phải khác? Phải 

biết, sự nối tiếp nhau của ứng hoá thân là sau khi chứng pháp thân phƣơng 

tiện tùy duyên chỗ hiện ra, vả chăng luân vƣơng cũng có thân nầy. Mà tánh 

thể pháp thân thì thƣờng trụ chẳng biến, nó là chẳng phải một rất hiển rõ, 

cho nên theo 32 tƣớng của ứng hoá thân để tỏ rõ chẳng phải một.  òn nhƣ 

báo thân là cùng với pháp thân thành tựu cùng một lúc, nên kinh nầy nói “vì 

cớ lấy tƣớng cụ túc đắc vô thƣợng bồ đề” chính tỏ rõ nó thành tựu tƣớng cụ 

túc tức là chứng đắc vô thƣợng bồ đề. Phải để mắt vào chữ “vì cớ”. Vả nhƣ 

kinh Kim Quang Minh tỏ rõ nghĩa báo thân rằng: “ứng thân (tức là báo thân) 

là từ vô thủy đến nay nối tiếp nhau chẳng dứt”.  âu nối tiếp nhau chẳng dứt, 

thì báo thân và ứng thân chỗ giống nhau, đây là tỏ rõ nó cùng với pháp thân 

chẳng phải một.  âu: từ vô thủy đến nay, chỉ có riêng báo thân mới có, tức 

là tỏ rõ nó cùng với pháp thân chẳng khác. Phải biết, pháp thân có thể nói là 

vô thủy, còn báo thân thì phải sau khi dứt hết vô minh bèn mới chứng đắc, 

nay nói từ vô thủy đến nay là tại sao?  ghĩa nầy rất tinh, phân tích ra kỹ 

lƣỡng thì mới rõ. Vì chƣng báo thân có hai thứ tên: một là tự thụ dụng báo 

thân, hai là tha thụ dụng báo thân. Kinh nầy nói cụ túc tƣớng, kinh Kim 

Quang Minh nói nối tiếp nhau chẳng dứt, nói chúng sanh vô tận, dụng cũng 

vô tận, đều là theo bên tha thụ dụng mà nói.   

 hƣng ắt phải nghĩa của tự thụ dụng rõ, thì nghĩa của tha thụ dụng mới rõ. 

 ay trƣớc nói tự thụ dụng. Tự thụ dụng báo thân chẳng phải là cái gì khác, 

tức là trỏ nội chứng viên trí tự lợi mà nói, giả danh là thân mà thôi. Trí nầy 

đã đành do công phu tu hành mà hiện ra, nhƣng thực là tánh thể vốn có đầy 

đủ, nếu chẳng vốn có đầy đủ thì tu cũng chẳng hiện ra. Thí dụ nhƣ quẹt nƣớc 



thì chẳng thể ra lửa, nấu cát sao có thể thành cơm. Thế thì tánh thể vô thủy, 

trí nầy lại cũng vô thủy, nên tự thụ dụng báo thân là vô thủy.  ại theo tha thụ 

dụng mà nói, thì tự thụ dụng, tha thụ dụng danh từ tuy có hai, kỳ thực là 

một. Vì chƣng theo viên trí nội chứng tự lợi mà nói thì gọi là tự thụ dụng, 

theo đại dụng hiện tƣớng lợi tha mà nói thì gọi là tha thụ dụng. Ðã nói là 

viên trí thì ắt có đại dụng, nếu không có đại dụng thì sao có tên là viên trí? 

Một cái trong, một cái ngoài, giống nhƣ có hai, thế nhƣng trong ngoài hợp 

nhứt mới đƣợc gọi là thân, nên tên tuy là hai mà thực là một. Vả chăng trí là 

tánh đầy đủ, thì dụng sao lại chẳng phải là tánh đầy đủ, nên tha thụ dụng báo 

thân cũng là vô thủy. Tóm các nghĩa trên thì báo thân và pháp thân chẳng 

phải khác, nghĩa nầy rõ ràng.  ên theo tƣớng cụ túc của báo thân để tỏ rõ 

chẳng phải khác.  ếu bàn một cách xác thực, thì ngay đến ứng hoá thân 

cũng có thể bảo là vô thủy. Tại sao nói thế? Ứng hoá thân là tu bao nhiêu thứ 

pháp, thông đạt việc của tục đế, công hành viên mãn, đắc đại tự tại, nên có 

thể tùy theo ý của chứng sanh hiện ra bao nhiêu thứ thân. Thế nhƣng làm sao 

thông đạt việc của tục đế? Vì cớ do ở thông đạt trí của chân đế.  ó thể thấy 

sự nhiếp ở trí, vậy nên báo thân vô thủy, ứng thân cũng lại vô thủy, thế thì vì 

cớ gì riêng lấy ứng thân để tỏ rõ chẳng phải một? Vì báo thân thì thân thiết 

với pháp thân, còn ứng thân thì so sánh sơ hơn. Sao gọi là thân sơ? Tha thụ 

dụng là chỗ hiện ra của tƣớng, dụng, là bề ngoài, tự thụ dụng là trí tuệ chỗ có 

đầy đủ, là bề trong. Thế nhƣng cái hiện ra của tƣớng dụng tức là hiện ra ở trí 

tuệ, mà cái đầy đủ của trí tuệ tức là đầy đủ ở lý thể. Vả chăng lý trí nhứt nhƣ, 

cũng không có sự chia ra năng đủ sở đủ, sự sai biệt năng hiện sở hiện.  ên 

chẳng kể tự hay tha thụ dụng, thực cùng với lý thể ám hợp làm một, nên thân 

thiết, thân thiết nên chẳng khác. Sao gọi là sơ? Ứng hoá thân tuy cũng đầy 

đủ lý trí, cũng không có sự phân biệt năng đủ sở đủ, năng hiện sở hiện, 

nhƣng chuyên thuộc về tƣớng hiện ra ở ngoài cho nên sơ, sơ cho nên chẳng 

phải một, thử xem chỗ nói trong kinh Kim Quang Minh liền có thể thấy rõ. 

Kinh đó tỏ rõ nghĩa báo thân đã nói là vô thủy, lại nói là nhiếp trì, pháp bất 

cộng, đem nhiếp trì ở trong ra để nói, là tỏ rõ nó cùng với pháp thân thân 

thiết. Kinh đó tỏ rõ nghĩa của ứng, hoá thân thì nói rằng chỗ chỗ tùy duyên 

phƣơng tiện, đem tùy theo ngoài để nói, chính là tỏ rõ nó cùng với pháp thân 

sơ. Tóm lại hiểu rõ đƣợc nghĩa chẳng phải thƣờng chẳng phải đoạn, thì 

nghĩa của chẳng phải một, chẳng phải khác mới đƣợc triệt để, ngay đến các 

nghĩa chƣ pháp nhứt nhƣ, thị pháp bình đẳng cũng đều triệt để. Vì cớ gì? Vì 

ba thân đều chẳng phải thƣờng, chẳng phải đoạn, mà chẳng phải khác, nên 

nhứt nhƣ.  hƣng chẳng phải thƣờng chẳng phải đoạn lại mỗi cái có chỗ 

chẳng giống nhau, mà chẳng phải một, nên tuy nhứt nhƣ mà không ngại gì 

có các pháp. Vả lại trong cái một có cái khác, trong cái khác có cái một, nên 

sai biệt là trong cái bình đẳng hiện ra sai biệt, bình đẳng là trong cái sai biệt 



hiện ra bình đẳng, cũng chẳng cách biệt, cũng chẳng lộn xộn, hành bố chẳng 

ngại viên dung, viên dung chẳng ngại hành bố. Ðây gọi là viên trung, già và 

chiếu cùng một lúc, còn và mất tự tại vậy, há chỉ hai bên chẳng trƣớc mà 

thôi đâu? Mà công phu tu hành nắm chỗ yếu chỉ ở chỗ chẳng thủ tƣớng, 

chẳng diệt tƣớng, lấy tánh làm trung khu. Kịp đã chứng đắc tánh thể không 

tịch, vì sức huân tập bèn cũng chẳng thủ chẳng diệt, tùy cơ ứng duyên, đại 

dụng vô tận.  á chỉ tƣớng chẳng trụ, tánh cũng chẳng trụ, ngay đến cái 

chẳng trụ cũng chẳng trụ, mà trung khu của đại viên kính trí vẫn nhƣ thế. 

Ðây gọi là lấy vô ngã, nhân v.v... tu hết thảy thiện pháp, đắc vô thƣợng bồ 

đề, đây gọi là kim cƣơng bát nhã ba la mật, sở dĩ truyền tâm ấn của phật vậy. 

Thông đạt lý nầy để niệm phật liền đƣợc lý nhứt tâm, liền sanh thƣờng tịch 

quang tịnh độ, tôi nguyện cùng các ông cố gắng.   

Khoa nầy bảo hết thảy đều vô ngã, nay chẳng qua theo một pháp chẳng thụ 

phƣớc đức để tỏ rõ nghĩa của nó mà thôi.  hƣ lý vô thánh vô phàm, phi nhứt 

phi dị ở trên cũng là pháp pháp đều nhƣ vậy.  hƣng theo độ sanh và tánh 

tƣớng để nói, là vì lấy nó so sánh dễ lĩnh hội mà thôi.  hẳng theo việc gì 

khác, chỉ riêng theo chẳng thụ phƣớc đức mà nói, là thừa tiếp văn trên.  ụ 

túc tƣớng văn trên phản ảnh bao gồm tu phƣớc đức, là tỏ rõ kẻ đắc vô 

thƣợng quả chẳng phế bỏ tu phƣớc. Khoa nầy thừa tiếp khít nghĩa trên mà 

mở rõ ra rằng: tu phƣớc sao có thể phế bỏ, nhƣng phải chẳng thụ, chẳng 

trƣớc mà thôi.  ại bổ túc luôn rằng: chẳng thể nghe đƣợc chẳng phế bỏ tu 

phƣớc đức mà lại sanh tham trƣớc.  ên đƣợc khoa nầy thì nghĩa của khoa 

trên lại càng viên mãn.  

Tu Bồ Ðề ! Nhƣợc bồ tát dĩ mãn Hằng Hà sa đẳng thất bảo bố thí.   

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, nếu bồ tát lấy đầy Hằng Hà sa những thất bảo 

bố thí.   

Bản lƣu thông chép là trì dụng bố thí, sách của ông  iễu và bản đời Tùy đều 

không có hai chữ trì dụng, vì thất bảo bố thí đã gồm có trì dụng ở trong đó. 

 ửa bộ sau so sánh hiển công của kinh chỉ một hai chỗ, nhƣng ý chẳng ở so 

sánh hiển, chẳng qua mƣợn để dùng vào chỗ khác: 1) Mƣợn để chấm dứt 

một đoạn. 2) Mƣợn để hiển rõ nghĩa khác.  hƣ trong nầy đã mƣợn bố thí 

phƣớc đức hiển thành kẻ chẳng thụ phƣớc đức là đắc vô ngã nhẫn.  ại mƣợn 

công thù thắng của vô ngã, để kết thúc nghĩa văn trƣớc chỗ nói: bồ tát ƣng 

thông đạt vô ngã pháp. Trong nửa bộ trƣớc sở dĩ nói vô số bảo thí, cho đến 

lấy vô số mạng thí đều chƣa gọi là bồ tát, mà trong nầy riêng đem bồ tát ra 

để nói, ắt có ý sâu có thể biết đƣợc, đọc nối liền văn dƣới liền rõ ràng đây là 



văn cùng phản ảnh hiển lẫn nhau. Vì chƣng khoa nầy tuy chỉ nói bảo thí, ý 

bao gồm có: ngƣời nầy đã biết hết thảy pháp vô ngã nên gọi là bồ tát, nhƣng 

còn chƣa thành nhẫn, nên chƣa bằng bồ tát sau mà thôi.  àm sao mà biết 

đƣợc nhƣ thế? Thử xem văn dƣới rằng: thử bồ tát thắng tiền bồ tát sở đắc 

công đức. Trong nửa bộ trƣớc chẳng kể bảo thí hay mạng thí, đều hết thảy 

nói phƣớc đức mà chƣa nói công đức, còn chỗ nầy thì nói: bồ tát trƣớc chỗ 

đƣợc công đức. Bồ tát trƣớc lấy thất bảo bố thí, đem công đức ra để gọi thì 

ắt ngƣời nầy đã biết ly tƣớng tu tuệ, chẳng phải là ngƣời chỉ biết trƣớc tƣớng 

tu phƣớc có thể so sánh, vì thế mới nói là công đức, gọi là bồ tát. Kẻ có ngã 

ắt chẳng thể ly tƣớng, nên biết ý nầy bao gồm ngƣời nầy đã biết hết thảy 

pháp vô ngã.  uống chi trƣớc nói: nhƣợc bồ tát thông đạt vô ngã pháp giả, 

nhƣ lai thuyết danh chân thị bồ tát. Thế thì nếu chẳng phải biết pháp vô ngã, 

thì quyết chẳng gọi ngƣời nầy là bồ tát. Tóm lại khoa chẳng thụ phƣớc đức 

nầy trong lời văn một chữ, một câu, một tên gọi đều bao gồm nghĩa cực tinh, 

chẳng thể sơ sót bỏ qua.  ằng  à sa đẳng thế giới: có nghĩa là thế giới bằng 

với cát sông  ằng, cũng nhƣ nói vô số thế giới.  ĩ: có nghĩa là dùng, mãn: 

là sung mãn, có nghĩa là dùng sung mãn vô số thế giới thất bảo hành bố thí. 

Khoa nầy chẳng qua dẫn một việc bố thí nhiều phƣớc để mở lời văn chẳng 

thụ ở khoa dƣới.   

Nhƣợc phục hữu nhân tri nhứt thiết pháp vô ngã, đắc thành ƣ nhẫn, 

thử bồ tát thắng tiền bồ tát sở đắc công đức.   

Dịch nghĩa: Nếu lại có ngƣời biết hết thảy pháp vô ngã, đắc thành ở 

nhẫn, bồ tát nầy thắng bồ tát trƣớc chỗ đƣợc công đức.   

Văn trên bồ tát thí thất bảo đã phản ảnh có ý biết pháp vô ngã. Ðắc nhẫn bồ 

tát ở câu nầy cũng phản ảnh có ý thí thất bảo. Xem các câu bất thụ phƣớc 

đức, sở tác phƣớc đức ở văn dƣới thì bồ tát nầy làm bố thí, phƣớc đức lớn 

hiển nhiên có thể thấy. Vì ngƣời nầy làm phƣớc đức lớn mà chẳng thụ, cho 

nên gọi nó là đắc thành ƣ nhẫn.  ếu chẳng thế thì đắc nhẫn hay không, từ 

chỗ nào mà biết đƣợc?  ên khoa nầy và văn khoa trên phản ảnh hiển lẫn 

nhau, quyết chẳng có nghĩa gì nghi nữa.  ghĩa nầy đã tỏ rõ liền biết tôn chỉ 

của kinh chẳng phải là không coi trọng phƣớc đức, chỉ phải chẳng trƣớc, 

chẳng thụ mà thôi. Thế thì hai câu tri nhứt thiết pháp vô ngã, đắc thành ƣ 

nhẫn ở trong nầy, tôn chỉ của kinh cũng xu hƣớng chú trọng ở đắc nhẫn. Tôi 

đã thấy mấy nhà chú thích vì chƣa tỏ rõ nghĩa phản ảnh hiển ra, bèn đem câu 

thành nhẫn xem thành văn không trọng yếu, vì thế bảo bồ tát trƣớc chỉ biết 

tu phƣớc, còn bồ tát nầy thì biết pháp vô ngã, nên công đức thắng bồ tát 

trƣớc, đây là tu phƣớc chẳng bằng tu tuệ v.v..., nhƣ thế làm mất rất lớn tôn 



chỉ của kinh. Vì cớ gì? Vì nếu nhƣ ý trên, thì ở phía trƣớc răn dạy khẩn thiết 

chớ làm niệm chẳng dùng tu phƣớc mà đắc bồ đề, là làm sao? Thật là rất 

lầm, rất lầm!  

 ết thảy pháp chẳng ngoài cảnh, hành, quả,  ảnh là ngũ uẩn, lục căn, lục 

trần v.v..., hành là lục độ vạn hạnh v.v..., quả là trụ, hạnh, hƣớng, địa, cho 

đến vô thƣợng bồ đề v.v... Vô ngã là hết thảy các pháp nhiễm tịnh chẳng 

ngoài nhân quả.  hân quả tức là duyên sanh, duyên sanh thể không, nên 

trong hết thảy pháp vốn không có cái ngã. Phải biết chỗ gọi là ngã, không có 

gì khác, tức là chúng sanh vô minh, bất giác, ở trong hết thảy pháp vọng 

sanh ra kiến phân biệt chấp trƣớc, là vậy. Mà hết thảy pháp tánh vốn nó 

không tịch, làm gì có cái ngã nầy. Vì nó vốn không có, cho nên phải trừ nó 

đi.  hữ tri trong câu “tri nhứt thiết pháp vô ngã” tức là giải, có nghĩa là lĩnh 

hội đƣợc hết thảy pháp tánh vốn nó không tịch. Vì chƣng năm chữ “nhứt 

thiết pháp vô ngã” là lý, một, chữ “tri” là trí. Ðắc thành ƣ nhẫn: có nghĩa là 

lý hết thảy pháp vốn nó không tịch, vô ngã cùng với trí biết đƣợc lý đó đã có 

thể ám hợp làm một.  hẫn: là nhẫn khả, có ý là khế hợp không gián đoạn, 

cũng nhƣ nói hợp nhất.  ý và trí hợp nhất, tỏ rõ là ngã chấp của ngƣời nầy 

đã hóa, công phu tu hành đến đây gọi là thành.  àm sao mà thành?  o ở 

huân tu, nên nói đắc thành. Ðắc thành cũng nhƣ nói huân tu đƣợc thành tựu. 

 ếu không có công phu tu hành tinh tiến tới nơi, thì làm sao có thể thành, 

cho nên hai câu nầy, câu trên là giải, câu dƣới là hành.  ợp lại mà xem là tỏ 

rõ bồ tát nầy giải hành thành tựu, cho nên chỗ đắc công đức thắng hơn bồ tát 

trƣớc.  ại nữa, câu trên tri là tuệ, câu dƣới nhẫn là định, hợp lại tức là định 

tuệ đồng đều. Vì nó định tuệ đồng đều cho nên giải hành thành tựu, cho nên 

chỗ đƣợc công đức thắng hơn bồ tát trƣớc. Vì bồ tát trƣớc giải, hành, định, 

tuệ, công phu tu hành của nó còn chƣa thể đạt đến chỗ ám hợp làm một, ấy 

là trí biết rõ, và lý hết thảy pháp vô ngã của ngƣời nầy còn chƣa làm đến yên 

ổn mà chẳng dời đổi địa vị, cho nên chẳng bằng.  ghĩa của chữ nhẫn cũng 

nhƣ nói: yên ổn, chẳng dời.   

Từ trong khoa lớn thứ ba nêu lên: nhƣợc bồ tát thông đạt vô ngã pháp giả, 

nhƣ lai thuyết danh chân thị bồ tát, từ đó về sau đến đây mới là qui kết.  ó 

thể biết chỗ nói ở trên đều là pháp vô ngã, mà khiến bồ tát thông đạt.  hƣng 

ắt phải công phu làm đến đắc thành ƣ nhẫn mới là chân thực thông đạt, thiệt 

là bồ tát.  ên chẳng thể đem hai chữ thông đạt hiểu theo nghĩa tỏ rõ lý. Phải 

biết, giải đã đành ở trƣớc hành, nhƣng nếu chẳng nhƣ pháp thực hành đích 

xác có kinh nghiệm thì sao có thể giải sâu? Trƣớc nói hành từ giải mà ra, 

giải nhân hành mà thành, hai câu nầy là chân thuyên của thông đạt, thông đạt 

nhƣ thế mới đắc thành ƣ nhẫn.  



Tu Bồ Ðề ! Dĩ chƣ bồ tát bất thụ phƣớc đức cố.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, vì cớ các bồ tát chẳng thụ phƣớc đức.   

Bản lƣu thông trƣớc chữ Tu Bồ Ðề có câu: hà dĩ cố, sách ông  iễu, bản ông 

Tuệ đều không có. Trong bản nầy đã có chữ cố, đã hiển giải thích rõ ý văn 

trên, cần gì thêm vào hà dĩ cố nữa. Tôi đã từng thấy mấy nhà chú giải bảo 

khoa nầy là giải thích cái cớ công đức thắng hơn trƣớc của văn trên, ấy là rất 

lầm. Văn trên đã tự thuyết minh công đức thắng hơn trƣớc vì ngƣời nầy 

thành nhẫn, cần gì lại còn giải thích nữa. Phải biết, khoa nầy là lấy nghĩa 

chẳng thụ, giải thích rõ cái cớ thành nhẫn mà thôi. Thành nhẫn tức là chứng. 

Khoa nầy giải thích rằng lấy gì gọi là chứng?  hẳng thụ là chứng. Vì chƣng 

lời nói thành nhẫn chính là khai thị ngƣời học công phu ắt phải làm đến nhƣ 

thế mới có thể vô ngã, cho nên phải giải thích cái sở dĩ nhiên của thành 

nhẫn.  ếu công đức thắng hơn trƣớc nguyên là lời nói thêm, thì cần gì đặc 

biệt giải thích nữa, huống văn trƣớc đã thuyết minh rồi ƣ?  àm sao chẳng 

thụ? Khoa dƣới mới tỏ rõ nghĩa nầy, nay cũng chẳng ngại gì nói ra yếu chỉ 

của nó: chỗ gọi là chẳng thụ, không có gì khác, tức là làm rộng bố thí lục độ 

mà nhƣ vô sự, đây nếu chẳng phải kẻ thiệt có thể quên cái ngã thì chẳng làm 

nổi, đó là công phu tu hành của ngƣời nầy đã sắp đến lúc thành tựu, cho nên 

nói đắc thành.  hƣ bồ tát, không phải là thực có chỗ trỏ bồ tát nào, cũng nhƣ 

nói hết thảy bồ tát.  ĩ: nghĩa là nhân vì, ý bảo phàm là bồ tát, nhân vì ngƣời 

nầy tu phƣớc mà chẳng thụ, mới ở vô ngã thành nhẫn, bồ tát nầy lại cũng 

chẳng thụ nhƣ thế, nên nói thành nhẫn. Văn trên nói: sở đắc công đức, văn 

đây nói: bất thụ phƣớc đức chính là tỏ rõ nhân vì chẳng thụ phƣớc đức nên 

chỗ làm phƣớc đức hết thảy thành ra công đức vô lậu.  

Trên dẫn văn về sự chẳng nói dùng đầy vô số thế giới thất bảo bố thí, mà ắt 

nói là bằng với cát sông cũng có tinh nghĩa. Vì chƣng tỏ rõ tự mình chẳng 

thụ, mà xem vô số thất bảo bố thí kia cũng giống nhƣ cát bùn mà thôi, thật là 

rất tinh tế, làm sao đủ nói ra đƣợc ƣ? Ðây là sở dĩ ngƣời nầy có thể chẳng 

thụ, nếu xem là rất nhiều, rất thịnh thì đã tâm bị cảnh chuyển. Tâm mà có 

cảnh gọi đó là thụ.  ay nói chẳng thụ chính tỏ rõ nó tâm không, không có 

cảnh. Thử nghĩ xem, đây cũng là diệu quán của kẻ muốn chẳng thụ chẳng 

trƣớc.   

Tu Bồ Ðề bạch phật ngôn: Thế tôn, vân hà bồ tát bất thụ phƣớc đức?   

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề thƣa phật rằng: Thƣa thế tôn, làm sao bồ tát 

chẳng thụ phƣớc đức?   



Trƣởng lão thỉnh hỏi vì chƣng có ba ý: 1) Ðã tu phƣớc đức rồi, mà lại chẳng 

thụ thì ban đầu cần gì tu, sợ kẻ chẳng hiểu ý sanh ra hiểu lầm, đây là một ý 

của thỉnh hỏi. 2)  hẳng thụ là cự mà chẳng nạp chăng? Phƣớc đức đến là lý 

nhân quả nhứt định, há có thể cự mà chẳng nạp? Thế thì sao gọi là chẳng thụ 

ƣ? Ðây là ý thứ hai của thỉnh hỏi. 3) Trên nói đắc nhẫn do ở chẳng thụ, 

nhƣng làm sao có thể chẳng thụ ƣ? Trƣởng lão thỉnh hỏi là ý ở khiến cho đại 

chúng hiểu rõ triệt để, đều có thể đạt đến chỗ chẳng thụ, đây là ý thứ ba của 

thỉnh hỏi.  ên nêu lên câu: “Tu Bồ Ðề bạch phật ngôn”, khiến cho biết sự 

cần yếu của thỉnh hỏi nầy phải ở khoa dƣới để ý thể hội.  

Tu Bồ Ðề ! Bồ tát sở tác phƣớc đức bất ƣng tham trƣớc, thị cố thuyết 

bất thụ phƣớc đức.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, bồ tát chỗ làm phƣớc đức chẳng nên tham 

chấp, thế cho nên nói chẳng thụ phƣớc đức.   

 âu đầu nói làm phƣớc đức, khiến cho biết tuy chẳng thụ, mà nên làm. 

 hẳng thể vì lời nói chẳng thụ, mà hiểu lầm là tu phƣớc đức có thể trì hoãn. 

Phải biết, làm phƣớc đức tức là tu lục độ là từ tâm đại bi mà ra.  hƣ phật 

nhƣ lai lấy tâm đại bi làm thể, vì chúng sanh mà nổi dậy đại bi, vì đại bi sanh 

tâm bồ đề, làm sao có thể trì hoãn ƣ? Ý hỏi tầng thứ nhứt có thể giải thích 

vậy.  âu thứ hai, thứ ba nói chẳng nên tham trƣớc, nên nói chẳng thụ, khiến 

cho biết chỗ gọi là chẳng thụ, không phải là cự mà chẳng nạp, ấy là chẳng 

tham trƣớc mà thôi.  hẳng tham trƣớc: có nghĩa là phƣớc đức có hay không 

tuyệt nhiên chẳng để tâm niệm vào. Vì chƣng hiểu rõ nếu cầu phƣớc đức mà 

tu lục độ, đó gọi là tham trƣớc, đó là lợi ích cho tự mình, không phải là lợi 

ích cho chúng sanh, thì chẳng phải là tâm đại bi, chẳng phải là vô thƣợng bồ 

đề, cho nên chẳng nên. Biết nhƣ thế thì ý hỏi tầng thứ nhì có thể giải thích. 

 àm phƣớc đức là chẳng trƣớc không, là đại bi, chẳng tham trƣớc là chẳng 

trƣớc hữu, là đại trí. Bi trí đầy đủ, không hữu chẳng trƣớc đó gọi là trung 

đạo. Vả trƣớc là trụ, chẳng nên tham trƣớc tức là ƣng vô sở trụ, hợp với câu 

trên tức là ƣng vô sở trụ hành ƣ bố thí, chính là phản ảnh lại chỗ nói ở đầu 

cuốn kinh. Vả lại tu phƣớc chẳng trƣớc cũng tức là ý chỗ nói hồi đầu tiên: 

“độ hết thảy chúng sanh mà không chỗ độ”, đều là chỗ để hàng phục ngã 

chấp. Tôn chỉ kinh nầy ở vô trụ, hàng ngã, nên nói đến lúc thành chứng thì 

qui kết đến vô trụ, hàng ngã. Tinh thần, nghĩa thú thẳng tắp đến suốt đáy, 

một sợi tơ cũng chẳng rối. Thế thì văn trên sao không nói ngay rằng: vì cớ 

chƣ bồ tát chẳng tham trƣớc phƣớc đức, há là chẳng ngay thẳng mau lẹ rốt 

ráo, vì cớ gì trƣớc đã chẳng nói thụ, lại lấy chẳng trƣớc để giải thích nó? 

Phải biết, khoa nói trên chẳng thụ là khai thị làm sao mà là thành nhẫn, vì 



thành nhẫn tức là chẳng thụ. Ðại Trí Ðộ luận nói: “ ết thảy chẳng thụ đó là 

chính thụ”.  hính thụ là tam muội, cũng gọi là định, cũng gọi là nhẫn. Thế 

thì lời nói chẳng thụ là lời nói cần yếu để chú thích cho thành nhẫn, há có thể 

chẳng đặc biệt nêu ra. Ðến nhƣ khoa này nói chẳng trƣớc tức là khai thị làm 

sao mà chẳng thụ, nói một cách khác khoa trên tuy trƣớc đã trỏ bảo cảnh 

giới thành chứng ấy là hết thảy chẳng thụ, khoa nầy lại bảo bằng phƣơng 

pháp thành chứng chẳng ngoài đầu cuốn kinh chỗ nói: “ƣng vô sở trụ hành ƣ 

bố thí”, làm sao chứng, làm sao tu, chỉ thị cực thân thiết, cực nắm chỗ yếu, 

nên chẳng thụ, chẳng trƣớc hai cái nói ra đều không thể thiếu. Vả chăng, 

phải biết ngƣời tu hành hết thảy đều chẳng nên trƣớc, kịp đến công phu 

chẳng trƣớc đã thuần thục liền thành chẳng thụ.  ên chẳng thụ cũng là hết 

thảy chẳng thụ, nay chẳng qua chỉ đem phƣớc đức để tỏ rõ nghĩa mà thôi. Vì 

chƣng sở dĩ thụ là do ở trƣớc, sở dĩ trƣớc là do ở tham, sở dĩ tham là do ở có 

ngã, mà chỗ tham của ngã không gì hơn cái phƣớc, nên theo phƣớc đức mà 

nói. Biết thế thì ý hỏi tầng thứ ba có thể giải thích. Tóm lại bình đẳng pháp 

giới vốn từ xƣa đến nay hết thảy pháp vô ngã, ngƣời học trƣớc phải mở 

chánh tri nầy. Biết nhƣ thế rồi, liền hành nhƣ thế.  àm sao hành? Ban đầu 

chỗ nói: “ƣng vô sở trụ hành ƣ bố thí”, trong nầy chỗ nói: “sở tác phƣớc đức 

bất ƣng tham trƣớc” là vậy.  ói một cách khác, tức là tu rộng hết thảy pháp 

mà nhƣ vô sự, lâu ngày công phu thuần thục thì tâm nhƣ hƣ không, tuy hết 

thảy pháp phừng lên, thực hành nó chẳng chán chẳng mệt mà quên nó đi nhƣ 

không có gì hết, đây gọi là chẳng thụ.  hẳng thụ là hình dung ngƣời nầy 

nhứt tâm thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy bụi. Vả chăng tự nhiên nhƣ thế, mà 

không phải là cƣỡng chế, thƣờng hằng nhƣ thế mà không phải là ngẫu nhiên, 

thì bi trí đầy đủ, định tuệ đều bằng nhau, phân biệt chấp trƣớc của ngã tƣớng 

ngã kiến hoá trừ hết sạch. Ðến địa vị nầy, không biết gọi là gì, gọi là đắc 

thành ƣ nhẫn.  hƣng đây còn là cảnh giới bồ tát mà chẳng phải phật.  ho 

nên nối tiếp đây mà tỏ rõ chƣ pháp không tƣớng, vốn nó chẳng sanh.  ếu 

đến chỗ một niệm chẳng sanh, cái chẳng sanh cũng không có luôn, thì tùy 

thuận mà vào nhƣ lai bình đẳng pháp giới.  ghe yếu chỉ nầy phải tĩnh tâm 

suy nghĩ kỹ.  

Kinh văn từ đây trở về sau chính là chỗ từng giọt nƣớc một trở về nguồn, 

nên nghĩa chỗ nó bao gồm rất rộng rất sâu, rất vi tế.  ếu chỉ giải thích lời 

văn, bị văn câu chấp, ắt nói ra chẳng triệt để, thì lại làm sao nghe đƣợc triệt 

để.  hỉ có trƣớc đem chỗ bao gồm yếu chỉ phát huy thấu triệt, thì lúc nói đến 

đoạn văn nầy liền có thể mấy câu mà xong. Ðây cũng là một thứ phƣơng 

pháp giảng diễn nghĩa lý cao sâu vậy. Ở trên chỗ nói muôn lời ngàn câu nay 

dùng một lời để tóm lại là: Vô Trụ mà thôi! Sao gọi là vô trụ? Tức là chẳng 

trụ ở tƣớng. Vì cớ gì chẳng trụ tƣớng? Tức là nếu tâm thủ tƣớng ấy là trƣớc 



ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Phải biết, muốn chẳng trụ tƣớng ắt phải tâm 

mình chẳng thủ, chẳng thủ chính là phá cái ngã. Mà phá ngã chính là chứng 

nhứt chân pháp giới nhứt nhƣ bình đẳng, một pháp giới nầy tức là pháp thân 

thƣờng trụ chẳng động, gọi là nhƣ lai là cái nầy. Tóm lại nghĩa chỗ nói ở 

trọn bộ kinh, chẳng ngoài tám chữ “Bất thủ ƣ tƣớng, nhƣ nhƣ bất động”, 

chẳng qua nói đến đoạn sau chót mới đem tám chữ nầy chỉ điểm rõ ra. Vì cớ 

nầy, nghĩa kinh của một khoa lớn chƣ pháp không tƣớng là dung hội chỉ thú 

của trọn bộ kinh để nói ra rốt ráo trệt để, chỗ gọi là giọt nƣớc về nguồn là 

vậy, cho nên chỗ nói của nó càng viên càng diệu.  gay nhƣ trọn bộ kinh đều 

nói vô ngã, đến đây thì nói: cái vô ngã nguyên không có. Vô ngã còn không 

có, thì vô trụ cũng không trụ, chẳng thủ cũng chẳng thủ. Vì cớ gì? Vì hết 

thảy pháp vốn chẳng sanh, vả lại cũng không chỗ nào gọi là chẳng sanh. Vì 

cớ gì? Vì pháp tức là chẳng phải pháp, tƣớng tức là chẳng phải tƣớng, nhƣ 

thế thì sau mới cứu cánh vô ngã, mà cái vô ngã cũng không có.  o đây có 

thể biết phía trên chỗ nói các nghĩa không thánh, không phàm, chẳng một 

chẳng khác, ấy là tức thánh phàm mà không thánh phàm, chính là một khác 

mà chẳng phải một khác, quên cái là chẳng thụ mà gọi là chẳng thụ. Thế nên 

tuy pháp không thánh không phàm, mà không ngại gì thành thánh thành 

phàm, tuy thành thánh thành phàm, mà vẫn y nguyên không thánh không 

phàm. Một khác v.v... cũng đều nhƣ thế ! Thế thì không chỗ nào gọi là hai 

bên, không chỗ nào gọi là trƣớc, không chỗ nào gọi là trung. Vì cớ gì? Một 

còn không tồn tại, làm gì có hai, lại làm gì có bên, làm gì có trung ƣ? Mà 

chẳng phải rốt ráo không có, tuy đầy rẫy có muôn loài, mà có tức là không 

có. Vì cớ gì? Vì vốn chẳng sanh, đây gọi là nhƣ nhƣ, đây gọi là bất động, 

đây gọi là chẳng thủ. Vì chƣng sanh ra tâm chẳng thủ tức là thủ, sanh ra tâm 

chẳng động thì tâm nó sớm đã động, sanh ra tâm nhƣ nhƣ thì còn có gì là 

nhƣ nhƣ, sanh ra tâm trừ ngã thì ngã kiến ngã tƣớng nghiễm nhiên.  ếu 

không biết day về trong nầy tiến thủ, thì dẫu rằng khiến siêng năng cực khổ 

tu hành, rốt cuộc là đi vòng quanh, chỉ thêm dây nhợ ra mà thôi ! Tóm lại, 

chỗ nói ở một khoa lớn nầy chính là cực lực phát huy “bất thủ ƣ tƣớng, nhƣ 

nhƣ bất động” đến chỗ cứu cánh, tức là dắt dẫn ngƣời học quán chiếu chỗ 

thâm bát nhã, lại cũng tức là khiến hết thảy chúng sanh đắc chỗ đại tự tại. 

Kinh văn đã ánh mắt bắn ra bốn phía, phía nào cũng long lanh, thì kẻ nghe 

cũng nên ánh mắt bắn ra bốn phía, phía nào cũng long lanh, chẳng thể xem 

chết ở dƣới câu văn, theo văn tự mà chuyển. Phải ngƣng thần của mình, 

trống không tâm của mình, chữ chữ, câu câu day về chỗ chƣa động niệm mà 

thể hội.  ếu dính dây một chút tƣớng phan duyên, tƣớng danh tự, thì không 

có chỗ vào.  



 ồi nãy chỗ tôi nói phải day về trong nầy tiến thủ, nay tôi chẳng từ chối đầu 

mối lan man dây nhợ, lại nói trở lại cho tỏ rõ nghĩa của “không tƣớng”, gồm 

có hai nghĩa: vốn vô tƣớng, chẳng thủ tƣớng, vì chƣng một khoa lớn nầy 

chính là nói lý thể, lại cũng chính là nói công phu tu hành.  gƣời tu hành 

phải trƣớc hiểu rõ lý thể vốn nó vô tƣớng, cho nên phải chẳng thủ tƣớng. Vả 

chăng thể đã vô tƣớng, nên kẻ tu chẳng thủ tƣớng đều phải chỗ nào lúc nào 

cũng quán chiếu lý thể chƣ pháp vốn nó vô tƣớng, đây gọi là: trọn vẹn tánh 

khởi tu, trọn vẹn tu ở tánh. Thế thì muốn học sự hành vô trụ của bát nhã, cần 

gì phải nhứt định từ đầu mà khởi tu ƣ?  iền có thể theo ngay chƣ pháp 

không tƣớng khởi tu, nên nói phải day về trong nầy tiến thủ. Phải biết, đại 

thừa viên giáo cũng có thứ tự lần lƣợt, mà cũng không thứ tự lần lƣợt.  ên 

Thiền Tông nói: “trực chỉ, hƣớng thƣợng”.  ƣớng thƣợng có nghĩa là xu 

hƣớng nguồn gốc. Trực chỉ là cắt bỏ cành lá đi, một con mắt ngó nhứt định 

vào chỗ nguồn gốc, đi thẳng vào, là vậy.  ếu đem câu nầy xem một cách 

ngu ngốc, cho là chỉ có pháp môn khán thoại đầu có thể quán chiếu nhƣ thế 

mà thẳng vào, còn niệm phật và tu các pháp mô khác liền chẳng có thể làm 

công phu quán chiếu nguồn gốc nầy, ấy là tự mình làm mất cái hay cái lợi, 

còn gì quá hơn nữa.  

Phàm kinh liễu nghĩa, không câu nào là chẳng triệt để, không pháp nào là 

chẳng suốt đầu suốt đuôi, cho nên chỗ thuyết lý tức là chỗ thuyết tu, vả lại 

thẳng suốt luôn đến chỗ chứng quả.  hỗ bảo là giáo, lý, hành, quả tuy chia 

làm bốn, nhƣng nếu chấp nhứt định là bốn việc thì há ngoài hành quả ra 

riêng có giáo lý, thế thì còn đủ gọi là giáo lý ƣ? Vì cớ đó, trong kinh liễu 

nghĩa, lời nói nào cũng có thể chứng đạo, câu nào cũng có thể nhập môn. 

Ðem kinh A Di Ðà ra nói, nhƣ hai câu: “chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất 

loạn,” đã đành lời nói có trƣớc có sau, câu chấp trì là chỗ hạ thủ, câu nhứt 

tâm là công hiệu của chấp trì.  hƣng nếu chẳng thể thể-hội nhứt tâm để khởi 

tu thì rốt cuộc chẳng thể làm đến đƣợc chấp trì. Thế thì nhứt tâm bất loạn há 

có thể chỉ xem nhƣ là công hiệu ƣ? Ðem kinh nầy ra mà nói, câu câu nói về 

lý, câu câu nói về tu, tức là không một câu nào chẳng thể thông suốt trọn bộ 

kinh, há chỉ riêng một khoa nầy là nhƣ thế, nên tùy đem ra một câu nào đều 

có thể theo đây mà ngộ đạo. Xƣa  ục Tổ của Thiền Tông nhân nghe câu: 

“ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” mà đắc triệt ngộ, ngƣời sau bèn chấp nhất 

định cho là trong trọn bộ kinh chỉ có một câu đó là rất diệu, đây chính là câu 

tục ngữ nói: xoay chuyển theo gót chân ngƣời khác vậy.  ếu là ngƣời linh 

lợi, biết đƣợc đại thừa phật thuyết là pháp ấn, liền có thể tùy đem ra một câu 

để ấn nó ở sự sự, pháp pháp.  ói một cách khác, tức là sự sự pháp pháp đều 

day về trên pháp ấn nầy mà lý hội nó, nhƣ thế mới là ngƣời biết dụng công, 

thì đi đứng ngồi nằm chẳng ly cái này, dễ đƣợc chân thực thụ dụng vậy. 



 uống chi một khoa lớn nầy, câu câu nói ra đích xác là nguồn gốc của tâm. 

 hỗ chứng của phật là chứng cái này.  ếu cho đây là cảnh giới nhƣ lai, 

chẳng phải kẻ mới học có thể tới, có lẽ nào ngƣời học chẳng phải phản chiếu 

nguồn gốc của tâm ƣ?  hƣ thế là lầm lớn, còn đợi gì nói nữa ! Phản chiếu 

nguồn của tâm đã đành không phải là việc dễ, nhƣng chẳng day về đầu 

nguồn của tâm quán chiếu, mà tìm nhánh, kiếm lá thì làm sao tu đƣợc tốt. 

 ó thể quán vào trên đầu nguồn của tâm chút ít thì hết thảy công phu tu có 

thể cởi mở ra dễ dàng.  ũng nhƣ học cách làm văn, nếu học tập đƣợc ít 

nhiều ngũ kinh, tứ thƣ, chƣ tử, và văn của ngƣời đời Tần đời  án, thì lúc 

làm văn cũng cao hơn kẻ khác. Tu hành lại cũng nhƣ thế, phải nên biết nhƣ 

thế.  ổ đức nói: “chẳng thể cao suy thánh cảnh tự mình sanh thấp hèn”, thật 

là lời nói khẩn yếu.  

Tu Bồ Ðề ! Nhƣợc hữu nhân ngôn nhƣ lai nhƣợc lai nhƣợc khứ, nhƣợc 

tọa, nhƣợc ngọa, thị nhân bất giải ngã sở thuyết nghĩa.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, nếu có ngƣời nào nói nhƣ lai nếu lại, nếu đi, 

nếu ngồi, nếu nằm, ngƣời nầy không hiểu nghĩa chỗ ta nói.   

 âu chƣ pháp không tƣớng là đại thừa pháp ấn, các câu bất lai bất khứ cũng 

đều là pháp ấn, pháp ấn có nghĩa là hết thảy pháp đều có thể dùng nghĩa nầy 

ấn định, nay chẳng qua theo thánh hiệu của nhƣ lai mà tỏ rõ để làm thí dụ 

thôi. Phải biết, lại đi v.v... đều là sự tƣớng đối đãi, muốn chứng thể tuyệt đối 

ắt phải mất hết các đối đãi, không cái tƣớng hƣ vọng của nó đi. Vì cớ gì? Vì 

hết thảy pháp tánh vốn nó chẳng phải tƣớng, đây là theo tánh thể để tỏ rõ 

chƣ pháp vốn không tƣớng.  ếu theo công phu tu nói về chƣ pháp không 

tƣớng, tức là không cái tƣớng của chƣ pháp, tức là ý làm mất tƣớng mà vào 

thể.  

 hƣ lai vốn là tên gọi của tánh đức, mà ngƣời nầy chấp trƣớc chữ lai, thì có 

lai ắt có khứ. Ðã có lai khứ, lại liên tƣởng đến tọa ngọa, đây là tỏ rõ nếu 

trƣớc một tƣớng thì càng dẫn càng nhiều, muôn tƣớng đầy rẫy, vĩnh viễn 

chẳng đƣợc thanh tịnh, để chỉ thị đọc kinh nghe pháp chẳng thể trƣớc tƣớng 

văn tự.  gƣời nầy là kẻ hoàn toàn ở ngoài ngõ, nghe nói nhƣ lai, trong tâm 

bèn nghiễm nhiên nhƣ có một cái lai, khứ và hành, trụ, tọa, ngọa v.v... tƣớng 

tƣớng chẳng một. Bốn chữ “nhƣợc” hình dung tâm ngƣời nầy đuổi theo 

tƣớng mà chuyển, nổi lên, diệt mất chẳng ngừng, in nhƣ là con mắt ngó thấy, 

thần tình nhƣ vẽ ra vậy.  àm lời nói nầy là kẻ dùng phàm tình đo lƣờng 

thánh cảnh, hoàn toàn chƣa hiểu rõ nghĩa của nhƣ lai, nên nói: “thị nhân bất 

giải ngã sở thuyết nghĩa”.  hữ ngã là trỏ nhƣ lai.  ó nghĩa là chẳng hiểu 



nghĩa chỗ tỏ rõ của hai chữ nhƣ lai.  ũng có thể trỏ phật, chỗ thuyết pháp 

của phật không chỗ nào là chẳng khiến ngƣời ta ly tƣớng chứng tánh, cho 

đến ngữ ngôn văn tự đều chẳng thể chấp.  gƣời nầy hoàn toàn không biết 

tánh, chấp trƣớc danh tự ngôn ngữ, thế nên ở nghĩa phật nói không lĩnh hội 

đƣợc một chút nào, cho nên nói: “bất giải ngã sở thuyết nghĩa”. Mắng nhiếc 

ngƣời nầy chẳng giải, chính là muốn cho ngƣời ta giải sâu nghĩa thú của 

không tƣớng.  

Hà dĩ cố? Nhƣ lai giả, vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ, cố danh nhƣ lai.  

Dịch nghĩa: Vì cớ gì? Nhƣ lai là không từ chỗ nào lại, cũng không đi chỗ 

nào, cho nên gọi tên là nhƣ lai.   

 hƣ lai tức là pháp thân. Pháp thân thƣờng trụ chẳng động, không chỗ nào 

gọi là lai, khứ. Pháp thân ở khắp hết mọi chỗ, cũng không cần gì lai khứ, 

thấy có lai khứ là ứng, hoá thân mà thôi. Thân ứng, hoá là duyên sanh pháp, 

có nghĩa là tùy duyên cơ cảm của chúng sanh mà sanh khởi.  ói một cách 

khác, tức là bảo cái thân thị hiện nầy đều là từ trong con mắt của chúng sanh 

xem thấy nhƣ thế mà thôi, nhƣ lai đã đành chƣa từng động, đây gọi là duyên 

sanh.  àm sao hiểu rõ nó nhƣ vậy? Thử nghĩ xem, phật đã thị hiện ra, vì cớ 

gì chúng sanh có kẻ thấy có kẻ thông thấy, vì cớ gì có lúc thấy có lúc không 

thấy? Vì chƣng đƣợc thấy hay không, đều xem chúng sanh tâm của nó ra 

sao, tâm thanh tịnh thì phật hiện ra, bèn gọi đó là lai, tâm ô trƣợc thì ẩn đi 

bèn gọi đó là khứ. Tâm tịnh tâm trƣợc hoàn toàn do chúng sanh, nên sự ẩn 

hiện của ứng, hoá thân cũng hoàn toàn do chúng sanh, cho nên nói: tùy 

duyên sanh khởi. Thế nhƣng có duyên cũng ắt có nhân, nhân nó ra sao? Tức 

là chỗ nói trƣớc: từ thiện căn lực, và thành tựu hai trí, cho nên tùy cảm thì 

hiện mà chẳng khởi tâm làm niệm, cho nên tuy tùy phƣơng thị hiện mà nhƣ 

vô sự, pháp thân vẫn y nguyên chẳng động, ban đầu chẳng trụ ở tƣớng lai 

khứ vậy. Thế nhƣng tuy pháp thân chẳng động, mà thƣờng hằng thị hiện 

ứng, hoá thân từ xƣa đến nay chẳng đoạn tuyệt, cũng chẳng trụ ở thể chẳng 

động, đây gọi là nhƣ nhƣ bất động, tỏ rõ nó tuy nhƣ nhƣ mà là bất động, tuy 

bất động mà là nhƣ nhƣ.  ho nên tuy thấy có lai có khứ, thực ra thì bất lai 

bất khứ, tuy bất lai bất khứ, mà không ngại gì thấy có lai khứ. Trong nầy 

nói: vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ chẳng phải là bảo rốt ráo không lai khứ, 

mà là nói lai cũng không chỗ lai, khứ cũng không chỗ khứ, hai chữ “sở” rất 

cần yếu, vô sở là không có chỗ, hình dung pháp thân vốn khắp hết thảy chỗ, 

há lại có chỗ lai chỗ khứ ƣ? Ðã là lai khứ mà không có chỗ lai khứ, thì có thể 

thấy rằng tuy lai khứ mà thực chƣa từng lai khứ, chƣa từng lai khứ mà hiện 

ra có lai khứ. Ý nầy tức là trụ mà vô trụ, vô trụ mà trụ, là cực vị-trí của ly 



tƣớng. Vì cớ gì? Tƣớng của lai khứ và tƣớng của bất lai khứ đều ly, nên nói 

cực vị-trí vậy. Tóm lại, lai khứ là từ trên bất lai bất khứ mà thấy, bất lai bất 

khứ là từ trên lai khứ mà thấy, chẳng những ly hết cái tƣớng hữu tƣớng, lại 

ly hết luôn cái tƣớng vô tƣớng. Vì chƣng chân nhƣ, thực tƣớng vốn nó nhƣ 

thế.  hân nhƣ là không thể khiển, gọi là chân, cũng không thể lập, gọi là 

nhƣ, thực tƣớng là tuy vô tƣớng mà cũng vô bất tƣớng, cho nên kết nó là: 

“cố danh nhƣ lai”, danh là giả danh, chẳng những lai là giả danh, nhƣ cũng 

là giả danh. Vì cớ gì? Vì chân nhƣ mà nói là lai, tức là bảo nó chẳng trụ niết 

bàn, vì chƣng thể của chân nhƣ vốn chẳng động. Mà nay nói là lai, thế thì 

chỗ gọi là nhƣ chỉ là danh mà thôi, thực chẳng trụ ở chân nhƣ bất động vậy. 

Ðã lai mà nói là nhƣ, tức là bảo nó chẳng trụ sanh tử, vì chƣng tƣớng của lai 

khứ là sanh diệt, mà nay nói nhƣ, thế thì chỗ bảo là lai cũng là danh mà thôi, 

thực chẳng trụ ở lai khứ của sanh diệt vậy. Tóm lại là để tỏ rõ cái cực vô 

ngã, tùy cảm thì ứng, duyên hội thì hiện ra, không chút mảy may để tâm mà 

thôi. Không chút mảy may để tâm có nghĩa là một niệm chẳng sanh, niệm 

còn chƣa sanh thì tâm sao đã từng động ƣ?  

Khoa nầy tuy theo pháp thân để tỏ rõ nghĩa, thế nhƣng nghĩa của hai thân 

báo, hoá cũng đã gồm tỏ rõ. Kẻ khéo thông đạt liền phải quán trở lại, ngũ 

uẩn sắc thân của mình, tuy có lai khứ mà phật tánh vốn đầy đủ, thực bất lai 

bất khứ liền từ ở trên chỗ lai khứ đều bất mà khế nhập, tƣớng lai khứ kia sao 

đủ để vào niệm ƣ? Kịp đến khế nhập tánh-thể, thì mặc cho nó lai, khứ, hiện 

tƣớng, có thể đƣợc vậy, lại cần gì phải để vào niệm ƣ? Thế thì chẳng chấp, 

chẳng đoạn, già và chiếu đồng thời vậy.  gƣời niệm phật lại càng phải 

thông đạt lý nầy, phải biết  i Ðà lại tiếp dẫn mà ban sơ chƣa từng lại, vãng 

sanh tây phƣơng mà cũng chƣa từng đi. Thế nhƣng tuy chƣa từng lại đi, mà 

cũng không ngại gì hiện lại, hiện đi. Vì cớ gì? Vì chẳng lại chẳng đi là lý 

thể, có lại có đi là sự tƣớng.  ý và sự từ xƣa đến nay không hai, tánh và 

tƣớng ắt phải viên dung, nên dẫu rằng chẳng lại chẳng đi, mà không ngại gì 

có lại có đi, dẫu rằng có lại có đi, thực ra thì chẳng lại chẳng đi.  ái rất khẩn 

yếu tức là lại đi phải ở trên cái chẳng lại chẳng đi mà thể nhận, chẳng lại 

chẳng đi tức là ở trên cái lại đi mà làm ra. Ðây là yếu quyết niệm phật cầu 

sanh, đƣợc yếu quyết nầy thì quyết định vãng sanh, vả lại quyết định thấy 

phật.  i bảo tu tịnh độ không cần học bát nhã, lại nghi bát nhã làm trở ngại 

tịnh độ?  ại có yếu nghĩa phải hiểu rõ triệt để: Tƣớng y theo tánh mà hiện 

ra, tánh do tƣớng mà tỏ rõ. Tánh và tƣớng hai cái, một cái trong một cái 

ngoài từ xƣa tới nay chẳng lìa nhau. Thế thì kinh phật khiến ngƣời ta ly 

tƣớng là tại sao? Phải biết, chỗ bảo là ly, chẳng phải là bảo đoạn diệt, chỉ 

chẳng nên thủ mà thôi. Tánh và tƣớng hai cái đã là một cái trong, một cái 

ngoài mà chẳng thể ly, thế thì riêng chẳng nên thủ tƣớng là tại sao? Phải 



biết, đây nhân vì phàm phu từ vô thủy đến nay chỉ biết nhận tƣớng, đuổi 

theo tƣớng mà chuyển, thế nên ngã nhân, nầy kia, cao thấp, dầy mỏng, tinh 

thô, xấu tốt, bao nhiêu thứ tƣớng đối đãi nổi dậy đầy rẫy, lôi kéo ngọn 

nhánh, dắt dẫn nhau càng nhiều, bèn đến nỗi phân biệt chấp trƣớc vì đó mà 

càng ngày càng quá đỗi, ngã kiến vì đó càng ngày càng sâu, các phiền não 

của tam độc tham sân si vì đó mà nối tiếp nhau lớn lên, tăng cao lên, đến nỗi 

tạo nghiệp vô cùng, chịu khổ vô biên.  ay muốn cứu nó thì phải dứt tam 

độc, muốn dứt tam độc phải trừ ngã kiến, muốn trừ ngã kiến phải chẳng 

phân biệt chấp trƣớc, mà muốn chẳng phân biệt chấp trƣớc thì phải ly tƣớng. 

 ho nên chỗ gọi là ly tƣớng, ý ở trừ ngã kiến phân biệt chấp trƣớc của nó, 

chẳng phải bảo là rốt ráo ly vậy, nên nói: chẳng thủ phi pháp tƣớng, lại nói: 

chẳng thuyết đoạn diệt tƣớng, tức là hiển thị nghĩa chân thực của ly tƣớng, 

khiến cho chẳng đến nỗi hiểu lầm. Tóm lại ly tƣớng là khiến hồi quang phản 

chiếu để chứng tánh, tánh đã chứng đắc, chính phải hiện tƣớng.  hƣng 

muốn sau khi chứng quả chẳng trầm không trệ tịch, lại phải ở lúc tu nhân 

quán cái không mà chẳng nghiêng về không, đây sở dĩ đã khiến chẳng thủ lại 

khiến chẳng diệt, hai bên chẳng trƣớc mà thôi. Vả chăng phật lý, phật thuyết, 

không cái nào là chẳng viên diệu, tuy chỉ nói chẳng thủ tƣớng, thực ra đã 

thông ở tánh. Tại sao nói thế? Vì một khi có chỗ thủ, liền thành là tƣớng, mà 

chẳng phải tánh.  ho nên nhị thừa nghiêng về bên tánh, phật mắng nhiếc nó 

rằng: trầm không trệ tịch, chƣa thể thấy tánh, tức là hình dung cái tƣớng nó 

thủ trƣớc vậy. Tƣớng trầm trệ hiện ra thì tánh chẳng trầm trệ ẩn đi, cho nên 

nói chƣa thấy tánh.  ho nên một lời nói “chẳng thủ tƣớng” thông suốt hai 

bên, phải lĩnh hội nhƣ thế. Ðến nhƣ trong nầy, chẳng nói có lai khứ cũng 

chẳng nói không lai khứ, chỉ nói: vô sở tùng lai diệc vô sở khứ, chiếu cả hai 

bên càng là viên dung. Vì cớ gì? Vì nếu nhất định nói có lai khứ thì nghiêng 

về bên tƣớng, nếu nhứt định nói không có lai khứ lại nghiêng về bên phi 

tƣớng.  ay chiếu cả hai bên mà nói nhƣ thế, chính hiển nghĩa tánh tƣớng hai 

cái dung nhau, tánh tƣớng hai cái dung nhau tức là bình đẳng nhứt nhƣ.  ại 

nhƣ một tên gọi nhƣ lai tuy đã gọi là pháp thân, thực ra đã gồm có hai thân, 

nếu chẳng thế thì chữ lai không có chỗ thuộc. Sở dĩ lấy ngay cái danh xƣng 

nầy đã đủ hiển rõ nghĩa tuy có ba số mà chẳng phải là ba thể. Trƣớc theo chữ 

nhƣ để tỏ rõ nghĩa thì thông ở bên chƣ pháp, mà nói “chƣ pháp nhƣ nghĩa”. 

 ay theo chữ lai để tỏ rõ nghĩa thì thông ở bên bất lai khứ mà nói “vô sở 

tùng lai diệc vô sở khứ”. Ðây đều là thế tôn tâm nhân từ mỏi miệng dạy dắt 

ngƣời học ở hết thảy pháp của phật thuyết đều phải hiểu rõ nhƣ thế, liền có 

thể thông đạt tánh tƣớng nhứt nhƣ, pháp giới bình đẳng. Vì cớ gì? Vì nếu 

hiểu rõ đƣợc tuy bất lai bất khứ, mà hiện ra có lai khứ, thì có thể biết pháp 

thân thƣờng hiện ra các thân báo, hoá mà chẳng đoạn tuyệt, cho nên lúc tu 

nhân chẳng nên đoạn diệt tƣớng.  ếu hiểu rõ đƣợc tuy hiện ra có lai khứ mà 



thực chƣa từng lai khứ, thì có thể biết các thân báo, hoá chẳng thể ly pháp 

thân mà riêng có, cho nên lúc tu nhân chẳng nên chấp trƣớc tƣớng.  iểu rõ 

chỗ nầy thì các nghĩa bất ƣng thủ pháp, bất ƣng thủ phi pháp, cho đến tức 

phi thị danh ở phía trƣớc đều có thể hiểu thấu triệt để. Mà nghĩa nhƣợc kiến 

chƣ tƣớng phi tƣớng tắc kiến nhƣ lai cũng do đây mà thông đạt. Vì chƣng 

nhƣ mà lai tức là chẳng diệt tƣớng, lai mà nhƣ tức là chẳng trƣớc tƣớng. Mà 

nhƣợc kiến chƣ tƣớng phi tƣớng, ý bảo là: ngay ở các tƣớng mà thấy nó 

chẳng phải tƣớng tức là chẳng trƣớc, chẳng diệt, tức là cùng với nghĩa của 

nhƣ lai tƣơng ứng, cho nên có thể thấy nhƣ lai. Vả lại nhƣ mà lai ấy là lúc 

chẳng trƣớc liền chẳng diệt, lai mà nhƣ ấy là lúc chẳng diệt vẫn chẳng trƣớc. 

Sở dĩ chẳng trụ niết bàn, chẳng trụ sanh tử là đồng thời, là không trụ ở một 

chỗ nào.  ho nên ngƣời tu hành phải sanh vô sở trụ tâm, nếu tâm có trụ tức 

là chẳng phải trụ vậy.  ếu có thể hiểu rõ nhƣ thế mà thông đạt, thì nào tánh 

nào tƣớng, hết thảy phân biệt, hết thảy chấp trƣớc tự nhiên hoá trừ, tự nhiên 

vô niệm, tự nhiên không có quải ngại điên đảo, nên mới nói: “lúc hành thâm 

bát nhã ba la mật có thể độ hết thảy Khổ”.  ết thảy ngƣời tu hành nếu có thể 

lĩnh hội đƣợc nghĩa của khoa nầy, phải quán hết thảy tƣớng đối đãi đã chẳng 

thể ly tánh tuyệt đối mà riêng có, mà tánh tuyệt đối cũng chƣa từng ly tƣớng 

đối đãi mà tồn tại riêng một mình, liền có thể ở ngày thƣờng trên hết thảy sự 

tƣớng đối đãi, tuy chẳng ngại gì tùy duyên mà làm, nhƣng chẳng thể tùy 

duyên mà chuyển. Ý nầy tức là duyên nên liễu (xong), đƣợc cơ hội liền liễu, 

chẳng nên dây dƣa, duyên nên kết cũng không ngại gì kết, nhƣng chẳng 

phan duyên. Quả nhiên có thể nhƣ thế trong sáu thời siêng năng quán chiếu, 

tế mật khán nghiệm, tâm giữ đƣợc định, chân đứng đƣợc vững, tự mình 

chẳng bị tƣớng trói buộc, mà làm mất tƣớng, vào ở thể. Ðây là công phu 

nƣớc cờ thứ nhứt của ngƣời học, tức là tùy thuận chân nhƣ, tức là trực chỉ 

hƣớng thƣợng.  hỗ gọi là làm mất tƣớng, làm mất: có nghĩa là dung hội, 

chẳng phải bảo là đoạn diệt, tức là chẳng trƣớc, chẳng đoạn.  hỗ gọi là vào 

ở thể là khế nhập tánh thể, tƣớng dụng vào thể tức là khế thể, chẳng phải là 

riêng có thể. Vì cớ gì? Vì tánh thể vốn vô tƣớng vô bất tƣớng, đây gọi là chƣ 

pháp không tƣớng. Không là đệ nhứt nghĩa không, tức là không mà chẳng 

không, chẳng không mà không, tức là chỉ không cái tƣớng của nó, mà chẳng 

hoại các pháp. Quả nhiên có thể nhƣ thế, thì mặc cho nó muôn tƣớng đầy 

dẫy mà tự mình chẳng bị nó chuyển động.  hỗ nói ở trên đều từ phƣơng tiện 

của chƣ pháp không tƣớng mà khởi tu nầy, tuy có sâu có cạn, pháp của nó 

chẳng một mà vẫn có thể nhứt quán. Vả chăng chỗ gọi là cạn, thì cũng 

không cái cạn nào là chẳng phải sâu, chẳng thể nghe nói nó cạn mà bỏ qua, 

để cho ngƣời hữu duyên tùy theo ý mình lấy mà thực hành có thụ dụng lớn, 

quyết chẳng lừa dối nhau.  



Tu Bồ Ðề ! Nhƣợc thiện nam tử thiện nữ nhân dĩ tam thiên đại thiên thế 

giới toái vi vi trần, ƣ ý vân hà, thị vi trần chúng ninh vi đa phủ?  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, nếu trai lành gái lành nào lấy ba nghìn đại 

thiên thế giới đập bể làm bụi nhỏ, ở ý ông ra sao, những hạt bụi nhỏ nầy 

có là nhiều chăng?   

Vi trần, thế giới trƣớc tuy đã nói, nhƣng văn trong khoa nầy chú trọng ở hai 

chữ toái và hợp. Vì nó có thể toái, có thể hợp, đủ chứng tƣớng của vi trần, 

thế giới đều là duyên sanh, đƣơng thể tức không, mà trong pháp tánh vốn 

không có những thứ tƣớng sai biệt nầy, nên tuy chẳng đoạn diệt mà chẳng 

thể chấp trƣớc. Vì chƣng phía trƣớc tuy nhiều lần nói tức phi, thị danh, đều 

là chỉ nói cái đƣơng nhiên của tƣớng nầy chẳng phải tánh, nay theo vi trần, 

thế giới tỏ rõ nó có thể toái, có thể hợp thì là triệt để nói cái sở dĩ nhiên của 

nó.  ghĩa nầy đã rõ thì chỗ hết thảy nói tức phi thị danh, có thể suy ra mà 

biết.   

 ĩ tam thiên đại thiên thế giới toái vi vi trần: đem ngay câu nói nầy tức là 

điểm tỉnh phàm phu ngu si chớ chấp thế giới là thực có. Vì cớ gì? Vì thế giới 

lớn lao nhƣ thế nầy mà có thể toái (vỡ ra), đủ chứng thế giới là tƣớng hƣ 

huyễn, há thực có ƣ?  ếu nó thực có há có thể toái hƣ?  hỗ gọi là toái ấy là 

tỏ rõ thế giới là tƣớng của vô số vi trần tập hợp lại, trừ vi trần ra thì không 

có thế giới nào khác. Kẻ phát bồ đề tâm làm sự quán nhƣ thế, quán chiếu thế 

giới không cái nào chẳng là vi trần, chẳng thể chấp là thực có, mà chẳng 

phải thiệt đập nát làm cho nó vỡ ra vậy. Trên nói thiện nam tử thiện nữ nhân 

tức là trỏ ngƣời phát bồ đề tâm mà nói. Ƣ ý vân hà: là lời nói thăm nghiệm 

chỗ thấy.  ếu biết số đông nhiều của vi trần là do thế giới phá vỡ thành ra, 

thì thế giới là giả hữu thật rõ ràng vậy. Thế nhƣng nếu chấp có đông nhiều vi 

trần thì lại nhận lầm vi trần là thực có. Phải biết, thế giới, vi trần lớn nhỏ tuy 

khác nhau, mà không thực thì là một. Phật nói toái giới làm trần, nguyên 

muốn phá cái kiến ngƣời ta chấp thực có thế giới.  ếu cái chẳng phải thực 

của trần chẳng tỏ rõ, thì cái chẳng phải thực của thế giới rốt cuộc chẳng thể 

triệt để tỏ rõ hết. Vì chƣng bổn ý của thế tôn là muốn ngƣời ta triệt để hiểu 

rõ những cái có ở trên thế gian, lớn đến thế giới, nhỏ đến vi trần không cái 

nào là chẳng phải hƣ vọng, đƣơng thể tức không, chẳng thể chấp trƣớc, 

chẳng nên tham luyến, nên phải thăm nghiệm chỗ thấy ra sao.  hữ “toái” ở 

đây cùng với chữ “hợp” ở văn dƣới, chữ “chúng đa” ở đây cùng với chữ 

“nhứt” ở văn dƣới xa xa đối nhau, chính là con mắt trong câu văn, chính 

muốn cho ngƣời ta ở trong nầy lĩnh hội nghĩa chân thực.  



Thậm đa thế tôn ! Hà dĩ cố? Nhƣợc thị vi trần chúng thực hữu giả, phật 

tắc bất thuyết thị vi trần chúng.  

Dịch nghĩa: Thƣa thế tôn rất nhiều. Vì cớ gì? Nếu là vi trần chúng thực 

có, phật liền chẳng nói là vi trần chúng.  

Trong bản lƣu thông trên chữ thậm đa, có câu Tu Bồ Ðề ngôn, bản xƣa 

không có. Trả lời thậm đa là theo tƣớng hƣ của vi trần mà nói, vả lại biểu thị 

ngƣời nầy đã hiểu rõ thế giới chẳng phải thực có, một thế giới chẳng qua là 

nhiều vi trần mà thôi, há thực có thế giới ƣ?  ại biểu thị ngƣời nầy lại có thể 

hiểu rõ vi trần cũng chẳng phải thực có, dƣới câu hà dĩ cố giải thích rõ ý nầy. 

Ý bảo: thế tôn trƣớc nói thế giới toái làm vi trần, bèn lúc thăm nghiệm chỗ 

thấy thì nói vi trần chúng. Ðặc biệt thêm vào một chữ chúng, chúng là nghĩa 

tập hợp lại, thế thì vi trần cũng là huyễn tƣớng tập hợp lại, thật rõ ràng, vậy 

thì cùng với huyễn tƣớng của thế giới tập hợp mà thành có khác gì, có thể 

biết nó chẳng phải thực có.  ên nói: “nhƣợc thị vi trần chúng thực hữu giả, 

phật tắc bất thuyết thị vi trần chúng.”  o đây có thể thấy sự đáp: “thậm đa” 

chính sở dĩ hiển ra nó là huyễn tƣớng tập hợp lại vậy thôi, nên đáp thậm đa 

là theo tƣớng hƣ mà nói. Phải biết, giới toái làm trần, số nó nhiều chẳng ai 

có thể biết nổi, cần gì phải hỏi nữa, đủ thấy ý hỏi chú trọng ở chữ chúng, mà 

ý nầy vừa hay bị trƣởng lão dòm thấy, đây gọi là tâm tâm tƣơng ấn, sở dĩ 

làm ngƣời đƣơng cơ trên hội bát nhã, sở dĩ có thể thay phật dạy bồ tát. Bực 

cổ đức khám nghiệm ngƣời học thƣờng thƣờng cố ý bày ra nghi trận cũng là 

ý nầy. Vi trần làm sao là tƣớng tập hợp ƣ? Tức là một vi trần có thể phân 

tích ra làm bảy cực vi trần, một cực vi trần có thể phân tích ra làm bảy lân 

hƣ trần.  ƣ có nghĩa là không, lân hƣ cũng nhƣ số không của ngôn ngữ hiện 

đại.  ho nên vi trần là huyễn tƣớng tập hợp lại chẳng phải thực có, trƣởng 

lão sao chẳng đem ngay nghĩa nầy ra mà nói, mà ắt ở trên chữ chúng hiển ra 

nó chẳng phải thực, là vì cớ gì? Ðây có hai ý sâu: 1) Vì phật đã nói nhƣ thế, 

nên theo đó để tỏ rõ nghĩa. Theo lời nói của phật để tỏ rõ nghĩa là chỗ để dạy 

dắt kẻ đọc kinh nghe pháp, phàm chỗ thuyết của phật chữ chữ đều đầy đủ 

tinh nghĩa, phải nên nghe cho kỹ, chẳng thể sơ sót bỏ qua một chữ. 2)  úc 

thời đại phật, bọn ngoại đạo mỗi đem sự vật trên thế gian phân tích ra từng 

tầng từng tầng, phân tích đến chỗ chẳng thể phân tích nổi mà còn chấp là 

thực có.  hính cũng nhƣ nhà hoá học ngày nay phân tích các vật trên thế 

giới ra làm bao nhiêu thứ nguyên chất, ban đầu chẳng thể phân tích, đến lâu 

ngày lại có thể phân tích, công của phân tích lâu ngày mà càng tinh vi.  ho 

đến chỗ bảo là nguyên-tử điện-tử, nhƣng họ vẫn nhƣ cũ chấp là thực có.  hị 

thừa thì chẳng thế, biết vi trần có thể phân tích ra lân hƣ trần, liền biết hết 

thảy đều không, thế nhƣng ắt phải đợi phân tích mới tin là không, chẳng 



bằng đại thừa có thể làm sự quán thể-không.  ay trƣởng lão muốn tỏ rõ vi 

trần chẳng phải thực, không dẫn thuyết của lân hƣ trần mà dẫn chữ chúng 

của phật thuyết để hiển nghĩa, là đã để tỏ rõ phàm cái gì do tập hợp mà thành 

liền biết là không, chẳng thể chấp là thực, Phật đạo sở dĩ khác xa ngoại đạo. 

 ãy cứ quán lý liền có thể biết, còn đợi gì phân tích, đại thừa sở dĩ khác xa 

nhị thừa. Sở dĩ giả hà chính tỏ rõ nghĩa nầy.  

Sở dĩ giả hà? Phật thuyết vi trần chúng tắc phi vi trần chúng, thị danh 

vi trần chúng.   

Dịch nghĩa: Sở dĩ ra sao? Phật nói vi trần nhiều tức là chẳng phải vi 

trần nhiều, cho nên gọi tên là vi trần nhiều.  

Ý của khoa nầy là: phật đã nói là vi trần chúng, có thể biết vi trần là pháp 

duyên sanh. Pháp duyên sanh đƣơng thể tức không, chỉ là tƣớng hƣ mà thôi. 

Ðây là cái sở dĩ nhiên của vi trần cũng chẳng phải là thực có. Tắc phi là theo 

pháp tánh nhứt nhƣ, tỏ rõ nó vốn là không. Thị danh là theo pháp tƣớng 

duyên sanh, tỏ rõ nó chẳng phải là không có giả danh.  ói phật thuyết chính 

sở dĩ hiển thị giác trí chiếu suốt pháp tánh vốn không, pháp tƣớng đều 

huyễn, ban đầu cần gì đợi phân tích ƣ? Tóm lại cái đập bể ra mà tụ nó lại gọi 

là hợp, cái hợp lại mà tán nó ra gọi là toái, vốn là huyễn tƣớng đối đãi thành 

hình.  ho nên đƣơng lúc nó có tức là lúc nó không, nhỏ nhƣ vi trần có thể 

hợp có thể toái, hữu tức là không là nhƣ thế, thì lớn nhƣ thế giới liền có thể 

biết đƣợc.  ên dƣới lại theo cái lớn để nói, vì chƣng phật trƣớc nói giới có 

thể toái làm trần, lại đem trần ra mà hỏi cái chúng của nó, chính là muốn cho 

ngƣời ta tức cái nhỏ mà ngộ cái lớn, vì vi trần vốn không liền có thể suy ra 

mà biết thế giới đều không.  

Thế tôn ! Nhƣ lai sở thuyết tam thiên đại thiên thế giới tắc phi thế giới, 

thị danh thế giới.  

Dịch nghĩa: Thƣa thế tôn, nhƣ lai chỗ nói ba ngàn đại thiên thế giới tức 

là chẳng phải thế giới, nên gọi tên là thế giới.  

Khoa nầy thừa tiếp ý hỏi ở trên mà tới. Trên hỏi đã nói giới chẳng phải giới 

mà là trần, trƣởng lão lại giải thích rõ trần chẳng phải trần mà là không, thì 

giới tức là không, có thể biết đƣợc, nên nói: tắc phi thế giới, thị danh thế 

giới, cớ của nó thấy rõ ở khoa dƣới.  

Trong nầy chẳng nói phật thuyết mà nói nhƣ lai thuyết là có ý sâu. Bởi tam 

thiên đại thiên thế giới gọi là cảnh của ứng thân phật giáo hoá, vì cảnh nầy là 



chỗ nƣơng dựa của hết thảy chúng sanh. Pháp thân nhƣ lai vì lợi ích hết thảy 

chúng sanh, bèn tùy thuận duyên của chúng sanh hiển hiện ứng thân để giáo 

hoá chúng nó thôi, ban đầu chẳng trụ trƣớc ở cảnh nầy. Vì cớ gì? Vì nhƣ lai 

pháp thân ở khắp pháp giới, pháp giới bằng với hƣ không, sao có chỗ gọi là 

tam thiên đại thiên thế giới ƣ?  ên đem nhƣ lai ra để nói thế giới là chẳng 

phải thực, là thị danh, Thuyết nhƣ thế chính sở dĩ khai thị chúng sanh phải 

quán thế giới là chẳng thực, là thị danh mà chẳng trƣớc. Thế giới chẳng 

trƣớc thì hết thảy chẳng trƣớc.  hẳng trƣớc nhƣ thế mới có thể khiến pháp 

thân vốn đầy đủ ra khỏi chƣớng. Ðây là ý sâu chẳng nói phật thuyết mà nói 

nhƣ lai thuyết.  

Hà dĩ cố? Nhƣợc thế giới thực hữu tắc thị nhất hợp tƣớng. Nhƣ lai 

thuyết nhất hợp tƣớng tắc phi nhất hợp tƣớng, thị danh nhất hợp 

tƣớng.   

Dịch nghĩa: Vì cớ gì? Nếu thế giới thực có tức là nhất hợp tƣớng. Nhƣ 

lai nói nhất hợp tƣớng tức là chẳng phải nhất hợp tƣớng, nên gọi tên là 

nhất hợp tƣớng.  

 hất hợp có nghĩa là hợp lại làm một, cũng nhƣ tiếng “trọn một cái” đời bây 

giờ. Vì chƣng kẻ chấp trƣớc tƣớng tuy nghe giới có thể toái làm trần, hoặc 

còn cho là tuy chẳng phải thực có, nhƣng đƣơng lúc nó chƣa bể ra, cái tƣớng 

hợp mà làm một của nó đã đành rõ ràng là có. Vì cớ gì? Vì thế giới nguyên 

là danh từ tổng quát, đã lập danh từ tổng quát tức là tƣớng hợp nhứt. Trƣởng 

lão vì già (che) cái chấp nầy cho nên triệt để phá nó. Ý bảo hồi nãy nói: tắc 

phi thế giới, thị danh thế giới là vì cớ gì? Vì phàm thuộc về danh tƣớng thì 

không cái nào là chẳng hƣ vọng, nên nói tắc phi. Tắc phi có nghĩa là thế giới 

chỉ là giả danh, chẳng phải thực có.  hẳng những vì nó có thể đập bể ra mà 

biết nó chẳng phải thực có, ngay đến nó chƣa bể ra cũng chẳng phải là thực 

có. Vì sao? Bốn châu gấp bội lên ngàn lần gọi là tiểu thiên thế giới, tiểu 

thiên thế giới gấp bội lên ngàn lần gọi là trung thiên thế giới, trung thiên thế 

giới gấp bội lên ngàn lần gọi là đại thiên thế giới.  ó thể thấy danh tƣớng 

của thế giới nguyên không có phạm vi nhứt định, chẳng những cái hợp có 

thể bể vỡ ra, mà ngay cái hợp lại có thể hợp lại, sao có thể chấp có nhứt hợp 

tƣớng nhứt định ƣ, nên nói: “tắc phi nhứt hợp tƣớng, thị danh nhứt hợp 

tƣớng”.  ói nó chẳng qua là giả danh, vì vốn nó không có thực. Ý tỏ rõ ắt 

phải thực có mới là nhứt hợp tƣớng, nay nhứt hợp tƣớng đã không nhứt 

định, ấy là theo danh tƣớng của thế giới mà xem liền có thể chứng nó chẳng 

phải thực có, cần gì đợi giới bể vỡ ra làm trần, trần bể vỡ ra làm không ƣ? 

Vậy thì thế giới là đƣơng thể tức không thật rõ ràng.  



Tu Bồ Ðề ! Nhứt hợp tƣớng giả tắc thị bất khả thuyết, đãn phàm phu 

chi nhân tham trƣớc kỳ sự.   

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, nhứt hợp tƣớng tức là chẳng có thể nói, nhƣng 

ngƣời phàm phu tham trƣớc việc nầy.   

Ðọc một khoa phi đa phía trên có thể biết danh từ hợp là vì nó có thể bể ra 

mà sau mới có danh từ hợp, vả lại biết cái bể ra vẫn có thể bể ra nữa, thì 

nghĩa của chƣ pháp tánh không đã tỏ rõ vậy. Ðọc một khoa phi nhất ở trên 

có thể biết danh từ toái (bể ra) nguyên vì nó hợp mà sau mới có danh từ toái, 

vả lại biết cái hợp vẫn có thể hợp, thì nghĩa của chƣ pháp duyên sanh đã tỏ 

rõ. Vả chăng hợp chung lại mà xem, thì tuy là tánh không mà chẳng ngại 

duyên khởi, vì nó duyên khởi cho nên biết nó tánh không. Thế thì chỗ bảo là 

nhứt hợp tƣớng bèn là nhứt mà chẳng nhứt định nhứt, hợp mà chẳng nhứt 

định hợp, nên nói: “nhứt hợp tƣớng giả tắc thị bất khả thuyết”. Bất khả 

thuyết là vì thế giới có thể bể ra, vi trần cũng có thể bể ra, thì có thể thấy vi 

trần chẳng khác thế giới.  ếu nói thế giới thực là nhứt hợp há chẳng phải vi 

trần cũng thực là nhứt hợp ƣ? Thế nhƣng thế giới chẳng phải là thế giới mà 

là vi trần, vả lại vi trần chẳng phải là vi trần mà là vốn không vậy.  o đây có 

thể biết nhứt hợp tƣớng của thế giới lại cũng vốn không, há chẳng phải là 

nhứt tức phi nhứt, hợp tức phi hợp ƣ? Ðây là theo tƣớng để tỏ rõ không thể 

nhứt định nói chẳng phải nhứt hợp, nhứt định nói thiệt là nhứt hợp, cho nên 

bất khả thuyết. Tu hành vốn vì chứng tánh, nhƣ trên chỗ tỏ rõ nhứt tức phi 

nhứt, hợp tức phi hợp là theo sự tƣớng đối đãi mà nói, còn theo tánh thanh 

tịnh mà nói thì không có việc nầy. Vì cớ gì? Vì tánh là tuyệt đối, chẳng phải 

là đối đãi, vốn ly tƣớng danh tự, tƣớng ngôn thuyết. Ðây là theo tánh để tỏ rõ 

tánh chẳng phải là sự tƣớng, tánh vốn ly ngôn thuyết, cho nên bất khả 

thuyết. Phàm: nghĩa là phàm tình, mê ở sự tƣớng gọi đó là phàm tình, nên 

nói: phàm phu chi nhân tham trƣớc kỳ sự. Kỳ sự là trỏ chung hết thảy sự 

tƣớng, nhứt hợp tƣớng cũng nhiếp ở trong nầy.  ói kỳ: là tỏ rõ nó hƣớng 

ngoại tìm cầu, bội giác hợp trần, mà nói phàm tình: là tỏ rõ nó chẳng phải 

chánh tri. Vì nó hƣớng ngoại tìm cầu nên ở sự tƣớng nổi dậy tham luyến mà 

sanh chấp trƣớc. Thế thì muốn chẳng tham trƣớc, phải sạch hết phàm tình. 

Muốn sạch phàm tình phải mở chánh tri, cũng thật rõ vậy. Phải tri nhƣ thế 

nào? Phải tri nhứt hợp tƣớng tức là bất khả thuyết, có nghĩa là phải ly danh 

tự ngôn thuyết, phản chiếu hết thảy pháp vốn chẳng sanh.  ên khoa nầy khai 

thị phƣơng pháp nhập đạo rất là thân thiết, chẳng thể cho là nói một cách 

trống không sự lý để mà hiểu. Vả nghĩa của nó thông suốt trên dƣới. Khoa 

trên “vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ, cố danh nhƣ lai”, khoa dƣới: “ngã kiến 

tức phi ngã kiến, thị danh ngã kiến” đều phải ở chỗ bất khả thuyết mà lĩnh 



hội, chẳng thể tham trƣớc việc đó.  hƣ thế mới là có thể giải nghĩa nhƣ lai 

sở thuyết, mới ở tâm nguyên của hết thảy pháp vốn chẳng sanh, đƣợc để tùy 

thuận khế nhập.  ên khoa nầy cùng với một khoa dƣới hô ứng khít nhau. 

 ai khoa phi đa, phi nhứt nói trên chẳng những phá thế giới, phá luôn cả vi 

trần, chỗ nầy nói phàm phu tham trƣớc chỉ theo nhứt hợp, tƣớng mà nói là 

chỉ thuyết thế giới mà chẳng thuyết vi trần. Sao vậy? Ðây có hai nghĩa:   

1) Trên thuyết vi trần chẳng phải thực có, là theo chữ “chúng” để hiển ra 

nghĩa. Ðây tức hiển thị chẳng những thế giới là giả tƣớng của nhứt hợp mà 

vi trần cũng là giả tƣớng của nhứt hợp nên bất khả thuyết nhứt hợp tƣớng ở 

đây là gồm cả theo thế giới vi trần mà nói, chẳng phải là chẳng nói vi trần, 

chẳng phải là chỉ nói thế giới.  ên phật không đem thế giới vi trần ra, chỉ 

đem nhứt hợp tƣớng ra để thuyết ý ở chỗ nầy. Phải biết nhƣ thế. 2)  hỉ đem 

nhứt hợp tƣớng ra thuyết, ý ở phá xích những cái có ở thế gian, lớn nhƣ thế 

giới, nhỏ nhƣ vi trần đều là giả hợp, vì sự tham trƣớc của phàm phu không 

cái nào là chẳng nhận lầm tƣớng giả hợp là chân thiệt. Vi trần thế giới nhƣ 

thế, thì sắc thân cũng nhƣ thế, phàm phu sở dĩ tham trƣớc cái thân túi da thúi 

nầy, chấp nó cho là ngã, không có gì khác, do ở chẳng biết là ngủ uẩn giả 

hợp mà thôi.  ếu biết trừ ngũ uẩn ra không có sắc thân nầy, liền chẳng đến 

nỗi tham trƣớc. Ðây là tôn chỉ vi diệu của phật chỉ đem nhứt hợp tƣớng ra để 

thuyết, vì chƣng phá y báo tức là gồm phá luôn chánh báo. Phải biết nhƣ thế.  

Ðây là theo vi trần thế giới để tỏ rõ ly nhứt đa trong một khoa lớn, bao gồm 

nghĩa rất rộng, nay chia ra nhiều đoạn để nói: 1) Vi trần thế giới đã chẳng 

phải một, chẳng phải nhiều, có thể thấy vi trần thế giới cũng chẳng phải 

tổng, chẳng phải biệt. Vì chƣng vừa xem đó thì thế giới là tổng tƣớng, vi 

trần là biệt tƣớng. Vì thế giới là tổng tƣớng bèn nhận lầm thực là nhứt hợp. 

Vì vi trần là biệt tƣớng bèn chẳng biết nó cũng là giả hợp. Thực ra thì thế 

giới có thể chia bể ra, thì tổng tức là chẳng phải tổng, vi trần cũng giả hợp, 

thì biệt cũng tức chẳng phải biệt.   

2)  ói phi nhứt phi đa tức là nói bất tăng bất giảm, vì chƣng theo thể-tích mà 

nói thì tƣớng của thế giới nhƣ là tăng, tƣớng của vi trần nhƣ là giảm, mà 

theo số-mục mà nói thì tƣớng của thế giới nhƣ là giảm, tƣớng của vi trần 

nhƣ là tăng.  ó thể thấy tăng giảm không có tƣớng nhứt định, vậy thì cũng 

là giả danh, cũng là hƣ huyễn, ấy là tăng giảm đều chẳng thể thuyết, nên nói 

bất tăng bất giảm. Một câu nói bất tăng bất giảm có nghĩa là tăng giảm 

chẳng thể thuyết.  ác câu khác nhƣ bất sanh bất diệt v.v... cũng cùng một ý 

nầy. Tóm lại, hiểu rõ đƣợc nghĩa thế giới phi thế giới, vi trần phi vi trần, thì 

liền hiểu rõ thế gian chỗ có các danh tƣớng đối đãi nhƣ lớn nhỏ, cao thấp, lại 



đi, một nhiều, tổng biệt, hiền ngu, tịnh uế v.v... đều là hƣ huyễn, đƣơng thể 

tức không.  ếu hiểu rõ đƣợc chƣ pháp vốn không liền hội về ở tánh, mà chƣ 

pháp nhứt nhƣ vậy, mà chƣ pháp bình đẳng vậy. Ðây là yếu nghĩa của chƣ 

pháp không tƣớng.  iểu đƣợc nghĩa nầy liền có thể việc việc quán nhƣ thế, 

công phu quán chiếu thuần thục, liền có thể chứng vô sanh nhẫn, mà làm 

mất tƣớng, khế nhập vào thể.  hẳng thể nào mà chẳng biết.   

3) Một khoa ly khứ lai tỏ rõ ở trên là theo ba thân để tỏ rõ nghĩa tánh không, 

duyên khởi. Vì chƣng lai khứ là duyên khởi, bất lai bất khứ là tánh không. 

Ðây là theo chánh báo để tỏ rõ.  hánh báo của phật đã tỏ rõ, thì chánh báo 

của hết thảy chúng sanh đều phải làm sự quán nhƣ thế.  hỗ nầy tỏ rõ một 

khoa ly nhứt đa, là theo vi trần, thế giới để tỏ rõ nghĩa tánh không, duyên 

khởi. Vì chƣng trần giới phi trần giới là tánh không, duyên khởi. Vì chƣng 

trần giới phi trần giới là tánh không, thị danh trần giới là duyên khởi, đây là 

theo y báo để tỏ rõ. Ðại thiên thế giới là cảnh của một vị phật giáo hoá, cũng 

tức là cảnh của hết thảy chúng sanh nƣơng dựa.  ảnh của sắc thân chỗ 

nƣơng dựa là thị danh mà chẳng phải thực, thì do thân nầy, cảnh nầy sanh 

khởi hết thảy sự tƣớng đều phải quán nhƣ thế. Vì sao nói vậy? Vì chánh báo 

y báo là chúng sanh chỗ chẳng thể lìa ra chốc lát mà còn hƣ huyễn không 

thực, thì hết thảy thạnh suy, khổ vui, khen chê, hủy dự, bao nhiêu thứ sự 

tƣớng đối đãi lại là hƣ huyễn, chẳng phải thực, có thể biết đƣợc, cần gì phải 

tham trƣớc ƣ? Ðây là kinh văn theo ba thân, thế giới để tỏ rõ tôn chỉ vi diệu 

của chƣ pháp không tƣớng. Vì cớ gì? Theo hai cái trên để tỏ rõ nghĩa thì hết 

thảy sự tƣớng cai quát thu nhiếp không còn sót.  

4) Theo thân tƣớng và thế giới tƣớng mà nói, thì thân là năng y, thế giới là 

sở y, mà theo pháp thân của bực thánh, phật tánh của phàm phu mà nói, thì 

tánh là năng khởi, thân, giới là sở khởi. Phải biết, tánh thanh tịnh nầy vốn 

không có các tƣớng lai khứ, nhứt đa, tổng biệt, tăng giảm, chỉ tùy duyên hiện 

khởi các tƣớng lai khứ v.v... mà thôi. Vì tƣớng là tùy duyên hiện khởi nên là 

hƣ huyễn, mà tánh là thể vốn đầy đủ chân thực.  ên mặc sức tùy duyên hiện 

khởi bao nhiêu thứ sự tƣớng đối đãi, mà trong bổn tánh tuyệt đối không tịch 

vẫn chƣa từng có bao nhiêu thứ tƣớng kia vậy.  ác tƣớng khác nhƣ nhứt dị, 

thánh phàm, sanh diệt, cấu tịnh, nhân ngã, nầy kia v.v... cũng đều nhƣ thế. 

Quả nhiên có thể nhƣ thế, một con mắt xem định trên nguồn của tâm vốn 

chẳng sanh, quán chiếu mà đi vào, tức là chỗ bảo: “trực chỉ, hƣớng thƣợng”, 

thì trong lòng tức thời mở rộng, phiền não tức thời tiêu trừ, điên đảo mộng 

tƣởng tức thời lìa xa.  ụng công nhƣ thế mới là thẳng tới gánh vác, có thể 

gọi là ngƣời khéo dụng công, so với kẻ làm từ trên ngọn cành thì công hiệu 

của nó khác xa, chỗ gọi là một ngày gấp bội lên bằng một kiếp, há chỉ một 



ngày ngàn dặm mà thôi đâu !  ho nên kinh Viên  iác nói: “Biết huyễn liền 

ly, chẳng làm phƣơng tiện, ly huyễn liền giác, cũng không tiệm thứ.  ết thảy 

bồ tát và chúng sanh đời mạt thế y theo đó mà tu hành, nhƣ thế bèn có thể 

vĩnh viễn ly chƣ huyễn”.  hỗ nói của đoạn kinh văn trên chính có thể dời 

làm lời chú thích của kinh nầy, chính là công phu tu hành trực chỉ hƣớng 

thƣợng.  àm sao tu?  à biết huyễn liền ly, ly huyễn liền giác vậy. Biết: có 

nghĩa là hiểu biết, cũng tức là giác chiếu.  uyễn tức là nhƣ chỗ nói ở trên: 

thân, giới v.v... là thị danh, mà chẳng phải thực.  àm sao liền ly? Ðem con 

mắt dòm định nguồn của tâm, quán chiếu vào thì chƣ huyễn đều ly, vì chƣng 

biết là huyễn tức là ly vậy.  iác chiếu nhƣ thế liền hợp với giác, nên ly 

huyễn tức là giác. Ðây là yếu môn viên đốn một lần vƣợt lên vào thẳng, có 

gì là tiệm thứ nữa, hết thảy pháp môn không phƣơng tiện nào bằng pháp 

môn nầy, cần gì lại làm phƣơng tiện nữa. Xem câu: “ hƣ thế bèn có thể 

vĩnh viễn ly chƣ huyễn,” thì có thể biết ắt phải tu nhƣ thế mới là triệt để, mới 

có thể cứu cánh. Kẻ nghe phải sanh lòng hi hữu khó gặp đƣợc pháp môn 

nầy.  

5)  goài ra lại còn một nghĩa của Vô Trƣớc bồ tát nói, cũng phải nên biết, 

nghĩa nầy ra sao? Ðó là lấy một khoa trần giới phi nhất đa làm thí dụ, để thí 

dụ nghĩa khoa trên.  ái nhứt của thế giới là thí dụ báo thân, là nhứt, cái 

nhiều của vi trần là thí dụ ứng, hoá thân, là nhiều. Trần giới phi nhứt phi đa 

là thí dụ hai thân phi nhứt phi dị.  hƣng pháp dụ có chỗ chẳng đồng đều là 

vì thế giới chẳng phải ly vi trần mà riêng có, mà báo thân cũng chẳng phải ly 

ứng hoá thân mà riêng có. Phải biết phàm là nói thí dụ, chỉ có thể thí dụ cái 

đại thể của nó, chẳng thể mỗi mỗi hợp khít với nhau.  hƣ trong kinh thƣờng 

lấy nhựt quang (ánh sáng mặt trời) thí dụ trí quang, đây chẳng qua vì ánh 

sáng của thế gian chỉ có ánh sáng mặt trời là rất lớn khắp, rất có lợi ích, nên 

lấy đó làm thí dụ vậy thôi. Thực ra thì sánh sáng mặt trời nƣơng theo hình 

chất sanh ra, lại nóng, sao có thể so sánh với ánh sáng của trí không nƣơng 

dựa chỗ nào, lại mát mẻ ƣ?  ho nên chẳng thể vì thuyết của Vô Trƣớc, pháp 

dụ chẳng đồng đều mà cho là thiếu sót. Trần, giới hiện ra có nhứt, đa, thí dụ 

hai thân hiện ra có khứ, lai, còn theo tánh mà nói vốn không có tƣớng nhứt 

đa, nên cũng không có tƣớng lai khứ.  ại theo tánh và tƣớng hợp lại mà nói, 

tuy vốn không có nhứt đa, mà không ngại gì hiện ra có nhứt đa, tuy hiện ra 

có nhứt đa, thực ra thì vẫn không có nhứt đa. Ðể thí dụ tuy vốn không có 

khứ lai mà không ngại gì hiện ra có khứ lai, tuy có khứ lai, thực ra chƣa từng 

khứ lai.  hƣng phàm phu tham trƣớc sự tƣớng nhứt hợp, là thí dụ phàm phu 

tham trƣớc sự tƣớng khứ lai vậy.  uận của Vô Trƣớc nói: “Vì phá danh sắc 

thân, nên thuyết giới, trần v.v..”  anh sắc thân tức là hai thân, ý bảo phật sợ 

nghe nghĩa trên chẳng thể hiểu rõ, nên lại nói thí dụ giới trần để phá nó.  ay 



vì khai-thông diễn-xƣớng nghĩa nầy mà nói ra, để tiện cho kẻ đọc luận của 

Vô Trƣớc có thể dung hội.  o đây có thể thấy phật thuyết một câu pháp bao 

gồm vô lƣợng nghĩa, có thể giải thích làm nhiều thứ, cho nên gọi đó là Viên 

Âm, sở dĩ thấy cạn, thấy sâu tùy theo từng ngƣời. Từ xƣa đến nay có nhiều 

ngƣời học viên đốn đại thừa giáo mà rốt cuộc thành biệt giáo, rất đỗi có kẻ 

chạy vào nhân thiên giáo, cớ của nó là ở chỗ nầy, cho nên nói đề-hồ có thể 

biến thành thuốc độc.  ại nói: ngƣời viên thuyết pháp thì không pháp nào là 

chẳng viên, ngƣời tà gặp chánh pháp thì chánh pháp cũng thành tà.  ho nên 

trong kinh đại thừa dạy dắt ngƣời học phải thân cận bực thiện tri thức làm 

trọng yếu, lấy mở chánh tri kiến làm căn bản.  

Tu Bồ Ðề ! Nhƣợc nhân ngôn phật thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng 

sanh kiến, thọ giả kiến. Tu Bồ Ðề, ƣ ý vân hà, thị nhân giải ngã sở 

thuyết nghĩa phủ? Thế tôn ! Thị nhân bất giải nhƣ lai sở thuyết nghĩa.   

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, nếu ngƣời nào nói phật thuyết ngã kiến, nhân 

kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Tu Bồ Ðề ơi, ở ý ông ra sao, ngƣời 

nầy hiểu nghĩa chỗ ta thuyết chăng? Thƣa thế tôn ngƣời nầy chẳng hiểu 

nghĩa chỗ nhƣ lai thuyết.  

Trên chữ thế tôn, bản lƣu thông thêm hai chữ phất dã, hai chữ nầy chẳng nên 

có, ngƣời đời Ðƣờng viết kinh không có hai chữ nầy. Thử xem văn dƣới câu 

bất giải, nói ra một cách kiên quyết nhƣ thế nào, phía trên há thêm vào câu 

phất dã. Phải biết, kinh nầy không có một chữ một câu thừa nào, ngay đó có 

thể biết kẻ thêm bậy hai chữ phất dã trọn vẹn chẳng hiểu rõ tôn chỉ kinh.   

 ghĩa kinh của khoa nầy cực sâu. Vì cớ gì?  hỗ thuyết trong trọn bộ kinh 

đều là phá ngã, tại sao ngƣời ta nói phật thuyết ngã kiến, trái lại là chẳng 

hiểu nghĩa ƣ?  oặc nói: ngƣời nầy vì chƣng nghi phật thuyết lời nói nầy tức 

là tâm có kiến nầy, nên nói là chẳng hiểu, câu nói nầy lầm lớn.  hẳng kể 

ngƣời nào, nhứt định chẳng đến nỗi hoài nghi phật có ngã kiến.  ẫu rằng 

quả nhiên có ngƣời cuồng vọng nhƣ thế, mang cái nghi bậy nầy thì dƣới câu 

“nhƣợc nhân ngôn” phải có câu “đƣơng tác thị niệm”, mà nay không có, đủ 

chứng minh thuyết của nó là sai lầm. Thế thì làm sao chẳng hiểu ƣ? Phải 

biết, từ khai kinh đến nay đã nhiều lần nói bốn tƣớng ngã, nhân v.v... chẳng 

thể có, có bốn tƣớng liền chẳng phải bồ tát.  ại tán thán kẻ không có bốn 

tƣớng nầy đắc vô lƣợng phƣớc đức.  ại khiến bồ tát thông đạt vô ngã pháp, 

vả lại nói: tri nhứt thiết pháp vô ngã đắc thành ƣ nhẫn, công đức thù thắng. 

 hƣng sợ phàm phu nhân vì phật thuyết day qua trở lại nhƣ thế bèn chấp 

bảo ngã kiến v.v... chân thực là có, cái kiến nầy chặn ngang ở trong tâm 



chính là ngã kiến, há chẳng phải trái lại thêm sự trói buộc của nó ƣ?  gay 

đến chẳng nhƣ thế, mà có thể lần lần trừ cái ngã cũng chẳng phải là nghĩa 

phật nói bát nhã rất sâu nầy. Tại sao nói vậy? Kinh nầy ở hết thảy pháp, đã 

nhiều lần nói tức phi thị danh để tỏ rõ nghĩa tƣớng hữu tánh không, ý ở 

khiến ngƣời ta quán chiếu bổn không, mau đƣợc giải thoát. Ở kẻ lợi căn, tự 

mình có thể nghe một biết mƣời, giác ngộ biết rằng ngã kiến v.v... lại cũng 

là tƣớng hữu tánh không, thì đi thẳng vào, ngay liền có thể chặt đứt hết gốc 

rễ của nó. Mà nay nói: phật thuyết ngã kiến v.v... thì nó thiên chấp ở bên hữu 

tƣớng, chƣa thể thông đạt kiến ngã nhân v.v... cũng là vốn không, có thể biết 

đƣợc, nên nói: bất giải nhƣ lai sở thuyết nghĩa. Phật là theo tƣớng mà nói, 

nhƣ lai là theo tánh mà nói. Trên nói phật thuyết ngã kiến, kế tiếp nói: bất 

giải nhƣ lai sở thuyết nghĩa, chính là hiển rõ ngƣời nầy ở ngã kiến v.v... chỉ 

biết nghĩa tƣớng hữu, chƣa hiểu nghĩa tánh không.  hƣ thế thì kiến ngã 

nhân v.v... vĩnh viễn chẳng thể trừ. Bực cổ đức có kẻ xin thầy giải sự trói 

buộc. Thầy nói: “ i trói buộc ông?” Kinh văn khoa nầy chính tỏ rõ nghĩa đó. 

Phải biết tánh thể không tịch, vốn không có trói buộc, nay chặn ngang một 

cái ngã kiến v.v... ở tâm, vả lại nói phật cũng thuyết nhƣ thế, há chẳng phải 

nhƣ con tằm làm kén tự trói buộc mình ƣ?  ên thế tôn đặc biệt cùng trƣởng 

lão dấy vô duyên từ, khởi đồng thể bi thuyết một khoa kinh văn lớn nầy, vì 

khiến hết thảy chúng sanh thẳng tới suốt thấu tâm nguyện bổn lai vô ngã, vô 

kiến, đƣợc để rốt ráo cởi trói, bỏ buộc. Thế thì nghĩa kinh của khoa nầy quan 

hệ trọng yếu có thể biết.  ghĩa đó ra sao? Xin xem văn dƣới.  

Hà dĩ cố? Thế tôn thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả 

kiến, tức phi ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thị 

danh ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến.  

Dịch nghĩa: Vì cớ gì? Thế tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, 

thọ giả kiến, tức là chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ 

giả kiến, nên gọi tên là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả 

kiến.  

Tong kinh phàm nói thị danh đều là theo tƣớng mà nói, tức là theo nghĩa 

duyên khởi mà nói, phàm nói tức phi đều là theo tánh mà nói, cũng là theo 

nghĩa tánh không mà nói. Phải biết, phật thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng 

sanh kiến, thọ giả kiến, ý ở khiến ngƣời ta lĩnh hội ở kiến ngã nhân v.v... đều 

là huyễn tƣớng duyên khởi.  ếu có thể biết huyễn liền ly, thì ngã kiến lại ở 

chỗ nào? Vả lại ý ở khiến ngƣời ta lĩnh hội các kiến ngã nhân v.v... vốn 

chẳng phải là giác tánh không tịch. Thế thì ly huyễn liền giác, ly ngã kiến lại 

ở chỗ nào đâu? Ðây là nghĩa chân thực của phật thuyết ngã kiến nay nói phật 



thuyết ngã kiến mà chẳng biết cái gì khác nữa, nghe lời nói nầy liền có trạng 

thái trong lòng thắc mắc, thì ngay cái đó tức là chấp thực. Phật vốn khiến nói 

phá ngã chấp, nay trái lại thêm cho nó cái chấp.  gã kiến làm sao có thể ly 

ƣ?  gay khiến có thể ly mà tồn tại một niệm năng ly sở ly, ngay cái đó thì 

vẫn là ngã kiến, gốc rễ lại sao có thể nhổ hết ƣ?  ên nói: bất giải nhƣ lai sở 

thuyết nghĩa.  ói ngƣời nầy bất giải là chính khiến ngƣời học phải day về 

trên tâm nguyên bổn lai thanh tịnh vô ngã vô kiến lĩnh giải một cách sâu xa. 

Trong nầy chẳng nói phật thuyết, nhƣ lai thuyết, mà riêng nói thế tôn thuyết 

là càng có tinh nghĩa.  ói phật thì nghiêng về bên tƣớng, nói nhƣ lai thì 

khuyết ở bên tu.  ghĩa ở trong nầy chính khiến ngƣời ta giác chiếu cái tánh 

vốn không để khởi tu, mà thế tôn là tên gọi chung của mƣời danh hiệu phật, 

nghĩa của phật và nhƣ lai đều nhiếp ở trong, nên đem ra nói để hiển nghĩa. Ý 

bảo nghĩa ở trong nầy là truyền tâm bí yếu của kẻ đầy đủ mƣời danh hiệu, 

thế tôn sở dĩ là thế tôn chính tại chỗ đó. Ắt phải y theo nghĩa nầy mà tu, ngõ 

hầu đƣợc nhân viên quả mãn mà thành phật, tu viên thì tánh hiển ra mà 

chứng nhƣ lai. Vì cớ gì? Vì ngã kiến là gốc của vô minh, là lý do thành 

phàm phu, phá ngã kiến là trí tuệ quang, là con đƣờng thành thánh. Mà nghĩa 

tỏ rõ ở trong nầy là kim cƣơng tuệ kiếm để phá trừ ngã có thể dứt tuyệt gốc 

rễ, nếu chẳng y theo pháp nầy thì ngã kiến chẳng dễ gì trừ, trừ cũng chẳng 

thể dứt hết. Tóm lại chỗ nói ở trong nầy chính là chỉ thị đích xác công phu tu 

hành, nếu chỉ hiểu theo lý u huyền, thì cô phụ ân của phật, không gì quá hơn 

nữa.  

Trên đã nói: tức phi ngã kiến, thị danh ngã kiến, chẳng thể chỉ hiểu theo đạo 

lý quán không, mà là chỉ thị đích xác công phu tu tốt nhứt để phá trừ ngã 

kiến. Mà nói đến công phu tu lại có nghĩa cực trọng yếu, chẳng thể nào trƣớc 

chẳng hiểu rõ: Từ xƣa đến nay hình nhƣ chƣa có ngƣời nào phân tích đến 

chỗ nầy, nay phải theo từng tầng một phân biện cho tƣờng tận mỗi mỗi chia 

ra cho rõ, thì chẳng những công phu tu trong khoa nầy, trong kinh nầy đƣợc 

yếu lĩnh của nó, mà phàm trong hết thảy các kinh chỗ nói các thứ khác nhau 

về tánh, tu và công phu tu đều không đến nỗi chẳng phăng ra đầu mối. Mà 

chấp tánh phế tu, nhân sự làm trở ngại lý, bao nhiêu thứ tệ bịnh cũng ngõ 

hầu có thể tránh khỏi.   

Phật thuyết hết thảy pháp chẳng ngoài hai nghĩa: tỏ rõ tánh và tỏ rõ tu. Vả 

chăng trong một câu pháp thuyết tánh ắt gồm có tu, thuyết tu liền nhiếp có 

tánh.  ếu không biết lĩnh hội nhƣ thế thì ở phật pháp rốt cuộc vẫn đứng 

ngoài cửa. Tánh là lý tánh, tu là công phu tu.  ý tánh thì phải ở trong sai biệt 

thấy bình đẳng, công phu tu thì phải ở trong bình đẳng thấy sai biệt. Sao gọi 

là phải ở sai biệt thấy bình đẳng?  ghĩa là phải biết sự khai thị của phật 



thƣờng thƣờng theo một sự để tỏ rõ lý, mà lý nầy thực thông suốt ở hết thảy 

sự.  ếu kẻ nghe pháp chẳng biết thông suốt nhƣ thế, thì chỉ thấy sai biệt mà 

chẳng thấy bình đẳng, há có thể quán lý của nó mà dung hội về tánh ƣ? (tánh 

bình đẳng, cho nên lý ắt bình đẳng).  gay nhƣ kinh nầy chỗ thuyết tức phi, 

thị danh rất nhiều, kẻ nghe liền phải lĩnh hội đạo lý trong đó nguyên không 

có hai. Vì chƣng phàm nói tức phi đều là theo tánh của lý thể để tỏ rõ cái 

vốn không, phàm nói thị danh đều là theo tƣớng của duyên sanh để tỏ rõ cái 

huyễn hữu. Phàm tức phi thị danh đều nói ra một lƣợt đều là chỗ để tỏ rõ 

tánh tƣớng chẳng phải một mà chẳng phải khác. Thuyết nhƣ thế, ý ở khiến 

cho biết kẻ muốn chứng pháp tánh, đối với pháp tƣớng phải hiểu rõ nó là 

chẳng phải một mà chẳng chấp trƣớc, lại phải hiểu rõ nó là chẳng phải khác, 

mà chẳng đoạn diệt.  ho nên lý đó không phải là lý sai biệt mà là bình đẳng. 

 ói một cách khác, chẳng phải một pháp là nhƣ thế, mà pháp pháp đều nhƣ 

thế, tức là không kể pháp nào đều phải hiểu rõ lý nầy, hai bên chẳng trƣớc, 

tiêu về tánh thể bình đẳng là vậy.  ếu theo nghĩa tức phi thị danh để bàn về 

công phu thì có sai biệt lớn, chẳng thể nhân lý tánh là bình đẳng bèn sống 

sƣợng lờ mờ xem cùng một thứ.  ếu nhƣ thế, thế ắt đem nghĩa của phật 

thuyết chỉ hiểu theo lý không, cho là đó chẳng qua khiến ngƣời ta quán hết 

thảy đều không. Vì ngƣời nầy chẳng biết thể nhận một cách kỹ lƣỡng cái sai 

biệt ở trong bình đẳng, tự nhiên không theo chỗ nào mà hạ thủ, cho nên 

chẳng biết đây là chỉ thị đích xác công phu tu.  oặc vì chẳng biết là chỉ thị 

công phu tu, bèn cho đây là cảnh giới của nhƣ lai, há lũ chúng ta chỗ có thể 

nói bậy, cho nên kẻ sợ hãi bát nhã lại cũng rất nhiều. Kinh nầy sở dĩ từ xƣa 

đến nay phần nhiều chỉ nói đƣợc gần nhƣ giống với bát nhã, thực do ở chỗ 

nầy.  ại có kẻ quá đỗi hơn nữa thì chẳng tu một pháp nào, ngã kiến cũng 

chẳng trừ, trái lại tự lấy làm hiu hiu tự đắc cho rằng ta học bát nhã.  hỗ gọi 

là cuồng loạn chính là trỏ lũ nầy.  hững thứ bịnh nhƣ thế đều do đối với sự 

quan hệ của tánh và tu và những loại khác nhau của công phu tu.  ói một 

cách khác, tức là ở cái sai biệt của bình đẳng, cái bình đẳng của sai biệt chƣa 

từng phân biện cho kỹ, chia ra cho rõ, nên mới khiến nhƣ thế. Vậy nên ngày 

nay chẳng thể nào không phân tích ra cho kỹ, nói ra cho tƣờng tận.  

 ông phu tu hành có các lại khác nhau nhiều chẳng kể xiết, nhƣng có thể 

khái quát làm hai thứ: 1) quán môn, cũng gọi là lý quán, 2) hành môn cũng 

gọi là sự tu.  ý quán tức là y theo phật thuyết lý tánh có thể thông suốt hết 

thảy, mà thêm vào sự thể-nhận sâu xa thiết yếu, sự giác chiếu nghiêm mật. 

 hƣ thế bèn có thể vận dụng nó liền với hành môn.  o đây có thể biết, chỗ 

gọi là lý quán tuy là lý mà đã thấy ở tu, tuy là tu mà còn thuộc ở lý.  ho nên 

nếu xem lý quán làm sự mƣu đồ thủng thẳng thì chẳng phải, còn nếu xem tu 

cái nầy đã đủ thì cũng chẳng phải. Từ xƣa đến nay, phạm vào bịnh nầy 



chẳng biết bao nhiêu mà kể. Tóm lại, làm lý quán ắt phải gồm cả sự tu, thực 

hành sự tu ắt phải gồm cả lý quán, khuyết thiếu một cái liền chẳng đủ để nói 

công phu tu. Sự tu là: nhƣ bố thí, trì giới, cho đến xem kinh, niệm phật, một 

cái dơ tay, một cái cúi đầu, không kể lớn nhỏ, tinh thô, phàm thấy nó ở động 

tác hành vi đều là vậy. Phƣơng pháp tu phải đem sự ra để luận về sự, sự có 

muôn ngàn sai biệt, phƣơng pháp tu cũng vì đó mà có muôn ngàn sai biệt. 

 hƣ lễ bái có phép tắc của lễ bái, xƣớng niệm có phép tắc của xƣớng niệm, 

há có thể nhứt luật ƣ?  hẳng những thế, lý quán đã thông với sự tu, nên lúc 

tu lý quán chẳng những phải y theo lý tánh nói trên, quán lý bình đẳng của 

nó, vả lại phải y theo sự loại của chỗ tu, quán cái lý sai biệt của nó.  ếu chỉ 

biết quán bình đẳng, chẳng biết quán sai biệt, hoặc chỉ biết quán sai biệt, 

chẳng biết quán bình đẳng thì cũng giống nhƣ tu một cách mù quáng vậy 

thôi! Phải biết, tánh tu, lý trong tu, sự trong tu đã không thể xem thành hai 

mặt, lại không thể lộn xộn nói là một. Phải thể-nhận cái chẳng khác trong cái 

chẳng một của nó, cái chẳng một trong cái chẳng khác của nó thì mới có thể 

tánh và tu chẳng hai, lý và sự viên dung. Vì chƣng phải ở trong cái viên 

dung có hành bố, ở trong cái hành bố có viên dung mới là chân viên dung, 

chân chẳng hai, thì không có sự tu nào mà chẳng thành. Ðây là điều kiện cần 

yếu thứ nhứt để học phật, nếu ở những chỗ nầy chƣa có khả năng thể-nhận 

rõ ràng thì giống nhƣ phải mà không phải, quyết không thành tựu.  gay nhƣ 

tức phi thị danh có chỗ theo lục độ mà nói, có chỗ theo trang nghiêm phật độ 

mà nói.  hƣng trang nghiêm phật độ chính là trỏ tu lục độ vạn hạnh mà nói, 

có thể cùng với chỗ theo lục độ mà nói xem cùng một loại.  ại có chỗ theo 

32 tƣớng, cụ túc thân tƣớng mà nói, có chỗ theo thế giới vi trần mà nói đều 

là cảnh tƣớng. Thế nhƣng tuy đều là cảnh tƣớng, mà phân biệt cho kỹ, thì 

chẳng thể xem cùng một loại. Vì chƣng 32 tƣớng, cụ túc thân tƣớng v.v... vì 

tu phƣớc tuệ bèn thành, còn thế giới vi trần thì chẳng cần tu.  ho nên giới 

trần không có sự tu có thể nói, chỉ làm lý quán, quán lý tánh bình đẳng, 

không hữu chẳng trƣớc có thể đƣợc vậy.  òn nhƣ 32 tƣớng v.v... phải qui 

vào lục độ, một mặt quán lý tánh huyễn hữu, vốn không của nó, một mặt lại 

quán lục độ là yếu môn tự độ độ tha, thân tƣớng, phật độ đều là cái chẳng 

thể không có để tiếp dẫn chúng sanh, tuy là huyễn hữu vốn không nhƣng 

chẳng nên chấp trƣớc mà thôi, muôn vàn chẳng thể đoạn diệt những sự việc 

nầy.  hỗ chuyển vận ra việc làm, ắt phải y chiếu huyễn pháp siêng năng tu 

chẳng trễ biếng, chỗ bảo là “mở dựng đạo tràng nhƣ bóng trăng trong nƣớc, 

làm lớn phật sự ở trong giấc chiêm bao”, chỉ trong tâm không tồn tại một cái 

năng tu, sở tu mà thôi ! Ðây là theo nghĩa tức phi thị danh để làm công phu 

tu lục độ.  òn đến ngã kiến thì lại khác xa, vì chƣng lục độ là việc phải nên 

thành tựu, còn ngã kiến là việc phải nên tiêu trừ, hai cái trái ngƣợc nhau. 

 ho nên quán lý tánh bình đẳng huyễn hữu vốn không, tuy cùng với tu lục 



độ giống nhau, mà đem sự ra để làm quán, thì phải quán nó hoàn toàn chẳng 

phải là tánh hữu, chỉ là giả danh. Trong tâm đã đành chẳng thể tồn tại một tơ 

hào ngã, một tơ hào kiến, mà chuyển vận ra việc làm thì phải lìa xa danh 

tƣớng huyễn hữu, chiếu sâu tâm tánh vốn không. Ðây là theo nghĩa tức phi 

thị danh để làm công phu tu trừ ngã kiến, Biết nhƣ thế thì phàm vô minh 

phiền não v.v... hết thảy những sự việc nên tiêu trừ, công phu tu cũng có thể 

theo loại nầy mà suy ra. Phải biết, ngã kiến gốc rễ đã ăn sâu vững chắc, nay 

muốn trừ nó, nếu không y theo công phu chỗ nói ở trong nầy ắt chẳng thể 

trừ.  ay trƣớc nói chỗ cần yếu đại khái của nó, cần yếu đại khái đã rõ, bèn 

có thể theo từng tầng một nghiên cứu sâu vào, vì phƣơng pháp tu trong nầy, 

lý của nó cực tế nhị.  

Sao lại nói muốn trừ ngã kiến, nếu chẳng theo phƣơng pháp nầy thì chẳng 

thể đƣợc?  ý nầy phía trƣớc tuy đã nói rồi, sợ rằng còn chƣa hiểu thấu, nay 

lại nói một cách khác để tỏ rõ. Thí dụ nhƣ có một ngƣời ở đây, có thể biết 

cái hại của ngã kiến, phát tâm trừ nó, nhƣng nếu trong tâm xem thấy ngã 

kiến khó trừ liền đã chấp ngã kiến là thực có, thế thì đã chặn ngang một cái 

kiến của ngã kiến thực có ở trong tâm, lại chặn ngang một cái kiến của trừ 

ngã kiến ở trong tâm, trên cái trói buộc lại thêm trói buộc, thì ngã kiến làm 

sao có thể trừ? Vì cớ gì? vì nếu chỉ khiến trong tâm có một chút năng trừ, sở 

trừ tồn tại, thì vẫn là ngã kiến y nguyên, vẫn là trƣớc ngã y nguyên.  ho nên 

thế tôn đặc biệt ở đây dạy dùng tâm nguyên chiếu thẳng bổn lai vô ngã, vô 

kiến, thì chẳng những ngã kiến không có, ngay đến cái kiến vô ngã cũng 

không có, nhƣ thế thì dấu vết của ngã kiến mới hoàn toàn không có, mau lẹ 

thống khoái còn gì hơn thế nữa! Kẻ bất tuệ nầy sao dám tự bảo rằng có thể 

trừ ngã kiến, nhƣng ở việc nầy đã từng có sự quán chiếu thể nghiệm trong 

thời gian lâu dài chẳng dứt, những khúc chiết, ẩn vi ở trong nầy hiểu rõ sơ 

lƣợc một hai cái, nên biết sâu phƣơng pháp tu nầy hay khéo mà cần yếu.  ay 

muốn các ông có thể mau đƣợc ích, vả lại chẳng dám cô phụ kinh văn khoa 

nầy, chỉ đem cái mà tôi có thể lĩnh hội đƣợc, đem trong kinh chỗ tỏ rõ công 

phu tu, tuyên dƣơng ra từng đoạn khiến cho ngƣời hữu tâm hiểu thấu triệt 

để, pháp môn bát nhã hoặc có thể do đây mà sáng tỏ lớn ở thế gian. Ðây là 

bổn nguyện của tôi. Thế nhƣng mùi vị của nghĩa uyên thâm nói ra đã chẳng 

dễ, nếu không tĩnh tâm mình, trầm khí mình thì cũng ắt chẳng dễ gì lĩnh hội, 

tôi hy vọng các ông khéo suy nghĩ việc nầy.  ay trƣớc theo nghĩa tức phi, 

cùng tận nguyên uỷ của nó tỏ rõ nó là công phu tu tuyệt diệu để trừ ngã kiến. 

 gã kiến tức là gốc của vô minh. Phải biết, tự tánh thanh tịnh nguyên không 

có vô minh, thế nhƣng phàm phu vì cớ chẳng đạt nhứt chân pháp giới, bèn từ 

vô thủy bất giác tự động cho đến ngày nay. Tâm nó từ trong ra đến ngoài 

đều là vô minh đen tối, tánh quang vốn đầy đủ sớm đã ẩn đi mà chẳng hiện. 



 hỗ bảo là “bất sanh bất diệt cùng với sanh diệt hoà hợp gọi đó là T Ứ ”, 

là vậy. Ðã toàn thể chôn vùi trong thùng sơn đen tối nhƣ thế, không có một 

chút đốm quang minh, mà nói chẳng chấp trƣớc thì cũng là chấp trƣớc, khiến 

nó quán không mà chỗ quán chính là tình thức, chẳng phải là tánh không. 

 ho nên một câu tức phi ngã kiến, chẳng phải chỉ khiến làm sự quán, quán 

chiếu tánh không, ấy là dạy khiến chấn tác tinh thần, nghị nhiên, quyết nhiên 

cực lực đem cái ngã kiến v.v... đạp đổ, chẳng thừa nhận trong tự tánh có các 

kiến ngã, nhân v.v...  ai chữ “tức phi” phải thể hội nhƣ thế, đây là phƣơng 

tiện thù thắng vi diệu bƣớc thứ nhứt.  

Trƣớc nói toàn thể ở trong vô minh, nói chẳng chấp trƣớc cũng là chấp 

trƣớc, thế thì nói chẳng thừa nhận thì vẫn là tình thức dụng sự nhƣ cũ, có thể 

biết đƣợc, sao có thể gọi là phƣơng tiện thù thắng vi diệu ƣ? Phải biết, phàm 

phu từ vô thủy đến nay nhận giặc làm con đã lâu rồi, nay nhờ phật răn dạy 

mới biết đó là chẳng phải, mà chịu chẳng nhận. Ðã biết vả lại chịu, tức là cái 

bất sanh diệt và sanh diệt hoà hợp hiện ra vết nứt rạn.  gay chỗ nầy tức là ở 

trong vỏ vô minh có một làn trí quang phát hiện, ấy là thủy giác, ấy là bƣớc 

thứ nhứt bội trần hợp giác, chẳng phải là phƣơng tiện thù thắng vi diệu là gì? 

 ói tóm lại, vật gắn keo vững chắc đã lâu đời, nếu chẳng trƣớc quyết phá bể 

nó ra nhƣ thế, thì há có thể liền đƣợc thoát ly, nên hai chữ “tức phi” trong 

văn của kinh phải dùng sức lực lớn, chẳng phải chỉ làm sự quán nhƣ thế mà 

thôi đâu.  ỏi: giác chiếu nhƣ thế thì cái hoà hợp liền hiện ra vết nứt rạn lớn, 

rất đúng, nhƣng chẳng qua chỉ hiện ra vết nứt rạn mà thôi, mà muốn không 

có vô minh thì phải làm phƣơng tiện gì? Ðáp:  ùng ngay phƣơng pháp nầy 

thì vô minh ngay lúc đó liền không có, chẳng cần lại tìm phƣơng tiện nào 

khác.  ên nói: “biết huyễn liền ly, chẳng làm phƣơng tiện”, nếu chẳng thế 

thì có gì là vi diệu đâu? Phải biết, tự tánh thanh tịnh tuy có vô minh ngã kiến 

bao nhiêu vọng niệm đầy rẫy, mà cái tự tánh thì thƣờng hằng chẳng biến, 

thanh tịnh nhƣ cũ, vì tự tánh là thể chân thực, vô minh là tƣớng hƣ huyễn. 

Một cái chân một cái vọng tuy từ vô thủy đến nay hoà hợp làm một, thực ra 

thì ngoài hợp mà trong chẳng hợp, vốn chẳng ứng với nhau, thí dụ nhƣ sông 

Kinh sông Vị (một sông nƣớc trong, một sông nƣớc đục) rõ ràng mỗi cái 

chẳng can thiệp gì với nhau.  ý nầy chỉ có phật, nhƣ lai chứng cứu cánh giác 

mới có thể biết triệt để, nên trong kinh đại thừa thƣờng thuyết lý nầy, khai 

thị phàm phu, vì hết thảy phàm phu đều dùng hằng ngày mà chẳng biết. Mà 

kinh Viên  iác khai thị lý nầy rất rõ.   

Kinh Viên  iác nói: “ ái vô minh nầy chẳng phải thực có thể, nhƣ ngƣời 

trong mộng, lúc mộng chẳng phải là không có, kịp đến lúc tỉnh thì không 

đƣợc cái gì hết”. Mộng là thí dụ sự mê của chúng sanh, tỉnh là thí dụ sự giác 



của ngƣời tu hành, ngƣời học phật trƣớc hết phải tin cái nầy, chỗ bảo là: “tín 

là cửa vào đạo”, tức là bảo dốc lòng tin lý của phật thuyết thì vào đạo mới 

đƣợc cửa của đạo. Vì lý nầy phàm phu ban đầu chƣa từng biết, nay tuy đã 

biết, nếu chẳng chân tu thì cũng khó hiểu rõ ngay đƣợc, nếu không có tín 

tâm, thì làm sao có chỗ vào?  ên nghe đƣợc “tức phi ngã kiến”, phải day về 

trên tâm nguyên vốn nó thanh tịnh mà khế nhập.  ay về liền có nghĩa là 

buông bỏ hết thảy chẳng ngó tới, chỉ riêng một mình day thẳng về chỗ chƣa 

động niệm mà giác chiếu. Ðây cũng nhƣ từ hồi nào nhận giặc làm con, lâu 

ngày đã mất ngôi chủ, nay may mắn biết nó là giặc, há có thể chiếu cố nó 

thêm nữa, còn xoắn xuýt với nó nữa ƣa?  ại chẳng cần lo thế của giặc lớn 

khó trừ, nếu lo nhƣ vậy thì ngƣợc lại làm mạnh thêm thế lực của nó lên. Phải 

biết, nó vốn không có gốc rễ, thế lực nó hồi trƣớc hoàn toàn do tự mình tín 

nhiệm nó, khiến nó đƣợc nhƣ thế.  ay đã biết là chẳng phải, không còn tín 

nhiệm nó nữa thì nó không còn từ đâu mà thi hành phát triển ra nữa, liền 

phải phục tùng qui hàng, cần gì phải sợ nó ƣ? Ðây là nƣớc cờ cần yếu thứ 

nhứt để trừ vọng, xin chớ bỏ qua.  ên kinh Viên  iác nói: “biết huyễn liền 

ly”, chữ “biết” rất diệu, biết tức là giác chiếu, quả nhiên có thể giác chiếu, 

thì ngã kiến liền tiêu tan đi. Thí dụ nhƣ con chuột rình mò ở góc nhà tối, nếu 

bị giác chiếu nó liền trốn đi. Ðây cũng nhƣ thế, vì chƣng chẳng thể khởi hai 

niệm cùng một lúc, cái khởi của vọng tâm tức là cái buông lơi của chánh 

niệm, chánh niệm chấn hƣng thì vọng niệm liền không có, là lý tự nhiên, có 

gì là kỳ lạ đặc biệt đâu !  ên mới nói là: “liền ly”. Phải biết “liền ly” và 

“biết huyễn” ban đầu chẳng phải là hai việc. Ðây là phƣơng pháp trừ vọng 

rất nhanh chóng rất cần yếu, chẳng thể coi rẻ.  úc nào cũng giác chiếu nhƣ 

thế, chẳng buông lung một chút nào, thì ngã kiến từ đâu mà nổi dậy?  gay 

có nổi dậy thì sức lực cũng rất yếu, lâu ngày công phu thuần thục thì tự 

nhiên chẳng nổi dậy nữa. Ðây là công phu tu “tức phi ngã kiến”.  

 ó cái phải nói bù thêm, ngƣời phàm phu từ vô thủy chẳng giác, vọng niệm 

chƣa từng tạm ngừng, nay muốn biết cái huyễn mà giác chiếu ắt phải tu 

phƣơng tiện phía trƣớc, nếu không thế thì từ đâu mà biết nó là huyễn mà 

giác chiếu ƣ? Thí dụ nhƣ ở lâu chốn thành thị ồn ào, ngày đêm nghe tiếng 

huyên náo chẳng ngừng mà cũng không cảm thấy ồn ào.  ếu ở chỗ yên tĩnh 

thanh nhàn, thì hơi có một tiếng động nào liền cảm thấy ngay. Ðây cũng nhƣ 

thế, ắt phải trƣớc giữ vững cấm giới để dứt tuyệt nhiễm duyên, đọc nhiều 

kinh đại thừa để tỏ rõ phật lý, khiến ở trong đó đƣợc yên tĩnh một chút, thì 

tục kiến lần lần có thể nhẹ bớt, mới có thể biết huyễn, mới có thể giác chiếu. 

Tức phi ngã kiến, kinh nầy nói ở sau chót cũng là ý nầy. Thế nhƣng tuy 

thuyết ở sau mà tu phải ở trƣớc.  ếu ở phƣơng pháp trừ vô minh ngã kiến 

chƣa đƣợc chỗ yếu, thì từ khai kinh đến đây chỗ thuyết tánh tu, lý sự sao có 



thể chiếu rõ triệt để, nhƣ thế thì đều chẳng đƣợc chỗ yếu của nó vậy.  ý nầy 

lại chẳng thể nào mà không biết.  

 ông phu tu “thị danh ngã kiến v.v...” lại càng cần yếu, lại càng vi diệu.  ếu 

chỉ biết tức phi, mà chẳng biết thị danh thì ngã kiến lại sao có thể sạch hết. 

Tôi mong các ông trƣớc hãy đem nghĩa tức phi ngã kiến thể-nhận một phen, 

rồi hãy nghe nghĩa thị danh ngã kiến.  ghe pháp cần phải ở từng chữ, từng 

chữ, từ trong tâm mình thể-nhận một cách thâm khắc, nếu không nhƣ thế thì 

nghe cũng nhƣ không nghe, có ích gì đâu?  

 ay sẽ tuyên dƣơng công phu tu thị danh ngã kiến.  oặc hỏi: kinh nầy phàm 

nói thị danh đều là tỏ rõ nghĩa chẳng đoạn diệt, mà ngã kiến là cái phải tiêu 

trừ đi, làm sao có thể thông ƣ? Trƣớc nói công phu tu “tức phi”, là dùng nghị 

lực quyết liệt với nó, để phá tình chấp vững chắc nhƣ keo sơn, tôi đã biết cái 

hay khéo của nó rồi, nay nói “thị danh” cũng là công phu tu tuyệt diệu, rất 

cần yếu, há rằng đã quyết liệt với nó, mà nay lại đi đôi với nó ƣ? Ðáp? 

 hẳng phải là bảo nhƣ thế ! Trƣớc nói: Sự có sai biệt, thì công phu tu liền 

nhân đó mà có sai biệt, chính là trỏ câu “thị danh ngã kiến” mà nói. Ông đã 

biết ngã kiến là cái phải nên tiêu trừ, làm sao lại còn phải dùng lý quán sự tu 

phải thành tựu, mà cùng với nó hỗn loạn làm hí luận ƣ? Phải biết, nghĩa của 

thị danh ngã kiến là tỏ rõ ngã kiến là huyễn tƣớng của chân tánh biến hiện 

ra, chỗ bảo là tiêu trừ chẳng phải là đoạn diệt bổn tánh, ấy là chỉ trừ bịnh của 

nó, chẳng trừ pháp của nó, đây là một. Vả hiểu rõ ngã kiến là pháp duyên 

sanh, tâm nếu phan duyên thì ngã kiến cũng tùy duyên mà nổi dậy, nếu tâm 

chẳng sanh thì ngã kiến cũng không từ chỗ nào sanh, chỗ bảo là: “biết huyễn 

liền ly, ly huyễn liền giác”, đây là nghĩa thứ hai.  ai nghĩa nầy cực trọng 

yếu, công phu tu trừ ngã kiến không còn gì hay khéo hơn nữa, nếu chẳng y 

theo đây thì vĩnh viễn chẳng thể trừ ngã kiến, sợ còn chƣa hiểu rõ, nên lại 

nói tƣờng tận, xin nghe cho kỹ:  

 ay hãy tỏ rõ nghĩa ban đầu: các kiến ngã, nhân v.v... tức là phân biệt chấp 

trƣớc, chỗ gọi là thức thứ sáu, thức thứ bảy là vậy. Thức chẳng phải là vật gì 

khác, tức là chân tánh vì cớ bất giác theo nhiễm duyên hiện khởi ra nhiễm 

tƣớng, chỗ gọi là bất sanh diệt và sanh diệt hoà hợp là vậy.  ay quán nghĩa 

tức phi, cùng với nó quyết liệt ấy là chẳng cùng với nó hoà hợp, khiến cho 

nó tiêu hoá đi ở chỗ vô hình.  ó nếu tiêu hoá đi thì chỗ gọi là thức thứ sáu 

phân biệt tức là diệu quán sát trí, thức thứ bảy chấp trƣớc tức là bình đẳng 

tánh trí, sao có thể đoạn diệt ƣ?  ết thảy phàm phu day về cái khổ mà chẳng 

giác, chẳng biết nó là thức, nhận lầm nó là chân tánh, nên mới nói là nhận 

giặc làm con. Phải biết thằng giặc nầy nguyên chẳng phải ở ngoài mà tới, nó 



là thằng giặc trong nhà, vả lại nó là nhân vật chủ yếu, nay cùng với nó quyết 

liệt là ý khiến nó cải tà qui chánh mà thôi. Thí dụ nhƣ đứa con độc nhứt, vì 

nó không đi theo con đƣờng chánh, nên ta chẳng thừa nhận nó là con là ý 

mong cho nó quay đầu trở lại con đƣờng chánh, nếu rốt ráo xua đuổi nó đi 

vĩnh viễn thì gia đình cũng tiêu tan. Ðây cũng nhƣ thế.  hẳng thể vì ghét vô 

minh ngã kiến, liệng chuột mà chẳng biết sợ bể đồ đạc, mà đi vào con đƣờng 

hôi thân diệt trí. Vô tƣởng của ngoại đạo, trầm trệ không tịch của nhị thừa 

đều mắc vào bịnh nầy. Biết đâu rằng đã nghiêng về bên không, thì tâm vẫn 

là có thủ.  ếu tâm thủ tƣớng tức là trƣớc ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, ngã 

kiến của nó lại sao đã có thể trừ đƣợc?  

 ại nói rõ nghĩa thứ nhì. Xem chỗ nói trong nghĩa thứ nhứt, ban đầu vì bất 

giác nhận vô minh làm chân tánh.  hƣng nay đã biết nó mà chẳng thừa 

nhận, thì có thể thấy ngay một niệm nầy chính là giác vậy.  ên Kinh Viên 

 iác nói: “ y huyễn liền giác, cũng không có tiệm thứ”. Trƣớc quán nghĩa 

tức phi, đã có thể biết huyễn liền ly, nhƣng phải nối tiếp cái biết nầy, gặp 

duyên mà chẳng nổi dậy thì nhứt tâm thanh tịnh vậy, đây sở dĩ ly huyễn liền 

giác.  hỗ gọi là ly tức là ý chẳng nổi dậy. Ban đầu tuy chẳng phải là không 

có sự cƣỡng-chế, lâu ngày công phu thuần thục thì tự nhiên chẳng nổi dậy, 

ngã kiến liền rốt ráo thanh tịnh. Phải biết, nghĩa nầy là tỏ rõ chẳng nổi dậy 

tức là ngay liền lúc đó chẳng nổi dậy, nói một cách khác, chẳng nổi dậy liền 

đƣợc, lại chẳng cần thêm vào sự phân biện là nó có chẳng nổi dậy hay 

không. Vì cớ gì? Vì phân biện tức là phan duyên, ấy là tâm mình lại nổi dậy 

vậy, đây tức là vô minh, đây tức là ngã kiến. Tóm lại, công phu trừ vọng quí 

ở chém một dao đứt làm hai, nếu còn ngó bên nầy dòm bên kia tức là ngó 

sen tuy đứt lìa mà tơ còn vƣơng dính, rất là kỵ.  ghĩa nầy kinh Viên  iác lại 

có tám câu kinh văn, nói ra hết sức triệt để, có thể cùng với kinh nầy phát 

minh lẫn nhau. Kinh Viên  iác nói: “Ở hết thảy thời, chẳng khởi vọng niệm, 

ở các vọng tâm, cũng chẳng tắt diệt. Trụ cảnh vọng tƣởng, chẳng thêm biết 

rõ, ở không biết rõ, chẳng phân biện chân thực”. Tám câu kinh nầy từ xƣa 

đến nay mỗi ngƣời tùy theo chỗ thấy của mình mà nói nghĩa khác nhau. Nay 

vì triệt để thuyết minh nghĩa nầy, chẳng làm lời nói che đầu trùm mặt. Phải 

biết, trong tám câu nầy, hai câu đầu làm chủ, tức là hai chữ “chẳng khởi” 

làm chủ. Sáu câu dƣới là vần xoay giải nghĩa để thuyết minh cái sở dĩ nhiên 

của chẳng khởi, có nghĩa là ắt phải nhƣ thế mới là chân thiệt chẳng khởi. 

Tóm lại sáu câu dƣới chỉ là lời chú thích hai câu trên. Vả lại chính là lời chú 

thích tuyệt diệu của ly huyễn liền giác. Vọng tâm tức là vọng niệm, chính là 

trỏ vô minh phân biệt chấp trƣớc v.v... mà nói. Phải biết, vọng tâm chẳng 

phải là cái gì khác, vốn là toàn chân theo nhiễm mà hiện ra, sao có thể tắt 

diệt.  hẳng thể nhận lầm là chẳng khởi niệm giống nhƣ cây khô, nhƣ tro 



chết.  y huyễn liền giác tức là toàn vọng là chân, cần gì tắt diệt ƣ?  ếu tắt 

diệt nó thì ngọc đá đều cháy, không phải là nghĩa chân thực của chẳng khởi, 

nên nói: “ở các vọng tâm, cũng chẳng tắt diệt”, lại chẳng thể hiểu lầm chẳng 

tắt diệt là trụ ở cảnh vọng tƣởng. Phải biết, chỉ có thức không có cảnh, vọng 

tƣởng đã chẳng nổi dậy thì làm sao có cảnh đƣợc, làm sao có trụ đƣợc, vì 

chƣng ly huyễn liền giác, thì hết thảy đều không, cần gì lại thêm vào hiểu rõ 

nó là trụ cảnh hay không trụ cảnh ƣ?  ếu thêm vào sự hiểu rõ nầy là trên 

đầu để thêm cái đầu, niệm lại khởi vậy, làm sao nói đƣợc chẳng khởi ƣ?  ên 

mới nói là trụ cảnh vọng tƣởng.  hẳng thêm vào sự biết rõ, lại chẳng thể 

hiểu lầm nhƣ không có một sự biết rõ nào, há chẳng phải là rơi vào vô ký ƣ? 

Phải biết, đã chẳng tắt mất, chẳng phải giống nhƣ cây khô tro chết, nên lúc 

niệm chẳng khởi liền linh quang một mình sáng rực rỡ, thoát xa căn trần, 

cho nên nói ly huyễn liền giác. Vì chƣng giác là tánh chân thực, cần gì lại 

phải phân biện là chân thực hay không, nếu phân biện nhƣ thế, thì lại là 

ngƣời ngu tự mình làm rối mình, còn đƣợc gọi là chẳng khỏi ƣ?  ên nói: “ở 

không biết rõ, chẳng phân biện chân thực”. Ý tổng quát của sáu câu nầy tức 

là phát huy nghĩa: “có chiếu có giác đều gọi là chƣớng ngại” ở văn trên của 

kinh đó.  ghĩa thị danh ngã kiến của kinh nầy lại cũng nhƣ thế.  gã kiến đã 

là duyên sanh, thì có thể thấy trong tự tánh vốn nó không sanh, chẳng qua là 

huyễn tƣớng tùy duyên mà nổi dậy. Thế thì ngã kiến là danh, chân tánh là 

thực.  ay đã biết nó nguyên chẳng phải là thể của chân tánh, nó là huyễn 

tƣớng. Mà chiếu thẳng tâm nguyên vốn từ xƣa tới nay chƣa sanh huyễn 

tƣớng thì giả danh ở chỗ nào đâu, huyễn tƣớng tồn tại ở chỗ nào đâu?  gƣời 

học phải nên dùng thủ đoạn dao bén chém giây nhợ rối loạn nhƣ thế, chặt 

một dao đứt làm đôi thì vọng duyên chẳng nổi dậy, chẳng nổi dậy liền đƣợc. 

Cũng không sở ly, cũng không năng ly, cũng không sở chiếu, cũng không 

năng chiếu, vì cái ly kia, cái chiếu kia cũng đều là giả danh huyễn tƣớng đối 

đãi duyên sanh, bởi trong tự tánh thanh tịnh từ xƣa đến nay vốn nó đều 

không có, nếu đã biết nó tức phi mà ly nó, lại còn thắc mắc phân biện nó là 

đã ly hay chƣa, hoặc mừng rỡ tự bảo là có thể ly, thì vẫn là chấp cho là thực 

có, là lỗi ở chỗ nghĩa “thị danh, chẳng phải thực” còn chƣa hiểu thấu. Ðây 

tức là pháp chấp, tức là ngã kiến, nên kẻ khéo dụng công ắt phải một lần ly 

đến triệt để, đoạn trừ thì phải đoạn trừ liền, đây là công phu tu thị danh ngã 

kiến. Xem chỗ nói ở trên, có thể biết công phu tu nói ở khoa nầy cực vi diệu, 

cực cần yếu. Vì cớ gì? Kinh Viên  iác lại có một câu: “ ết thảy chƣ phật 

bổn khởi nhân địa đều y viên chiếu thanh tịnh giác tƣớng, đoạn trừ vô minh 

vĩnh viễn, mới thành phật đạo”.  ông phu tu ở trong nầy chính là viên chiếu 

thanh tịnh giác tƣớng, nên có thể vô minh, ngã kiến một khi đã dứt thì dứt 

vĩnh viễn, há chẳng vi diệu ƣ, há chẳng cần yếu ƣ? Từ xƣa đến nay đều đem 

khoa nầy cho là lý không, để xem qua thì lầm lớn, gấp rút phải biết nó nhƣ 



thế.  ại chẳng thể chỉ biết mà thôi, thì cũng nhƣ vào núi báu, tay không mà 

trở về, kíp phải y theo lý nầy khởi tu liền đƣợc thụ dụng. Phải biết, chân tánh 

lâu rồi bị vô minh ngã kiến che lấp đi, nếu không phá cái che lấp nầy thì làm 

sao có thể tháy tánh?  ếu chẳng thấy tánh thì há có thể siêu phàm nhập 

thánh?  hẳng những thế, khai kinh liền khiến phát đại nguyện, khởi đại 

hành là ý ở phá ngã. Thế nhƣng ngã kiến gốc rễ sâu, nếu tuyệt nhiên chẳng 

tức khắc từ trên cái phá ngã mà dụng công thì đại nguyện đại hành cũng 

chƣa ắt có thể phát khởi ra liền. Xem kinh nầy lấy đại nguyện đại hành để 

khởi, lấy phá ngã kiến để kết, đầu đuôi ứng với nhau, chính là chỉ thị con 

đƣờng siêu phàm nhập thánh từ đầu đến cuối hết thảy ở đó. Phải lĩnh hội 

nhƣ thế, hai phƣơng diện tiến đều.  

 goài ra còn có yếu nghĩa chẳng thể không biết, vì chƣng đây là một khoa 

theo ngã kiến tỏ rõ cái ly cũng ly, tức là để hiển thị nghĩa bất cấu bất tịnh 

(khoa đầu tỏ rõ bất sanh bất diệt, khoa thứ nhì tỏ rõ bất tăng bất giảm, khoa 

nầy tỏ rõ bất cấu bất tịnh, hợp lại để tỏ rõ chƣ pháp không tƣớng, nghĩa nầy 

cùng với Tâm Kinh giống nhau).  gã kiến là cấu, ly ngã kiến là tịnh.  hƣng 

nói cấu nói tịnh đều là tƣớng đối đãi, mà cái tịnh của tự tánh thanh tịnh là 

tuyệt đối, tuyệt đối ấy là cấu và tịnh đều không có.  ho nên ly ngã kiến thì 

cái ly cũng phải ly, nếu tồn tại một cái năng ly sở ly thì vẫn là rơi vào trong 

tƣớng đối đãi, mà chẳng phải là tánh tuyệt đối, thì ngã kiến rốt cuộc chƣa 

sạch hết. Thế nên khoa nầy dạy khiến phá ngã, chẳng thể làm theo chi tiết, 

phải day về liền chỗ một niệm chẳng sanh mà khế nhập, thì cái cấu của ngã 

kiến đã là giả danh mà vốn không, thế thì cái tịnh của ly ngã kiến lại cũng 

viễn ly vậy. Vì cớ gì? Vì đã không có cấu thì làm gì có tịnh, cấu tịnh đều ly 

là chân thanh tịnh.   

Ba khoa ở dƣới chƣ pháp không tƣớng, khoa đầu là theo thân để tỏ rõ nghĩa, 

khoa thứ nhì là theo thế giới để tỏ rõ nghĩa, khoa nầy là theo vọng tâm để tỏ 

rõ nghĩa.  gã kiến là vọng tâm, hợp ba khoa nầy chính là hiển thị nghĩa thân 

tâm thế giới đều là huyễn hoá, hết thảy là không tƣớng, tánh tự nó bình 

đẳng.  ại nữa, phàm phu chấp thân là ngã, chấp thế giới là ngã sở, ngã và 

ngã sở đều khởi ở kiến.  ho nên thân và thế giới là sở chấp, kiến là năng 

chấp, mà nghĩa của ba khoa là hiển rõ tƣớng của năng chấp sở chấp đều 

không, luôn cả cái niệm năng không sở không cũng không, đây gọi là chƣ 

pháp không tƣớng, lại cũng tức là phát huy nghĩa bất sanh pháp tƣớng, pháp 

tƣớng vốn không.  ên khoa dƣới liền lấy bất sanh pháp tƣớng v.v... để kết 

thúc.  



 gàn muôn lời nói trọn bộ kinh đều là phá bốn tƣớng ngã nhân v.v..., mà 

tƣớng nổi dậy ở kiến. Ðến đây thì thuyết minh ngã kiến v.v... là duyên khởi 

giả danh, vốn nó tánh không, nghĩa nầy chính sở dĩ tổng kết trọn bộ kinh. Vì 

chƣng thuyết kinh nầy nguyên vì phá ngã, nay đem phá ngã phát huy đến 

chỗ cứu cánh, tức là chỗ tổng kết các nghĩa của trọn bộ kinh. Trên nói: bồ tát 

thông đạt vô ngã pháp, lại nói: tri nhứt thiết pháp vô ngã đắc thành ƣ nhẫn, 

đến đây lại tận cùng đến triệt để. Vì cớ gì? Vì day về chỗ bất sanh khế nhập 

thì ngã kiến vốn không, há trƣớc có cái ngã mà sau không có nó, lại há có 

cái nhẫn chỗ thành ƣ? Bồ tát phải thông đạt triệt để nhƣ thế mới là cứu cánh 

vô ngã, cứu cánh thành nhẫn.  ên khoa dƣới lấy kẻ phát vô thƣợng bồ đề 

tâm ở hết thảy pháp phải tri, kiến, tín, giải nhƣ thế, chẳng sanh pháp tƣớng, 

pháp tƣớng vốn không để làm kết thúc. Bồ tát tức là kẻ phát vô thƣợng tâm, 

thông đạt tức là tri, kiến, tín, giải, nghĩa nầy suốt thẳng đến đầu cuốn kinh. 

 hỗ nói đầu cuốn kinh: “ƣng nhƣ thị hàng phục kỳ tâm, đãn ƣng nhƣ sở giáo 

trụ” không có gì khác, chỉ khiến chứng hết thảy pháp tƣớng vốn nó chẳng 

sanh mà thôi. Thế nên nghĩa của trọn bộ kinh kết thúc không sót một chút 

nào, viên mãn không dƣ một chút nào.   

Tu Bồ Ðề ! Phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm giả, ƣ nhứt thiết 

pháp ƣng nhƣ thị tri, nhƣ thị kiến, nhƣ thị tín giải, bất sanh pháp 

tƣớng.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, kẻ phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm ở 

hết thảy pháp phải biết nhƣ thế, phải thấy nhƣ thế, phải tín giải nhƣ 

thế, chẳng sanh pháp tƣớng.  

Phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm giả: chính cùng với câu chƣ bồ tát 

ma ha tát ở đầu cuốn kinh hô ứng nhau, tức là bảo bồ tát phát đại tâm phải 

tri, kiến, tín, giải nhƣ thế. Từ khai kinh đến nay chỗ thuyết phát quảng đại 

tâm, khởi quảng đại hành, chẳng thủ tƣớng pháp và phi pháp, cho đến phát 

tâm chẳng trụ, thuyết pháp chẳng trụ, đắc quả chẳng trụ, cái chẳng trụ cũng 

chẳng trụ, đều là khiến tri, kiến, tín, giải của nó nhƣ thị, nhƣ thị. Vì chƣng ắt 

phải tri, kiến, tín, giải nhƣ thế mới là thông đạt vô ngã pháp, nên nói: “ƣng 

nhƣ thị tri, kiến, tín, giải”.  ửa bộ sau từ khai chƣơng đến nay chỉ nói phát 

bồ đề, chẳng nói chữ tâm, sở dĩ khiển trừ nó chấp trƣớc cái kiến cho đây là 

bồ đề tâm, nếu chấp ở pháp liền rơi vào bốn tƣớng ngã nhân v.v... liền chẳng 

phải bồ đề tâm, vậy nên phải khiển trừ. Ðến đây thì chƣ pháp không tƣớng 

vậy, bồ đề tâm hiện ra vậy, nên chỗ nầy chẳng nói phát bồ đề mà nói phát bồ 

đề tâm, ƣng nhƣ thị tri, kiến, tín, giải, bất sanh pháp tƣớng v.v... chính sở dĩ 

hiển thị phát bồ đề tâm ắt phải nhƣ thị, nhƣ thị mới là bồ đề tâm, tức là để 



kết thúc ý phía trƣớc khiển đãng bất trụ phát tâm, ở chỗ khiến mở tri kiến 

nhƣ thị, khởi tín giải nhƣ thị, chẳng sanh ra pháp tƣớng vậy thôi, há khiến 

chẳng phát bồ đề tâm ƣ? Ðƣợc một câu kết nầy, những chỗ nói phía trƣớc 

nghĩa sâu kín đều tuyên bố ra hết, khí mạch đều quán thông, tinh thần cực 

viên mãn, đem văn tự ra mà bàn cũng hết sức là thần diệu.  hứt thiết pháp là 

trỏ chung cảnh, hành, quả thế gian, xuất thế gian mà nói.  ồm hết chỗ phía 

trên nói: sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp, thân tƣớng, 32 tƣớng, cho đến 

cảnh của thế giới vi trần, đại nguyện, đại hành của bố thí, trì giới v.v... để độ 

rộng chúng sanh, trang nghiêm Phật độ, cho đến thực hành ly tƣớng ly niệm, 

ly ngã kiến, sanh thực tín, sanh thực tƣớng, thành tựu đệ nhứt hi hữu, tối 

thƣợng đệ nhứt hi hữu, cho đến đắc phƣớc đức, đắc công đức, đắc thành 

nhẫn, danh tu đà hoàn, cho đến danh bồ tát, danh chƣ phật, danh quả a nậu 

đa la tam miệu tam bồ đề, hết thảy đều bao gồm đem ra nói ở trong nầy.  ai 

chữ nhƣ thị tức là trỏ bao nhiêu thứ nghĩa nói ở phía trên.  ác nghĩa trên 

chẳng ngoài duyên sanh tánh không, mà trong một khoa lớn sau chót, đầu 

tiên là một khoa tỏ rõ bình đẳng pháp giới hiển thành pháp vô ngã, sở dĩ xét 

đến cùng cực nghĩa duyên sanh chẳng ngại tánh không.  uyên sanh chẳng 

ngại tánh không, cho nên tức chƣ pháp mà không tƣớng.  o đây mà xem ý 

vị hai chữ “nhƣ thị” tức là hiển chƣ pháp nhứt nhƣ, hết thảy đều thị. Vì nó 

đều thị, nhứt nhƣ, cho nên kẻ tri, kiến, tín, giải nhƣ thị chẳng sanh pháp 

tƣớng.  ếu chẳng thế thì pháp tƣớng còn chẳng đoạn diệt, sao nói là chẳng 

sanh ƣ?  ó thể nói cái gọi là chẳng sanh chính từ cái nhƣ thị mà ra, mà 

không phải lấy rốt ráo chẳng sanh là chẳng sanh vậy.  ên văn dƣới liền lấy 

tức phi pháp tƣớng, thị danh pháp tƣớng để biểu thị nó. Phải nhƣ thị tri, nhƣ 

thị kiến, nhƣ thị tín, giải vậy. Ðây gọi là vô thƣợng giác tâm. Phải nên tham 

thấu kỹ lƣỡng.  ghĩa của ba chữ tri, kiến, giải nguyên không có khác nhiều, 

nhƣng ba chữ nói liên tiếp là ý mỗi chữ có chỗ trỏ, khác nhau rất xa, chẳng 

thể xem một cách sống sƣợng. Trong kinh phật, loại câu nầy rất nhiều, đều 

phải phân biện ý vị của nó nhƣ thế để biết chỗ nó trỏ.  ho nên chẳng thể nào 

không cầu hiểu rõ, mà sơ sót bỏ qua đi, rất đỗi cho là lời nói trùng điệp thì 

lại là lầm lớn. Thế thì ba chữ nầy trỏ cái gì?  gài  ia Tƣờng bảo: tri là thế 

đế trí, kiến là đệ nhứt nghĩa đế trí.  gài Ðạt Thiên bảo: tri là tỷ lƣợng, kiến 

là hiện lƣợng.  ay bảo nên y theo luận của ngài Vô Trƣớc.  uận nầy nói: 

“Trí nƣơng ngừng ở xa-ma-tha cho nên tri, nƣơng ngừng ở tỳ-bát-xa-na cho 

nên kiến, hai cái nầy nƣơng ngừng ở tam-ma-đề cho nên giải”.  ghĩa nầy là 

tỏ rõ ba cái đều là trí, nhƣng vì nƣơng ngừng phƣơng tiện khác nhau nên lập 

ra ba danh từ. Xa-ma-tha nghĩa là chỉ, chỉ tức là định. Trí từ định sanh gọi là 

tri. Xem đây thì tri là chân đế trí. Ðịnh thì vạn duyên đều ngừng nghỉ, rõ rõ 

chứng tri, nên gọi là tri.  hỗ nầy cùng với nghĩa tâm tam tế chẳng thể đắc, 

chƣ pháp duyên sanh tánh không, khai phật tri kiến nói ở phía trƣớc kinh 



nầy hợp nhau. Vì chƣng tri là theo bên nội-chứng mà nói . Tỳ-bát-xa-na là 

Quán, quán tức là tuệ. Trí từ tuệ ra gọi là kiến. Xem đây thì kiến là tục đế trí. 

Tuệ thì sự tƣớng sai biệt không cái nào là chẳng thấy suốt, cho nên nói là 

kiến. Ðây cùng với nghĩa ngũ nhãn, thị sa, chẳng chấp nhứt dị, khai phật tri 

kiến nói phía trong kinh nầy chính giống nhau, vì chƣng kiến là theo bên 

ngoại-chiếu mà nói. Tam-ma-đề là đẳng-trì có nghĩa là định tuệ đồng đều, 

định tuệ đồng đều gọi đó là giải, có thể thấy giải là do định tuệ mà ra, cũng 

là danh xƣng của tri và kiến gồm lại. Ðây cùng với lời nói: “thâm giải nghĩa 

thú” nghĩa giống nhau. Trƣởng lão vốn đắc vô tránh tam muội, định lực đã 

đầy đủ, nhƣng tuệ chƣa đồng đều, kịp nghe thậm thâm bát nhã, trí tuệ tăng 

lên, nên có thể thâm giải. Trƣởng lão thế lệ bi khấp chính tự thẹn mình từ 

xƣa đến nay định nhiều, tuệ ít, nay may mắn nghe đƣợc kinh sâu mà đƣợc 

định tuệ đồng đều, cho nên cực cảm động mà khóc. Ðã nói giải lại nói tín là 

vì cớ gì? Phải biết tín là cửa nhập đạo, mẹ của công đức. Tín là ý khế hợp, vì 

nó khế hợp nhƣ thị, nên có thể tri nhƣ thị, kiến nhƣ thị  iải là danh từ gồm 

cả tri và kiến, nên nói: “nhƣ thị tín giải”. Vì nó ở lý nhứt nhƣ, đều thị khế 

hợp không còn xen cách, định tuệ đồng đều, cho nên có thể chẳng sanh pháp 

tƣớng. ( âu nhƣ thị tri là tỏ rõ định lực của nó, câu nhƣ thị kiến là tỏ rõ tuệ 

lực của nó, câu nhƣ thị tín giải là tỏ rõ định tuệ lực đồng đều của nó.  hữ tín 

thông suốt ba câu, là công hiệu do ba câu trên sanh ra). Vì cớ gì? Vì có định 

có tuệ, khế hợp nhứt nhƣ thì có thể thấy nó ở các tƣớng ngôn thuyết, danh 

tự, tâm duyên, hết thảy đều ly.  ác tƣớng đều ly liền dẫn sanh ra căn bổn 

chánh trí, tức là vô phân biệt trí. Trí không phân biệt tức là một niệm chẳng 

sanh, một niệm chẳng sanh gọi là bất sanh pháp tƣớng vậy. Tóm lại, tri, 

kiến, tín, giải là phƣơng tiện phía trƣớc của bất sanh, phƣơng tiện tu đầy đủ 

liền chứng vốn bất sanh.  ông hành của nó trọn vẹn ở trên tri, kiến, tín, giải, 

còn bất sanh là công hiệu của nó. Trên cái vốn bất sanh cũng trƣớc chẳng 

đƣợc, vì nếu trƣớc ở bất sanh tức là sanh.   

Tu Bồ Ðề ! Sở ngôn pháp tƣớng giả, nhƣ lai thuyết tức phi pháp tƣớng, 

thị danh pháp tƣớng.  

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, chỗ nói pháp tƣớng là, nhƣ lai nói tức chẳng 

phải pháp tƣớng, nên gọi tên là pháp tƣớng.  

 ết thảy pháp tƣớng đều là giả danh, vốn nó tức phi, vì chƣng sanh tức là vô 

sanh. Ðây là tỏ rõ cái sở dĩ nhiên bất sanh pháp tƣớng nói trên. Phải biết, chỗ 

bảo là bất sanh pháp tƣớng, chẳng phải là có pháp tƣớng mà chẳng sanh, mà 

cũng chẳng phải rốt ráo không có pháp tƣớng, ấy là hết thảy pháp tƣớng vốn 

là duyên danh, pháp của duyên sanh đƣơng thể tức không, chỗ gọi là chẳng 



phải làm ra cho nên không, mà vì bổn tánh nó là không. Ðã bổn tánh nó 

không thì cái chẳng sanh cũng mất. Vì cớ gì? Vì sanh tức là vô sanh mới là 

nghĩa chân bất sanh.  ếu chẳng hiểu rõ nó hữu tức là không, mà chú ý ở cái 

bất sanh thì chính lại là sanh, còn sao nói đƣợc là bất sanh ƣ?  ên hết thảy 

kẻ phát tâm phải ở trên nhứt nhƣ, dai thị, tri, kiến, tín, giải, đây chính là hàng 

phục, đây tức là vô trụ. Quả nhiên có thể tri, kiến, tín, giải nhƣ thị nhƣ thị, 

thì tuy pháp tƣớng phừng lên, mà ban đầu sao có sanh? Vì cớ bổn tánh 

chẳng sanh, thì chẳng hàng phục mà hàng phục, không trụ mà trụ, chứng 

nhập chân thực tánh vô tƣớng, vô bất tƣớng.  ại nữa, sanh tức vô sanh, thì 

diệt tức vô diệt, có thể thấy nói sanh diệt, nói bất sanh bất diệt còn là đối đãi 

mà nói, thực ra ngay lúc sanh diệt chẳng ngừng vốn nó bất sanh bất diệt. 

 hẳng những sanh diệt chẳng thể nói, ngay đến bất sanh bất diệt cũng chẳng 

thể nói, phải hết lòng quán nghĩa nầy.  ói nhƣ lai thuyết, nhƣ lai là pháp 

thân, pháp thân tức là thực tƣớng, nên theo nhƣ lai mà thuyết tức phi pháp 

tƣớng, thị danh pháp tƣớng để hiển nghĩa vô tƣớng vô bất tƣớng. Tóm lại, 

khoa nầy là tỏ rõ tức pháp tƣớng mà vô pháp tƣớng, tức sanh mà vô sanh, 

chẳng phải là lấy bất sanh làm bất sanh.  ghĩa nầy là tỏ rõ chẳng những 

niệm của sanh không có, ngay cả niệm của bất sanh cũng không có, chính là 

vì một niệm bất sanh mà vẽ ra. Vì vốn bất sanh mà vẽ ra, là vì bất thủ ƣ 

tƣớng nhƣ nhƣ bất động ở văn dƣới mà vẽ ra vậy.  hƣ nhƣ bất động là tên 

khác của sanh tức vô sanh.  ại nữa, khoa nầy chính là kết hiển nghĩa ƣng 

nhƣ thị trụ, ƣng nhƣ thị hàng phục ở đầu cuốn kinh, chẳng phải chỉ kết một 

khoa nầy, nghĩa thú trọn bộ kinh đến đây đã bao gồm nói ra không sót, đầu 

đuôi hoàn thành vậy.  

Một khoa kết thành nầy, nhƣ: vô sở tùng lai diệc vô sở khứ là bất sanh pháp 

tƣớng, nhứt hợp tƣớng bất khả thuyết là bất sanh pháp tƣớng, ngã kiến tức 

phi mà thị danh là bất sanh pháp tƣớng. Vì chƣng khiến tức lai khứ mà vô lai 

khứ, tức nhứt hợp mà vô nhứt hợp, tức ngã kiến mà vô ngã kiến. Vì cớ gì? 

Vì day về ngay trên tâm nguyên chƣa khởi niệm mà giác chiếu, mà khế nhập 

vốn vô sanh. Ðến nhƣ chỗ thuyết ở đầu cuốn kinh, độ mà không có tƣớng 

độ, cho đến tâm nhƣ hƣ không v.v... chẳng phải là bất sanh pháp tƣớng ƣ? 

Trong phát khởi tự chỗ tỏ rõ thế tôn chẳng giống phàm phu, 49 năm hành 

đạo mà nhƣ vô sự, chẳng phải là bất sanh pháp tƣớng ƣ?  ác thuyết khác 

đều có thể dùng nghĩa nầy thông suốt nó, chỗ bảo là: “ƣng nhƣ thị tri, nhƣ 

thị kiến, nhƣ thị tín giải” vậy. Tóm lại ngàn muôn lời nói đều là vì khiến tức 

chƣ tƣớng mà vô tƣớng, để chứng sanh tức vô sanh mà thôi.  ên nói nghĩa 

thú trọn bộ kinh nầy bao gồm nói ra không sót, đầu đuôi hoàn thành. Từ trên 

đến đây phần chính tông đã xong.  



---o0o--- 

LƯU THÔNG PHẬN 

Sự phán biệt phần lƣu thông, chỗ thấy của cổ nhân mỗi ngƣời khác 

nhau, ngài Trí  iả đem một khoa hết thành phía trên gồm chung phán vào 

phần lƣu thông, ngài  gẫu Ích theo đó mà gọi khoa trƣớc là phó-chúc lƣu-

thông, gọi khoa nầy là hiệu-lƣợng lƣu-thông, dƣới câu “vân hà diễn thuyết” 

là lƣu thông phƣơng pháp, dƣới câu “phật thuyết thị kinh dĩ” là lƣu thông 

tƣớng mạo.  gài  ia Tƣờng chỉ phán từ dƣới câu “phật thuyết thị dinh dĩ” là 

lƣu thông.  gài Tuệ Tịnh, Khuê Phong và ngài Ðạt Thiên đời nhà Thanh 

đều theo đó, ngài Khuy  ơ cũng phán gần giống nhƣ thế, nhƣng không dùng 

chữ tự, chính lƣu thông mà lập ra danh từ khác để gọi.  hỉ có đầu đời Thanh 

ngài Phổ Uyển thì lại khác, ngài làm cuốn Tâm ấn Sớ. Sớ nầy ở nghĩa thị 

danh phần nhiều cho là thực danh vì ngài theo tam đế để nói, riêng ngài có 

một kiến thức siêu thắng, chẳng bị thuyết khác che lấp đi, tức là từ bắt đầu 

khoa nầy phán làm phần lƣu thông. Tại sao nói là siêu thắng. Kinh nói: “Vân 

hà vị nhân diễn thuyết”, câu nầy đã rõ ràng yết thị phƣơng pháp hoằng 

dƣơng kinh nầy, phán làm phần lƣu thông vừa hay hợp với tôn chỉ kinh, cho 

nên tôi theo thuyết nầy.   

Tu Bồ Ðề ! Nhƣợc hữu nhân dĩ mãn vô lƣợng a tăng kỳ thế giới thất bảo 

trì dụng bố thí.   

Dịch nghĩa: Tu Bồ Ðề ơi, nếu có ngƣời lấy thất bảo đầy vô lƣợng a tăng 

kỳ thế giới cầm để dùng bố thí.  

  tăng kỳ có nghĩa là vô số, nay chẳng những là vô số mà là vô lƣợng cái vô 

số, lấy đầy rẫy vô lƣợng vô số thế giới thất bảo bố thí, phƣớc đức của ngƣời 

nầy thắng có thể biết đƣợc.  ẫn cái tài thí nầy sở dĩ hiển văn dƣới phƣớc của 

pháp thí lại càng thắng.  ai chữ trì dụng, dùng ở chỗ nầy chẳng hiềm nó là 

thừa, là tại sao? Vì ý ở dẫn khởi văn dƣới chữ trì ƣ thử kinh, ý tỏ rõ tuy làm 

bố thí giống nhau, mà phƣớc đức chẳng giống nhau, vì cái nó cầm để làm sự 

bố thí không giống nhau. Một đằng thì cầm tài bảo, một đằng thì cầm pháp 

bảo.  ầm vô lƣợng vô số thế giới tài bảo chẳng bằng cầm một cuốn kinh, 

cho đến bốn câu kệ, là vì tài thí chỉ cứu thân mạng con ngƣời, còn pháp thí 

có thể cứu tuệ mạng con ngƣời. Pháp thí cứu ngƣời là cái triệt để, nhƣng 

chẳng phải bảo là tài thí có thể phế bỏ.  hính là tỏ rõ tài bảo nhƣ huyễn nhƣ 

hoá, mà phàm phu tham trƣớc việc đó. Biết đâu rằng tham dục thì vô cùng, 

mà tài bảo thì có lúc hết.  ếu hiểu rõ phật pháp thì biết sự việc ở thế gian 



đều nhƣ mộng huyễn, kẻ đƣợc tài thì ngõ hầu trừ khổ, còn kẻ làm sự tài thí 

thì phƣớc đức cũng tăng thêm mà thôi. Vả chăng trong hết thảy pháp hữu vi, 

rất khó xem phá đƣợc là tài bảo nên dẫn tài bảo ra để nói. Phàm hết thảy chỗ 

đem tài thí ra để so sánh cái thắng hơn, ý đều giống nhƣ ở đây. Phải lĩnh hội 

nhƣ thế.  

Nhƣợc hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát bồ tát tâm giả, trừ ƣ thử 

kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng thụ trì độc tụng, vị nhân diễn thuyết, kỳ 

phƣớc thắng bỉ.  

Dịch nghĩa: Nếu có trai lành gái lành phát tâm bồ tát, thụ trì ở kinh nầy 

cho đến những tứ cú kệ, thụ trì đọc tụng, vì ngƣời khác diễn thuyết, thì 

phƣớc của ngƣời nầy thắng kẻ kia.  

Bản xƣa, và Ðại Tạng Kinh đời Tống đều chép là phát bồ tát tâm giả, bản 

lƣu thông chữ bồ tát chép ra bồ đề, phải nên theo bản xƣa. Vì cớ gì? Vì kinh 

nói:  hƣa có thể độ mình, trƣớc muốn độ tha, bồ tát phát tâm nhƣ thế.  hỗ 

gọi là lƣu thông, chú trọng ở pháp thí lợi chúng, nên nói bồ tát phát tâm để 

hiển ý của lƣu thông. Phải biết, chữ “bồ đề tâm” bao gồm nghĩa rất rộng, 

chẳng những là một việc pháp thí. Ở đây vì sẽ chỉ thị phƣơng pháp lƣu 

thông, cho nên riêng đem phát bồ tát tâm ra để nói, cùng với câu “vân hà vị 

nhân diễn thuyết” ở dƣới hô ứng nhau,  hữ “đẳng” trong câu tứ cú kệ bằng 

với nửa câu kệ hay một câu kệ. Bốn câu là một kệ, hai câu là nửa câu kệ, 

trong kinh thƣờng nói: nửa câu kệ liền có thể chứng đạo.  hƣ văn dƣới chỗ 

nói nửa câu kệ: “bất thủ ƣ tƣớng, nhƣ nhƣ bất động.”  ếu có thể tín thụ 

phụng hành thì đi thẳng tới bảo sở, huống chi trọn bài kệ, huống chi trọn bộ 

kinh.  

 hữ “trì” trong câu trì ƣ thử kinh nghĩa là cầm lấy, cùng với chữ “thụ trì” ở 

dƣới nghĩa khác nhau.  âu thụ trì là tự lợi, câu diễn thuyết là lợi tha.  hƣ 

pháp thụ trì thì có thể ngộ nhập vô sanh, bố thí chẳng trụ tƣớng phƣớc của 

nó liền đã thắng kẻ kia, huống chi lại vì ngƣời khác diễn thuyết kinh nầy để 

hành pháp thí chẳng trụ tƣớng ƣ? Vì chƣng kinh nầy mở đầu liền thuyết độ 

vô biên chúng sanh vào vô dƣ niết bàn.  ay vì ngƣời khác diễn thuyết kinh 

nầy tức là lấy pháp vô dƣ niết bàn bố thí, há bố thí thất bảo của kẻ kia chỗ có 

thể bằng đƣợc. Mở đầu lại nói bố thí chẳng trụ tƣớng, thì kẻ nghe thuyết bất 

trụ tƣớng nầy, sự bố thí của ngƣời nầy há chỉ lấy đầy vô lƣợng số thế giới 

thất bảo bố thí mà thôi ƣ? Tóm lại, hoằng dƣơng kinh nầy tức là thiệu long 

phật chủng, chúng sanh đƣợc ích chẳng thể nghĩ bàn, phƣớc của ngƣời nầy 

thắng kẻ tài thí kia lại còn đợi gì nói nữa. Tôn chỉ kinh chú trọng ở lƣu thông 



vô lƣợng pháp bảo, nên văn dƣới chuyên theo diễn thuyết để nói, vả chăng 

tỏ rõ đƣợc làm sao diễn thuyết thì tự hiểu rõ đƣợc làm sao thụ trì, nói một 

bên tức là nhiếp hai bên.   

Vân Hà vị nhân diễn thuyết? Bất thủ ƣ tƣớng, nhƣ nhƣ bất động.   

Dịch nghĩa: Làm sao vì ngƣời khác diễn thuyết? Chẳng thủ ở tƣớng, 

nhƣ nhƣ chẳng động.  

Vân  à vị nhân diễn thuyết: là lời hỏi. Trong nầy bao gồm có hai nghĩa: một 

là hỏi ngƣời diễn thuyết phải nhƣ thế nào, một là hỏi diễn thuyết nghĩa của 

kinh phải nhƣ thế nào?  ai câu bất thủ ƣ tƣớng, nhƣ nhƣ bất động chính là 

khai thị hai nghĩa đó, qui tắc phải nên giữ theo. Ðem kẻ thuyết ra nói: phải ở 

trong tƣớng của năng thuyết, sở thuyết và kẻ nghe thuyết đều chẳng thủ 

trƣớc, chỗ bảo là lấy tâm bất sanh diệt thuyết thực tƣớng pháp là vậy. Kinh 

nầy chính là thực tƣớng pháp, nên kẻ thuyết phải lấy tâm bất sanh diệt thuyết 

nó. Tâm bất sanh diệt tức là bổn tánh, chỗ gọi là nhƣ nhƣ bất động là vậy. Ý 

bảo: ngƣời diễn thuyết thậm thâm bát nhã phải nên tam luân thể không. Vả 

lại nên xứng tánh mà thuyết, trỏ thẳng tâm nguyên mới có thể khiến kẻ nghe 

tức văn tự bát nhã, khởi quán chiếu bát nhã, ngộ thực tƣớng bát nhã.  ƣới 

câu nói bao gồm có ý đã chẳng thể nói bậy lại chẳng thể nói nông cạn. Ðem 

diễn thuyết kinh nầy ra mà nói, nghĩa thú của kinh nầy rất sâu rất rộng, trƣớc 

đã nói: hết thảy chƣ phật từ kinh nầy ra, thế thì chỗ thuyết trong kinh đều là 

pháp thành phật, nó sâu có thể biết đƣợc.  ại nói: chƣ phật a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề pháp đều từ kinh nầy ra, thế thì chỗ thuyết trong kinh, hết 

thảy phật pháp đều chẳng ngoài cuốn kinh nầy, nó rộng có thể biết đƣợc. 

Vậy thì muốn vì ngƣời khác diễn thuyết nếu không đƣợc phƣơng pháp nắm 

chỗ cần yếu, thì nếu chẳng phải nói lớn ra quá đáng, thì cũng tản mác mà 

không chỗ qui kết, kẻ nghe khó đƣợc lợi ích của pháp.  ho nên bày tỏ chỗ 

cần yếu của nghĩa kinh tức là hai câu một kệ ở dƣới.  ó thể thấy hai câu một 

kệ nầy là yếu chỉ của kinh nầy, lại cũng tức là yếu chỉ của hết thảy phật 

pháp.  hỗ nói về tánh tu, lý sự trong ngàn kinh muôn luận, hai câu một kệ 

nầy bao quát hết thảy.  ại có chỗ tiến lên, ấy là trên bề mặt thì khai thị làm 

thế nào diễn thuyết, mà ở phía trong thì lại là khai thị làm thế nào thụ trì. Tại 

sao nói thế? Vì chƣng diễn thuyết nhƣ thế, ắt trƣớc có thể thụ trì nhƣ thế, 

nếu chẳng nhƣ thế thì há có thể diễn thuyết ƣ? Vả chăng vì ngƣời khác diễn 

thuyết, chính là muốn cho ngƣời khác thụ trì nhƣ thế. Phải lĩnh hội nhƣ thế. 

 o đây mà xem hai câu kinh văn: “bất thủ ƣ tƣớng nhƣ nhƣ bất động”, 

nghĩa-uẩn của nó sâu rộng, thật rõ ràng.  ay sẽ theo từng tầng một giải thích 

nó.  



Trƣớc hết phải biết hai câu nầy là lời nói qui kết của trọn bộ kinh, cũng là lời 

nói phát minh của trọn bộ kinh. Sao gọi là qui kết? Một bộ kinh nầy chỗ 

thuyết từ đầu đến cuối đều là nghĩa BẤT T Ủ, ngó xem liền biết, không còn 

đợi trƣng dẫn ra nữa, mà dẫn ra cũng không xiết. Ðến nhƣ những câu: “chƣ 

pháp nhƣ nghĩa, vô thực vô hƣ, nhất thiết pháp dai thị phật pháp, thị pháp 

bình đẳng” đều là nghĩa   Ƣ   Ƣ. “Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ” là 

nghĩa BẤT ÐỘ  .  ay chẳng qua lấy hai câu nầy kết thúc nghĩa của trọn 

bộ kinh vậy thôi, đây gọi là lời nói qui kết. Thế thì làm sao lại gọi là lời nói 

phát minh ƣ? Vì chỗ thuyết của trọn bộ kinh tuy đều là nghĩa nầy, nhƣng 

thấy tản mác ra, nếu ngƣời học chƣa thể dung hội quán thông thì không biết 

đâu là bờ bến, chẳng biết từ chỗ nào mà vào.  ho nên phát minh ra rằng: yếu 

điểm của trọn bộ kinh, chẳng ngoài tám chữ: “bất thủ ƣ tƣớng, nhƣ nhƣ bất 

động”.  gƣời học phải theo đây mà vào, thì sau kẻ nghe đều có thể nắm chỗ 

yếu, chẳng đến nỗi dòm trƣớc ngó sau, phiếm lạm không có chỗ qui kết. Ðây 

gọi là lời nói phát minh.  

Thứ nhì phải biết, hai câu nầy đều là thuyết công phu tu, cũng đều là thuyết 

hiệu quả của tu, vì chƣng ắt có thể bất thủ thì mới có thể bất động.  hƣng 

cũng ắt có thể quán cái bất động bèn mới có thể bất thủ, chỗ bảo là làm nhân 

quả lẫn nhau là vậy.  ếu chỉ nhận bất thủ là công phu tu, thì nghĩa của kinh 

nghiêng về một bên, mà chẳng trọn vẹn.  ay y theo kinh văn lần lƣợt nói. 

 hỗ gọi là tƣớng, ấy là tƣớng gì? Trong kinh thuyết tƣớng rất nhiều, nào 

tƣớng lục trần sắc thanh v.v..., tƣớng lục độ bố thí v.v..., thân tƣớng, phật độ 

tƣớng, trang nghiêm tƣớng, phƣớc đức tƣớng, chúng sanh tƣớng, độ chúng 

sanh tƣớng, bồ đề tƣớng, phát tâm tƣớng, thƣợng cầu tƣớng, hạ hóa tƣớng, 

nhân tƣớng, quả tƣớng v.v... trải qua con số khó kể hết. Tóm lại phàm thuyết 

một pháp ắt có tƣớng của nó.  ay khái quát nó mà nói: “phàm chỗ có tƣớng 

hết thảy bất thủ”. Phải biết, nói một chữ tƣớng, thì pháp và phi pháp đều thu 

nhiếp ở trong đó, nên lời nói bất thủ tƣớng liền thông suốt với bất đoạn diệt 

tƣớng. Vì cớ gì? Vì đoạn diệt là không tƣớng, cũng là chỗ bất thủ. Phải lĩnh 

hội nhƣ thế.  hỗ bảo từ một phƣơng diện nầy liền phải thấy đến một phƣơng 

diện kia, phàm đọc kinh phật cần nhứt phải biết lý nầy.  âu bất thủ ƣ tƣớng 

nầy nếu chẳng lĩnh hội nhƣ thế, liền cùng với câu nhƣ nhƣ bất động ở văn 

dƣới chẳng ứng với nhau. Vì cớ gì? Vì hai bên không và hữu, có một chút 

nghiêng về bên nào liền chẳng phải là nhƣ nhƣ bất động. Tại sao nhƣ thế? Vì 

nghiêng thì có thủ, thủ thì đã bị nó động rồi vậy. Tóm lại chẳng kể thủ cái gì, 

thủ thì tâm động, thủ thì trƣớc tƣớng, mà chẳng phải là tánh nhƣ nhƣ. Kinh 

Viên  iác nói: “bao nhiêu thứ thủ, xả đều là luân hồi”, luân hồi là tâm sanh 

diệt.  ếu có chỗ thủ, ắt có chỗ xả, vì cớ gì thủ, xả?  o ở phân biệt chấp 

trƣớc, phân biệt chấp trƣớc tức là tâm sanh diệt, nên nói bao nhiêu thứ thủ xả 



đều là luân hồi, cũng nhƣ nói bao nhiêu thứ thủ, xả là do có tâm sanh diệt 

phân biệt chấp trƣớc. Thế thì nếu có thể bất thủ thì ngay lúc đó liền ly tâm 

sanh diệt, thế thì ngay lúc đó liền thấy tánh bất sanh bất diệt, nên nói bất thủ 

ƣ tƣớng, nhƣ nhƣ bất động.  hƣ nhƣ bất động là tánh bất sanh bất diệt. Bất 

thủ là chân thuyên của vô trụ, vô trụ là chân-thuyên của bất động. Vì cớ gì? 

Vì nếu tâm có trụ tức là phi trụ.  ời nói phi trụ chính tỏ rõ là nó động.  ếu 

tâm có trụ tức là phi trụ cũng nhƣ nói có thủ tức là tâm động, nên tâm ắt 

không thủ một cái gì mà sau mới không một chỗ nào động.  hƣ nhƣ là tên 

khác của chân nhƣ, đều tức là bổn tánh.  hƣng lập nên hai danh từ, vì chân 

nhƣ là trỏ tánh vốn đầy đủ mà nói, nhƣ nhƣ là trỏ chứng đắc bổn tánh mà 

nói. Vì chƣng lúc chứng tánh thì ngoài trí ra không có lý, ngoài lý ra không 

có trí, trí và lý ám hợp gọi đó là trí nhƣ, lý nhƣ, nên nói là nhƣ nhƣ.  ghĩa 

của nhƣ nhƣ là tỏ rõ năng sở hai cái đều mất, vì nó không có năng chứng, 

không có sở chứng, thoát xa căn trần, linh quang một mình rực rỡ, thế nên 

nó tịch chiếu đồng thời. Vì có lúc tịch mà chiếu, lúc chiếu mà tịch, thế nên 

vô tƣớng vô bất tƣớng. Vì nó đều không có tƣớng bất tƣớng vậy nên bất 

sanh bất diệt, vì nó bất sanh bất diệt vậy nên nhƣ nhƣ bất động.  ay đã 

chẳng thủ tƣớng sanh diệt, vậy nên tánh bất sanh bất diệt nhƣ nhƣ hiện ra, 

cho nên nói: bất thủ ƣ tƣớng, nhƣ nhƣ bất động.  

Kinh Viên  iác lại nói: “ ết thảy chúng sanh vô thủy huyễn vô minh đều từ 

chƣ nhƣ lai viên giác tâm mà lập lên, cũng nhƣ hƣ không hoa nƣơng theo 

không mà có tƣớng, không hoa nếu lại diệt mất thì hƣ không vốn chẳng 

động”.  hữ chƣ nhƣ lai viên giác tâm là nói bổn tánh phật và chúng sanh 

cùng đầy đủ, ở trên phần của chúng sanh gọi là nhƣ lai tạng là vậy. Vì chƣng 

câu nầy là theo thánh và phàm nói chung, chẳng phải chỉ nói riêng phía bên 

phật.  ũng nhƣ hƣ không hoa, nƣơng theo không mà có tƣớng là thí dụ 

chúng sanh từ vô thủy đến nay vì cớ bất giác, nƣơng theo tánh bổn lai không 

tịch mà huyễn thành tƣớng vô minh.  o đây có thể biết vô minh chẳng qua 

là huyễn tƣớng duyên khởi trong bổn tánh, cũng nhƣ đốm hoa trong khoảng 

không. Trong khoảng không vốn không có đốm hoa, thì trong tánh vốn 

không có vô minh, thật là rõ ràng. Không hoa nếu lại diệt mất thì hƣ không 

vốn chẳng động là thí dụ vô minh nếu diệt mất thì tánh vốn chẳng động. Vốn 

chẳng động có nghĩa là đƣơng lúc nó hiện ra có vô minh thì tánh nầy nguyên 

chƣa từng động. Phải biết, tầm thƣờng chỗ nói là tâm động ấy là vô minh 

động vậy.  o đây lại có thể hiểu rõ lý: chỉ có thể bất thủ ƣ tƣớng, thì bổn 

tánh nhƣ nhƣ bất động ngay lúc đó liền hiện ra.  ại có thể biết thủ xả chính 

do vô minh, mà vô minh vốn là huyễn tƣớng. Thế thì bất thủ ƣ tƣớng ngay 

lúc đó liền nhƣ nhƣ bất động là vì không có thủ xả, vô minh đã khiển trừ 



vậy. Vậy nên ngƣời học phải ở trên bất thủ, tức là vô trụ mà thống thiết dụng 

công, nếu chẳng thế thì tuy muốn bất thủ cũng chẳng thể đƣợc.  

 ai chữ nhƣ nhƣ, có chỗ giải thích chữ nhƣ trên là giống nhƣ, là xứng với, 

chữ nhƣ dƣới là chân nhƣ, có nghĩa là bất thủ ƣ tƣớng thì mới cùng với chân 

nhƣ bổn tánh xứng với nhau, giống nhau, mà tâm chẳng động.  ời giải thích 

nầy không ổn thoả. Trong Ðại Thừa  ghĩa  hƣơng nói rõ nhƣ nhƣ cũng là 

chân nhƣ, vả danh từ nhƣ nhƣ trong kinh đại thừa thƣờng thƣờng thấy nó, 

phần nhiều trỏ cảnh giới phật mà nói, sao có thể nói là xứng với, giống nhau 

ƣ?  gay muốn chia ra để giải thích thì chữ nhƣ trên có thể giải thích là khế 

hợp, khế hợp chân nhƣ, tức là trí và lý hợp nhau. Phải biết, nói giống nhau, 

nói xứng với nhau thì vẫn là thể chỉ là thể, trí chỉ là trí, tƣớng của năng sở 

nghiễm nhiên, sao nói là bất thủ ƣ tƣớng ƣ?  ên sự giải thích trên mới vừa 

xem chỉ thấy nó nông cạn, xem xét kỹ thì rất không thích hợp, nên nói là 

không ổn thoả. Phật nói: “ly huyễn tức giác”, chữ giác tức là trỏ tánh nhƣ 

nhƣ bất động, chữ tức có nghĩa là ngay lúc đó.  ó thể thấy chỉ sợ chẳng thể 

bất thủ thôi, quả nhiên có thể bất thủ thì ngay lúc đó hiện thành.  ay giải 

thích bất thủ ƣ tƣớng nghĩa là cùng với tánh giống nhau, hiển nhiên trái với 

lời phật nói.   

 ồi nãy nói ngƣời học phải ở hai chữ “bất thủ” thống thiết dụng công. Thế 

thì làm sao mới có thể bất thủ?  hỗ nầy nhứt định chẳng thể sơ sót bỏ qua, 

phải nghiên cứu cho kỹ. Phải biết, bất thủ tƣớng tức là ly tƣớng. Kinh Viên 

 iác nói: “ ết thảy bồ tát và chúng sanh đời mạt thế phải nên lìa xa hết thảy 

cảnh giới huyễn hóa hƣ vọng.  o chấp trì vững chắc tâm lìa xa, cho nên tâm 

hƣ huyễn cũng lại lìa xa, lìa xa là huyễn lại cũng lìa xa, lìa xa cái lìa xa 

huyễn lại cũng lìa xa, đƣợc không chỗ lìa liền trừ chƣ huyễn”. Xét kỹ nghĩa 

đoạn kinh nầy, có thể thấy công phu ly tƣớng toàn ở chấp trì vững chắc. 

 hấp trì vững chắc tức là cƣỡng chế, công phu nầy thiệt chẳng thể thiếu. 

 ếu chẳng thế thì từ vô thủy đến nay thói quen thủ tƣớng sao có thể trừ 

đƣợc? Thế nhƣng lại phải xét kỹ làm sao mới có thể chấp trì vững chắc cái 

bất thủ ƣ? Muốn biết làm sao mới có thể chấp trì vững chắc cái bất thủ, 

trƣớc phải biết chúng sanh vì sao cho nên thủ? Không gì khác, vì do có tâm 

phân biệt chấp trƣớc bốn tƣớng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả mà thôi.  iền 

lại phải biết cái tƣớng của bốn tƣớng nầy thực chẳng phải ngoài một cái ngã 

tƣớng. Mà gốc của ngã tƣớng là sanh ra ở ngã kiến.  àng phải xét kỹ, chấp 

trì vững chắc cái bất thủ đã đành là đủ để khiển trừ ngã kiến, nhƣng chỉ có 

thể hàng phục, chẳng thể dứt. Vì cớ gì? Vì vô minh chƣa phá. Vả chăng vì 

vô minh ngã kiến chƣa dứt, cũng đủ để phá hoại sự chấp trì vững chắc của 

nói, thế thì nếu chẳng ở trên cái lìa vô minh, ngã kiến mà dụng công thì 



chẳng thể đƣợc.  àm sao có thể lìa ƣ? Trƣớc đã dẫn kinh Viên  iác rằng: 

“biết huyễn liền ly, chẳng làm phƣơng tiện” là vậy. Ðây là nói hai chữ “biết 

huyễn” ấy là phƣơng tiện rất diệu để lìa vô minh, chẳng cần tìm phƣơng tiện 

nào khác. Thế thì làm sao có thể biết nó là huyễn ƣ? Kinh  ăng  ghiêm khai 

thị rất rõ, kinh nói: “ hƣ lai bổn khởi nhân địa, tối sơ phát tâm trƣớc lấy trụ 

tâm chính niệm chân nhƣ, mới có thể viễn ly chƣ huyễn”.  hính niệm tức là 

giác chiếu, có nghĩa là phải giác chiếu thẳng ngay chân nhƣ bổn tánh mới có 

thể biết là nó huyễn.  o đây có thể thấy ắt phải trƣớc ngộ bổn tánh nhƣ nhƣ 

bất động mới có thể bất thủ ƣ tƣớng. Ðây tức là chỗ nói hai câu kinh văn bất 

thủ ƣ tƣớng, nhƣ nhƣ bất động ở phía trƣớc làm nhân quả lẫn nhau, phải 

dụng công giao xen lẫn nhau, chẳng có thể nhận câu bất thủ là công phu tu, 

câu nhƣ nhƣ là hiệu quả.  ói một cách khác, chẳng những chỉ phải day về 

trên bất thủ chấp trì vững chắc, lại phải day về trên nhƣ nhƣ giác chiếu. Vả 

chăng giác chiếu là phƣơng tiện trƣớc tiên của chấp trì vững chắc, tức là 

muốn nắm vững chắc cái bất thủ ắt phải trƣớc tu giác chiếu.  ếu không thế 

thì vô minh chƣa dứt, há có thể nắm vững? Vậy nên kinh Viên  iác nói: 

“ ết thảy bồ tát và chúng sanh đời mạt thế trƣớc dứt vô thủy luân hồi căn 

bản”.  uân hồi căn bản tức là vô minh ngã kiến. Thế thì làm sao dứt? Trƣớc 

đã dẫn kinh Viên  iác rằng: “ ết thảy nhƣ lai bổn khởi nhân địa đều y viên 

chiếu thanh tịnh giác tƣớng, vĩnh viễn dứt vô minh, mới thành phật đạo”, 

đây cùng với chỗ dẫn trong kinh  ăng  ghiêm: “trƣớc lấy trực tâm chính 

niệm chân nhƣ” nghĩa của nó giống nhau. Thí dụ nhƣ bạn xấu, ban đầu vì 

không biết nhận lầm nó là bạn tâm phúc, nay biết nó xấu, muốn tuyệt giao 

với nó, nhƣng vì liên hệ đã lâu chƣa thể dứt ngay đƣợc, ắt phải trƣớc lánh xa 

nó mà sau mới có thể dứt tuyệt. Ðây cũng nhƣ thế, từ vô thủy đến nay nhận 

lầm vô minh huyễn thức làm chân tâm, liên hệ mật thiết đã lâu rồi.  ay đã 

lật ngƣợc lại, đại giác ngộ đó là chẳng phải, nếu không mau mau quay đầu 

trở lại nhận cho đúng tự tánh thanh tịnh, tiếp gần ngay với nó, thì vẫn là 

cùng với vô minh lẫn lộn ở một chỗ, nên viên chiếu giác tƣớng tức là trực 

tâm chính niệm chân nhƣ, tức là cùng với chân tâm tiếp gần. Mà cùng với 

chân tâm tiếp gần tức là cùng với vô minh lánh xa, nhƣ thế mới có thể hy 

vọng dứt nó vĩnh viễn.  ho nên công phu khẩn yếu trọn ở hai chữ V Ê  

   ẾU. Sao gọi là viên chiếu?  iệm trƣớc đã diệt, niệm sau chƣa sanh, 

chính ngay lúc đó nhứt tâm vắng lặng, liễu liễu minh minh, đó gọi là viên 

chiếu. Viên chiếu là chẳng phải gắng sức, chẳng không gắng sức, chẳng 

chìm xuống, chẳng nổi lên, giống nhƣ vừng trăng sáng tròn là vậy.  úc nầy 

một niệm chƣa khởi, thanh tịnh không có gì so sánh, khắp thân thể thanh 

lƣơng, tức là bổn lai diện mục. Kẻ mới học chƣa có định lực, một khoảng sát 

na niệm sau lại khởi, liền lại giác chiếu nhƣ thế, chỉ cần phải xách lên đƣợc 

sự giác chiếu, nhƣ cán cân hễ phía bên nầy cao lên thì phía bên kia thấp 



xuống, nhƣ thế thì lại thanh tịnh vậy. Phải cần liên miên khít khao không 

gián đoạn, khiến cho nó nối tiếp nhau, lâu ngày liền có thể nhập định. Ðến 

nhƣ toàn thể nhƣ nhƣ bất động, chẳng dễ gì có thể viên hiển ngay ra đƣợc, 

nhƣng dụng công nhƣ thế tức là tùy thuận đi vào.  ai câu nầy trong kinh nầy 

tức là nghĩa đó.  hẳng những phải day về trên cái bất thủ mà giữ vững, lại 

còn phải day về trên nhƣ nhƣ mà giác chiếu. Rất cần yếu, rất cần yếu !  

 ay lại dẫn kinh Viên  iác chứng minh nghĩa giác chiếu bổn tánh có thể trừ 

vô minh. Kinh nói: “Ở trong vô sanh vọng thấy sanh diệt”. Ðây là nói tự 

tánh vốn nó bất sanh, vốn nó bất sanh tức là vốn nó bất động. Sanh diệt tức 

là trỏ vô minh. Ý bảo trong tự tánh vốn không có vô minh, nói có vô minh là 

do ở vọng kiến. Thế thì nay biết giác chiếu thanh tịnh bổn tánh, tức là chánh 

kiến. Tà chánh chẳng đứng đều, chánh kiến nổi dậy thì vọng kiến trừ đi.  ên 

kinh đó lại nói: “ hƣ lai nhân địa tu viên giác, biết là không hoa, liền không 

luân chuyển, cũng không thân tâm chịu sự sanh tử của nó, chẳng phải là tạo 

tác cho nên không, vì bổn tánh vốn không !” Sanh tử tức là danh diệt, đây là 

nói tự tánh đã vốn bất sanh thì cũng bất diệt, cho nên nói là bổn tánh không. 

Bảo là cũng không thân tâm chịu sự sanh tử của nó là vì cớ bổn tánh nguyên 

không sanh diệt, chẳng phải là tạo tác ra khiến cho nó không. Cho nên phát 

tâm liền phải giác chiếu tánh vốn chẳng sanh, nên nói nhân địa tu viên giác 

là trỏ lúc phát tâm tu hành, chữ tu tức là trỏ giác chiếu, viên giác là trỏ tánh 

vốn chẳng sanh. Kẻ tu nhƣ thế biết hết thảy tƣớng sanh diệt kia đều là không 

hoa, vì hữu tức phi hữu. Ðã biết nhƣ thế thì chẳng bị nó chuyển.  hẳng 

chuyển thì rõ ràng là chẳng động, nên nói: “Biết là không hoa, liền không 

luân chuyển”.  ai câu nầy cùng với nghĩa “biết huyễn liền ly” giống nhau. 

Ðã biết huyễn liền ly cho nên cũng không có thân tâm chịu sự sanh tử của 

nó, thì pháp tánh nhƣ nhƣ vậy. Xem tổng quát lại các kinh văn dẫn ở trên, 

phải hiểu rõ day thẳng về chỗ bổn bất sanh mà giác chiếu, làm diệu pháp để 

trừ vô minh. Sao gọi là chỗ bổn bất sanh? Tức là ở lúc chƣa khởi niệm mà 

giác chiếu là vậy.  iệm còn chƣa khởi thì sao gọi là tƣớng, lại có gì là thủ. 

Quả nhiên có thể nhƣ thế liên miên khít khao không gián đoạn thì ở bất thủ 

tự có chỗ nắm vững. Tóm lại, một mặt day về chỗ bất động nhiếp tâm giác 

chiếu để thành tựu cái bất thủ, lại một mặt ở lúc gặp duyên giữ vững cái bất 

thủ để viên mãn cái bất động, ngõ hầu ở tánh thể nhƣ nhƣ đƣợc có chỗ nhập. 

Kinh  ăng  ghiêm cũng nói giống nhƣ thế, nhƣ nói: “ ác ngƣời tu hành 

chẳng thể đƣợc thành vô thƣợng bồ đề, cho đến thành riêng thanh văn duyên 

giác và quyến thuộc của ma đều do chẳng biết hai thứ căn bản, tụ tập sai 

lầm, lộn xộn. Sao gọi là hai thứ: một là vô thủy sanh tử căn bản, ấy là mầy 

ngày nay cùng với các chúng sanh dùng tâm phan duyên làm tự tánh, hai là 

vô thủy bồ đề niết bàn, nguyên thanh tịnh thể, ấy là mầy ngày nay thức tinh 



nguyên minh có thể sanh chƣ duyên.  ái duyên chỗ sót mất là do các chúng 

sanh mất cái bổn minh nầy, tuy trọn ngày hành mà chẳng tự giác, uổng vào 

các thú”. Phan duyên tâm nói ở đây tức là tâm bất giác vọng động.  guyên 

thanh tịnh thể cho đến cái duyên chỗ sót mất tức là bổn tánh nhƣ nhƣ bất 

động. Kinh đó lại nói: “ àm sao mầy nay lấy động làm thân, lấy động làm 

cảnh, từ đầu tới cuối, niệm niệm sanh diệt, bỏ mất chân tánh, làm việc điên 

đảo, tánh tâm mất cái chân, nhận vật làm mình, luân hồi trong đó, tự thủ lƣu 

chuyển”. Ðoạn nầy lại nói đƣợc rõ rõ ràng ràng, tức là lúc mới phát tâm liền 

phải phân biện rõ chân vọng, day thẳng về chỗ vốn chẳng động mà giác 

chiếu, bèn chẳng đến nỗi mất cái bổn minh, uổng vào các thú, tự thủ lƣu 

chuyển. Phải biết, giác chiếu nhƣ thế cũng phải nhiếp tâm.  hiếp tâm cũng 

chẳng phải là vô niệm, cũng chẳng phải là rốt ráo vô tƣớng vô thủ, nhƣng 

phàm phu chẳng dùng phƣơng pháp nầy thì không có chỗ hạ thủ, chỗ gọi là 

pháp môn lấy huyễn trừ huyễn vậy. Bởi pháp nầy tuy cũng là huyễn, nhƣng 

là tùy thuận chân nhƣ, cùng với các thứ động niệm, thủ tƣớng khác vì tâm 

chẳng giống, nên đắc quả liền khác nhau xa.  ại nữa, pháp nầy chẳng qua là 

phƣơng tiện bắt đầu hạ thủ, tuy là pháp môn tùy thuận chân nhƣ, mà năng 

chiếu, sở chiếu cũng phải theo từng bƣớc mà khiển trừ cho sạch, chỗ bảo là: 

có giác có chiếu đều gọi là chƣớng ngại.  ên ắt phải ly mà lại ly, đắc không 

chỗ ly, mới trừ các huyễn. Phải biết nhƣ thế !  

 ói tóm lại, nhƣ nhƣ bất động tức là nghĩa bất sanh, bất thủ ƣ tƣớng tức là 

nghĩa vô trụ. Trƣớc phải giác chiếu vốn bất sanh mới có thể vô trụ, đến chỗ 

không trụ một chỗ nào liền chứng vô sanh.  ụng công giao xen lẫn nhau, 

đây là môn cần yếu. Vả dụng công nhƣ thế thì quán triệt suốt đáy, từ bắt đầu 

hạ thủ cho đến trụ, hành, hƣớng, địa, đẳng giác, diệu giác đều chẳng ngoài 

cái nầy.  ên nói: “ly nhứt thiết tƣớng tắc danh chƣ phật, nhứt thiết chƣ phật 

tùng thử kinh xuất”. Mà phía trên đặc biệt dẫn kinh  ăng  ghiêm, Viên 

 iác để chứng nghĩa nầy, cũng đủ thấy a nậu đa la tam miệu tam bồ đề pháp 

đều từ kinh nầy ra.  

 ại tiến lên nữa, kinh nầy lấy vô trụ phá ngã làm chủ chỉ duy nhất, thì có thể 

thấy trọn bộ kinh đều là thuyên hiển nghĩa muốn phá vô minh ắt phải chẳng 

thủ tƣớng.  ửa bộ sau thuyết chƣ pháp nhứt nhƣ, thuyết hết thảy đều thị 

v.v... tức là thuyên hiển nghĩa nhƣ nhƣ bất động. Kịp khiến thông đạt vô ngã 

pháp mà chỗ gọi là thông đạt là trƣớc hết khiến khai phật tri kiến, trở về sau 

lại sƣớng phát nghĩa duyên sanh tánh không. Khoa nầy đã lấy hai câu bất thủ 

ƣ tƣớng, khai thị ngƣời học phải giác chiếu bổn tánh nhƣ nhƣ bất động. Mà 

khoa dƣới lại khai thị bằng quán pháp duyên sanh, vừa hay cùng với phần 

chính tông nửa bộ sau trƣớc hiển nhƣ nhƣ, thứ nhì thuyết nghĩa thú của 



duyên sanh giống nhau. Ðây chính là chỉ-thị yếu chỉ trọn bộ kinh là ở nửa bộ 

sau. Kẻ diễn thuyết nếu chẳng thông đạt nghĩa nửa bộ sau, thì nửa bộ trƣớc 

liền chẳng đƣợc yếu-lĩnh. Kẻ thụ trì nếu chẳng biết từ chỗ thuyết nửa bộ sau 

vào làm sự quán, thì lại cũng chẳng đƣợc yếu-lĩnh. Ðây là tôn chỉ sâu của 

thế tôn, phải biết sức thể-hội. Ðến nhƣ khoa nầy đã khiến giác chiếu bổn 

tánh, khoa dƣới lại khiến quán pháp duyên sanh càng là hay khéo, càng là 

nắm chỗ yếu. Ðây chính là phật tri phật kiến, ngƣời học gấp phải thông đạt 

nhƣ thế. Vì chƣng phàm phu toàn thể là vô minh, tuy nói là giác chiếu bổn 

tánh mà mày mặt của bổn tánh ẩn núp đã lâu, chỉ là vô minh đen tối mà thôi. 

Thế thì biết làm sao?  ay phải khai thị rằng: phải trƣớc quán chƣ pháp 

duyên sanh để làm phƣơng tiện, nên lời kết của khoa dƣới là: phải nên quán 

nhƣ thế, có nghĩa là ắt phải làm sự quán nhƣ thế. Vì cớ gì? Vì quán chƣ pháp 

duyên sanh tức là quán chƣ pháp không tƣớng.  úc tƣớng đã không, há còn 

có thủ, thế thì nhƣ nhƣ bất động vậy.  á chẳng bảo đó là hay khéo ƣ?  á 

chẳng bảo đó là nắm chỗ yếu ƣ?  ghĩa nầy khoa dƣới lại sẽ nói tƣờng tận. 

 hữ diễn trong câu diễn thuyết có ý sâu.  iễn là diễn dịch, tức là bảo nghĩa 

của kinh sâu kín, kẻ nói kinh phải mở cái huyền vi của nó ra, phát chỗ ẩn 

tàng của nó ra, trƣng dẫn ra rộng rãi để tuyên dƣơng nghĩa của nó, khiến cho 

nghĩa của nó thông suốt, chẳng uổng phí một sự thuyết nầy vậy. Thuyết hết 

thảy kinh đều phải y theo phép tắc nầy.   

Hà dĩ cố?  

Nhứt thiết hữu vi pháp,  

Nhƣ mộng, huyễn, bào, ảnh.  

Nhƣ lộ diệc nhƣ điện,   

Ƣng tác nhƣ thị quán.  

Dịch nghĩa: Vì cớ gì?   

Hết thảy pháp hữu vi,   

Nhƣ mộng, huyễn, bọt, bóng,   

Nhƣ móc lại nhƣ chớp,   

Phải làm sự quán nhƣ thế.  



 à dĩ cố: là lời hỏi cái sở dĩ nhiên của bất thủ ƣ tƣớng.  ái sở dĩ nhiên có hai 

nghĩa. 1) Vì sao mà bất thủ, ba câu trƣớc trong bài kệ đã đủ trả lời và giải 

thích. 2)  àm sao có thể bất thủ thì phải trọn bài kệ mới đủ trả lời giải thích, 

mà qui trọng ở câu kệ thứ tƣ.  ay giả bày đặt ra vấn đáp để tỏ rõ.  

 ỏi: Vì sao mà bất thủ?   

Ðáp: Vì hết thảy sự tƣớng hữu vi đều là duyên tụ thì sanh, duyên tán thì diệt, 

biến hoá vô thƣờng, nắm giữ chẳng vững, nhƣ mộng, huyễn, bọt, bóng, 

sƣơng móc, làn chớp, giống nhƣ có mà thực ra thì không có.   

 ỏi: Thế thì làm sao có thể bất thủ?   

Ðáp: Phải ở hết thảy pháp hữu vi làm sự quán nhƣ mộng, huyễn, bọt, bóng, 

sƣơng móc, làn chớp, biết nó đƣơng thể tức không, chẳng sanh tham trƣớc, 

thì mới có thể bất thủ.  

 hƣ chỗ nói trên, tôn chỉ lớn của khoa nầy đã rõ, nay lại nói ra tƣờng tận. 

Phải biết, nhƣ nhƣ bất động là tánh chân thực, lại cũng tức chỗ gọi là vô vi 

pháp, bất sanh bất diệt. Trƣớc nói:  ết thảy hiền thánh đều lấy vô vi pháp 

mà có sai biệt, nay chẳng khiến quán chân tánh của vô vi pháp nhƣ nhƣ bất 

động, mà khiến quán huyễn tƣớng của hữu vi pháp duyên sanh vô thực, là 

sao? Ðây là thế tôn biết sâu bịnh của phàm phu, đặc biệt vì đó khéo mở ra 

phƣơng tiện. Trong nầy có hai yếu nghĩa: 1) phàm phu sở dĩ là phàm phu, 

không có gì khác, vì bội giác hợp trần, hƣớng ngoại tìm cầu mà thôi. Vì cớ 

gì hƣớng ngoại tìm cầu? Không có gì khác, vì phân biệt huyễn tƣớng, tham 

trƣớc huyễn tƣớng mà thôi. Vì cớ gì phân biệt, tham trƣớc? Không có gì 

khác, vì nhận lầm hết thảy hữu vi pháp là chân thực.  o cái cớ nầy, càng mê 

sâu, chẳng chịu quay đầu trở lại, vĩnh viễn bị luân chuyển.  ho nên nay 

bƣớc đầu nhập môn, trƣớc phải khiến nó quán sâu hết thảy hữu vi pháp nhƣ 

mộng, nhƣ huyễn, nhƣ bọt, nhƣ bóng, nhƣ sƣơng móc, nhƣ làn chớp, đều là 

hƣ giả, hết thảy đều không, rốt ráo không đắc một cái gì, chỗ đắc chỉ có một 

mùi vị K Ổ mà thôi ! Vả lại cái khổ nầy vô cùng, nói cũng nói không ra, 

chỗ bảo là: “muôn thứ đi hết ráo, chỉ có nghiệp theo mình”, là vậy. Quả 

nhiên có thể thƣờng làm sự quán nhƣ thế, hiểu rõ lý ÐỀU K Ô  , ngõ hầu 

chẳng đến nỗi bị lừa dối, mà có thể quyết tâm giữ vững lập trƣờng, hồi 

quang phản chiếu. Ðây là sở dĩ muốn quán chân tánh vô vi, phải trƣớc quán 

huyễn tƣớng hữu vi, đây là đệ nhứt yếu nghĩa ắt phải biết.  

2) Tánh quang của hết thảy phàm phu sớm bị vô minh che lấp, cũng nhƣ một 

vừng mặt trời sáng bị mây đen che kín hết, không có một chút ánh sáng, 



không xem thấy mặt trời. Ðây cũng nhƣ thế, vọng niệm động lên đầy rẫy, 

chƣa từng tạm ngừng, nay muốn quán nó, mà năng quán sở quán đều là vô 

minh vọng thức, thì sao có thể quán kiến bổn tánh? Ðây cùng với đầy trời 

mây đen, xem chẳng thấy ánh sáng mặt trời, xem lại xem đi đều là tƣớng tối 

tăm mù mịt cùng một đạo lý.  ên kinh Viên  iác nói: “ ấy luân hồi tâm 

sanh luân hồi kiến, vào ở nhƣ lai đại tịch diệt hải, rốt cuộc chẳng thể đến 

nơi”.  uân hồi là ý của sanh diệt. Tịch là im lặng, không có tiếng, có nghĩa 

là chân nhƣ chẳng thể ngôn thuyên vậy.  iệt là không có hình, có nghĩa là 

chân nhƣ chẳng thể lấy tƣớng hiển ra.  ọc cùng tam tế, ngang khắp thập 

phƣơng gọi là đại. Thể có đủ vạn đức, dụng bao gồm vạn hữu là hải, nhƣ lai 

đại tịch diệt hải, tức là bổn tánh nhƣ nhƣ bất động. Ðáng thƣơng thay ! Phàm 

phu hoàn toàn là tâm sanh diệt, ngay nhƣ phát tâm làm sự quán cũng là kiến 

sanh diệt, nay muốn lấy tâm sanh diệt, kiến sanh diệt nầy quán tánh hải viên 

giác bất sanh diệt thì trọn vẹn là phản bội, nên nói chẳng thể đến nơi.  hẳng 

thể đến nơi có nghĩa là cách xa nhau quá. Thế thì kẻ tu viên giác muốn giác 

chiếu tánh nhƣ nhƣ bất động, há chẳng phải rốt ráo không có chỗ hạ thủ ƣ? 

Thế tôn đại từ, ngài nay bảo chúng nó rằng: đừng lo, có phƣơng pháp hay 

khéo ở đây. Pháp đó là gì? Phải quán chƣ pháp duyên sanh, thì tự mình có 

chỗ nhập. Ý nầy không khác gì nói ban đầu chẳng cần gƣợng ngừng vọng 

niệm, tuy muốn ngừng vọng niệm cũng chẳng thể đƣợc.  hỉ nên day về hết 

thảy hữu vi pháp có tạo tác, có đối đãi quán sát sự biến hoá vô thƣờng của 

nó giống nhƣ mộng, huyễn, bọt, bóng, sƣơng móc, làn chớp, khiến cho tâm 

nầy hiểu thấu hết thảy chƣ pháp chẳng qua là lúc duyên hội hiện ra có huyễn 

tƣớng sanh khởi vậy thôi. Thực ra thì sanh tức là vô sanh. Từ chỗ nầy có thể 

biết trên bề mặt tuy muôn tƣợng xum la, mà ở phía trong hoàn toàn không có 

một cái gì. Bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng quán sát giác chiếu nhƣ thế, liền có 

công đức chẳng thể nghĩ bàn. Sao gọi là công đức chẳng thể nghĩ bàn? Phải 

biết, quán lý chƣ pháp duyên sanh nếu lĩnh hội đƣợc hết thảy pháp đƣơng 

thể tức không, liền có thể khế hợp vào chƣ pháp không tƣớng. Tƣớng không 

thì tánh tự nó hiển ra. Vì cớ gì? Vì có tƣớng thì chƣ pháp sai biệt ra muôn 

ngàn thứ, tƣớng không thì chƣ pháp nhứt nhƣ.  hƣ pháp nhứt nhƣ tức là vì 

tánh quang hiển hiện, tánh quang hiển hiện tức là vì vô minh đã sáng. Tuy 

vô minh chƣa ắt dứt liền, chƣa ắt liền cùng với nhƣ nhƣ bất động ám hợp, 

mà trí và lý ám hợp thực xây nền ở đây. Vì cớ gì? Vì vọng niệm từ đây ngày 

càng mỏng manh, vì đối cảnh ngộ duyên chẳng dễ gì bị nó chuyển động.  o 

đây mà nói, quán chƣ pháp duyên sanh chẳng khác gì quán chƣ pháp không 

tƣớng, quán chƣ pháp không tƣớng chẳng khác gì quán nhƣ nhƣ bất động. 

 ói một cách khác, quán hữu vi pháp sanh diệt nhƣ mộng, nhƣ huyễn, liền 

chẳng hay chẳng biết mà dẫn vào vô vi pháp bất sanh bất diệt, công đức há 

có thể nghĩa bàn ƣ? Ðây là yếu nghĩa thứ nhì mà chúng ta phải nên hiểu rõ.  



 ợp hai tầng yếu nghĩa nói trên, có thể thấy làm sự quán nhƣ thế thí dụ nhƣ 

dùng cái cần trục, trọng lƣợng của cần trục tuy ít mà có thể trục lên món đồ 

nặng ngàn cân không phí một chút sức nào.  hẹ nhàng khéo léo, vén mây 

mù mà thấy trời xanh, thiệt là phƣơng tiện hay khéo vậy. Kẻ bất tuệ nầy từ 

học phật đến nay, hai mƣơi năm trƣớc tuy tu nhiều thứ pháp, làm bao nhiêu 

thứ quán mà vẫn không có chút tiến bộ nào. Một bữa ở bốn câu kệ nầy bỗng 

nhiên nhƣ có tỉnh ngộ, y theo bốn câu kệ nầy tu quán, ban đều cũng còn nhƣ 

ngay cái đó, nhƣ lìa cái đó, nhƣ sáng tỏ, nhƣ mờ tối, chƣa thành một mảng, 

đều chƣa có công hiệu gì. Kế tiếp tỉnh ngộ, phải ở hết thảy trên cảnh duyên 

cực lực để ý quán sát nó, tuy một việc hết sức nhỏ, hoặc lúc hết sức thuận 

tâm hay hết sức chẳng thuận tâm đều dùng đạo lý nhƣ mộng, huyễn v.v... để 

ấn chứng nó.  gay đến tu trì phật pháp cũng dùng đạo ý nhƣ mộng, huyễn 

v.v... ấn chứng nó, đi, đứng, nằm, ngồi chẳng lìa cái nầy.  hƣ thế lâu ngày 

tuy ở công phu bất thủ ƣ tƣớng, nhƣ nhƣ bất động hãy còn nông cạn, nhƣng 

thực ra từ lúc bắt đầu làm sự quán nầy, tâm nầy lần lần cảm giác trống trống 

không không, ở hết thảy cảnh tƣớng lần lần có thể chẳng động ở trong tâm. 

 úc xem kinh, ánh sáng con mắt liền cảm thấy tỏ hơn chút ít, lúc niệm phật 

cũng cảm thấy dẫm lên chỗ thực chút ít.  ay xin các ông thí nghiệm xem, ắt 

có thụ dụng. Phải biết, bác địa phàm phu muốn hồi quang phản chiếu, nếu 

bỏ phƣơng pháp nầy thì không có chỗ hạ thủ. Xin các ông trân trọng !  

 ay lại đem nghĩa khoa trên và khoa nầy tổng hợp lại mà diễn thuyết. Văn 

trên: nhƣ nhƣ bất động là thuyết tánh thể viên mãn hiển hiện. Bàn về cứu 

cánh của nó, thì phải đến vị phật mới có thể viên mãn, từ vị sơ trụ trở lên 

chẳng qua hiện ra từng phần, từng phần, nên gọi đó là phần chứng giác.  òn 

ngƣời ở trong vị thập tín thì chỉ đắc cái phảng phất của nó, tức là tƣơng tự 

giác.  ho nên ngƣời trƣớc có kẻ đem chữ nhƣ trên giải thích là tƣơng tự 

(giống nhƣ).  hƣng nghĩa kinh câu nhƣ nhƣ bất động là từ khi mới phát tâm 

cho đến cứu cánh thông suốt triệt để, cho nên chẳng nên giải thích là tƣơng 

tự một cách cứng ngắc, phải giải nghĩa là chân nhƣ mới có thể viên nhiếp hết 

thảy, chẳng kể tƣơng tự mà hiện ra, chứng từng phần mà hiện ra, cho đến 

hiển viện viên mãn, đều từ bất thủ ƣ tƣớng mà tới.  ho nên chữ tƣớng, chữ 

bất thủ nghĩa và ý của nó lại cũng bao gồm sâu rộng, thông suốt triệt để. 

Tƣớng thì chẳng kể không tƣớng, hữu tƣớng, cho đến diệc không diệt hữu, 

phi không phi hữu đều nhiếp ở trong đó, tổng tƣớng của nó là ngã pháp hai 

chấp. Ở các tƣớng nầy hết thảy chẳng chấp trƣớc mới là bất thủ. Vả luôn cả 

cái bất thủ lại cũng bất thủ thì ly mà lại ly, đắc không chỗ ly, liền trừ chƣ 

huyễn.  hƣ thế thì tánh thể nhƣ nhƣ bất động hiện ra trọn vẹn, thế nhƣng 

phƣơng pháp hạ thủ phải từ chỗ chƣa động niệm mà giác chiếu, tức là quán 

bổn tánh nhƣ nhƣ bất động vậy. Ðây là nghĩa “lấy bất sanh bất diệt làm bổn 



tu nhân” của kinh  ăng  ghiêm, lại cũng tức là chỗ bảo: nghĩa của y theo 

tánh bổn tịch để tu  hỉ mà sau đắc định, y theo tánh bổn chiếu để tu Quán 

mà sau đắc tuệ.  ếu chẳng biết từ chỗ nầy mà hạ thủ tức là tu tập một cách 

thác loạn, tu mà quáng, luyện mù quáng, thí dụ nhƣ nấu cát làm cơm, vĩnh 

viễn chẳng thể thành cơm. Tuy kẻ sơ học toàn là vô minh, quán nó chẳng 

thấy, nhƣng ắt phải hiểu sâu lý nầy siêng năng viên chiếu, nhƣ chỗ đã nói 

phía trƣớc: “niệm trƣớc đã diệt, niệm sau chƣa sanh, chính lúc bấy giờ, nhứt 

tâm vắng lặng, liễu liễu minh minh”, đây gọi là chiếu. Viên là chẳng phải 

gắng sức, chẳng phải không gắng sức, chẳng chìm xuống, chẳng nổi lên. 

Ðây tức là một tia tuệ quang, phƣơng tiện tối sơ của tri huyễn tức ly. Một 

mặt lại tuân theo kệ nầy quán hết thảy pháp đều nhƣ mộng, huyễn, bọt, 

bóng, sƣơng móc, làn chớp, duyên sanh tức không. Pháp nầy lại là phƣơng 

tiện của phƣơng tiện, tức là tri huyễn vậy. Tốt hơn hết là gồm tu cả hai thứ, 

vì dùng hai phƣơng pháp nầy để trợ giúp lẫn nhau và thành lẫn nhau. Vì 

chƣng giác chiếu bổn tánh là ở trên nguồn gốc dụng công, còn quán hết thảy 

pháp là ở trên cảnh-duyên dụng công.  ại nữa, cái quán trƣớc là ý tu định 

nhiều hơn, cái quán sau là ý tu tuệ nhiều hơn. Ðịnh đã đành có thể sanh tuệ, 

nhƣng trƣớc nếu chẳng khai tuệ thì định cũng không thể thành, nên trong sự 

trợ giúp lẫn nhau nầy, cái quán duyên sanh càng cần yếu, vì quán duyên 

sanh liền có thể dẫn vào nhƣ nhƣ bất động.  ghĩa nầy trƣớc đã nói tƣờng 

tận, thử nghĩ xem câu “ƣng tác nhƣ thị quán” là có ý nếu không quán nhƣ 

thế thì chẳng thể đƣợc, khẩn thiết biết bao nhiêu !  hữ tác rất cần yếu, có 

nghĩa là phải mƣời phần để ý quán nó. Phật thuyết kinh nầy vì kẻ phàm phu 

phát đại tâm mà thuyết.  ai câu và một kệ nầy chính là chỉ thị cho phàm phu 

phát đại tâm chỗ hạ thủ dụng công, nên hai sự quán trƣớc và sau ắt phải liên 

miên, khít khao, thay thế nhau mà thực hành, thực hành lâu ngày ắt có chỗ 

đắc.  

 ai chữ nhƣ thị: đã đành là trỏ nhƣ mộng, nhƣ huyễn v.v... Ở văn trên mà 

nói. Phải biết, nhƣ mộng, nhƣ huyễn chính là bảo tƣớng của chƣ pháp vốn 

không, lại cũng chính là bảo tánh của chƣ pháp nhứt nhƣ.  ó thể thấy lời nói 

nhƣ thị thực gồm có ý vị nhứt nhƣ, đều thị.  ho nên quán chƣ pháp duyên 

sanh liền có thể khế hợp vào nhƣ nhƣ bất động. Thế thì làm sự quán nầy có 

thể thấy suốt bổn tánh.  ên nói: “ƣng tác nhƣ thị quán” cũng nhƣ nói quán 

hết thảy pháp nhƣ mộng, nhƣ huyễn tức là quán nhứt nhƣ, đều thị, cho nên 

“phải làm”. Thế tôn khai thị kỹ lƣỡng, há sơ sót đọc lƣợc qua đƣợc ƣ?   

 ữu vi pháp chẳng phải chỉ là thế gian pháp, phật pháp cũng nhiếp ở trong 

đó, nên nói nhứt thiết. Kinh Viên  iác nói: “Sanh tử niết bàn giống nhƣ giấc 

mộng đêm qua, không khởi không diệt, không lai không khứ, sở chứng của 



nó không đƣợc không mất, không thủ không xả, năng chứng của nó không 

làm không ngừng, không nhậm không diệt, ở trong cái chứng nầy không có 

năng không có sở, rốt ráo không có chứng, cũng không có kẻ chứng, hết 

thảy pháp tánh bình đẳng chẳng hoại”. Trong nầy hết thảy xem giống nhƣ 

mộng, huyễn mà không có nó chính chỗ bảo là chƣ pháp không tƣớng, tức là 

ý bất thủ ƣ tƣớng, lại cũng tức là chỉ thị quán hết thảy nhƣ mộng, nhƣ huyễn 

mà không nó, liền khế hợp vào nhƣ nhƣ bất động.  ên kết lại là: hết thảy 

pháp tánh bình đẳng chẳng hoại. Bình đẳng tức là nhƣ nhƣ, chẳng hoại tức là 

bất động.  ên đoạn văn nầy trong kinh Viên  iác vừa hay để dẫn ra làm lời 

chú thích cho hai câu một kệ của kinh nầy.   

Tóm lại, chẳng kể là nhiễm pháp, tịnh pháp, đã có pháp này liền có đối đãi, 

đã thành đối đãi tức là hữu vi, liền có sanh diệt, nên đều nhƣ mộng, nhƣ 

huyễn. Thế nhƣng muốn chứng vô vi pháp tuyệt đối, nếu không từ hữu vi 

pháp đối đãi mà khởi tu thì chẳng thể đƣợc, vì xả phƣơng pháp nầy thì 

không có phƣơng pháp nào khác để bắt đầu hạ thủ.  hẳng những quán 

duyên sanh là hữu vi pháp, ngay đến giác chiếu bổn tánh cũng là hữu vi 

pháp. Vì cớ gì? Vì giác chiếu tức là quán, đã có năng quán, sở quán liền 

thành đối đãi, có đối đãi liền có tƣớng, liền rơi vào hữu vi.  hỗ nói trong 

kinh nầy đều là vô vi pháp, vả lại rành rành nói: “hết thảy hiền thánh đều lấy 

vô vi pháp mà có sai biệt”.  ay ở lúc khai thị diễn thuyết thụ trì, lại khiến 

phải quán hữu vi pháp. Ðây là then chốt tuyệt lớn của tôn chỉ trong trọn bộ 

kinh, lại cũng tức là then chốt khẩn yếu của kẻ học phật. Phải biết, vô vi có 

nghĩa là không làm một cái gì, nếu không làm một cái gì, thì vọng sao có thể 

trừ, chân sao có thể chứng, phàm sao có thể từ đó chuyển, thánh sao có thể 

đƣợc thành?  ên vô vi pháp phải từ hữu vi pháp làm ra, nên nói ƣng tác 

(phải làm) vậy.  hữ làm có sức lực, nhƣng yếu nghĩa thứ nhứt phải hiểu rõ 

là lấy vô vi pháp làm mục đích, mƣợn hữu vi pháp làm con đƣờng để đi. 

 ếu chỉ nhận vô vi, chê bỏ hữu vi ấy là tự mình tuyệt mình, nếu chấp trƣớc 

ở hữu vi, mà chẳng biết vô vi, thì lại là tự mình chia ra giới hạn. Kẻ phía 

trƣớc tức là chỗ bảo chấp tánh mà phế bỏ tu, kẻ phía sau tức là chỗ bảo chấp 

trƣớc sự mà mê muội lý. Yếu nghĩa thứ nhì phải hiểu rõ là tu hữu vi pháp mà 

chẳng trƣớc tức là vô vi, trừ cái nầy ra thì không có cái nào gọi là vô vi pháp 

khác nữa.  ho nên chỗ khai chƣơng nói trong kinh nầy: “thực vô chúng sanh 

đắc diệt độ” phải từ độ hết chúng sanh mà ra, “ở pháp chẳng trụ” phải từ 

hành ƣ bố thí mà ra.  hỗ nói trở về sau, chỉ-thú của nó cũng đều nhƣ thế. Ðộ 

chúng sanh, hành bố thí là hữu vi pháp, không diệt độ, chẳng trụ pháp là vô 

vi pháp.  àm nhƣ thế tức là can thiệp vào hữu mà chẳng trụ hữu, quán cái 

không mà chẳng trụ không. Tuy trọn ngày lục độ vạn hạnh, trọn ngày giảng 

kinh thuyết pháp mà thực trọn ngày niết bàn.  o đây có thể biết bất thủ pháp 



phải từ bất thủ phi pháp mà làm ra, tức phi phải từ thị danh mà làm ra, chẳng 

chấp trƣớc phải từ chẳng đoạn diệt mà làm ra, vô thực phải từ vô hƣ mà làm 

ra.  ho đến không thánh không phàm tức là từ trong có thánh có phàm mà 

thấy, bất nhứt bất dị phải từ trong cái nhứt dị mà thấy, bất lai bất khứ phải từ 

trong lai khứ mà thấy. Ðây gọi là chƣ pháp nhứt nhƣ, thị pháp bình đẳng, 

cho đến bất sanh bất diệt tức là từ trên sanh diệt mà thấy.  ghĩa nầy tức là 

tuy sanh diệt mà thực bất sanh diệt, tuy bất sanh diệt mà thị hiện sanh diệt. 

Ðây gọi là chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn, tôn-chỉ vô trụ ở đây cứu 

cánh viên mãn vậy. Mà then chốt của nó tức là ở quán pháp duyên sanh nhƣ 

mộng, nhƣ huyễn, hiểu rõ nó đều là không, cho nên vô trụ.  ên ngƣời học, 

phƣơng tiện rất cần yếu là phải làm sự quán nhƣ thế.  àm sự quán nhƣ thế 

tức là chẳng phế bỏ hữu vi, chẳng ngại vô vi, tự nhiên nhi nhiên già chiếu 

đồng thời, vừa hay khế hợp vào nhƣ nhƣ bất động viên giác tánh hải. Một bộ 

thậm thâm kinh điển qui kết đến trong bốn câu kệ cực bình thƣờng lạt lẽo, 

cực thiết thực thiển cận, hết thảy chúng sanh chẳng kể lợi căn, độn căn đều 

có thể tùy thuận mà vào, đây gọi là: vô thƣợng thậm thâm vi diệu pháp, trăm 

ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ, đây gọi là chân thực nghĩa, đây giống với tự phận 

chỗ nói: các việc mặc áo ăn cơm v.v... cùng một thú vị, đều là chỉ thị đạo 

chẳng xa ngƣời, nó ở ngay trong việc hằng ngày tầm thƣờng. Phải ở trong 

việc hằng ngày tầm thƣờng xem đƣợc thấu suốt, nắm đƣợc vững chắc thì 

thành phật, thành bồ tát ở ngay trong đó.  hỗ các hành nguyện tự độ, độ tha, 

cho đến các việc lễ phật tụng kinh, phải xem giống nhƣ việc hằng ngày tầm 

thƣờng, dầu lúc gấp rút, lúc khó khăn cũng chẳng lìa, mà lại thực hành nhƣ 

là vô sự, ngõ hầu gần với đạo.  ên đƣợc bốn câu kệ nầy, chẳng những nắm 

đƣợc trọn bộ kinh, mà cũng nắm đƣợc hết thảy phật pháp, mà cũng nắm 

đƣợc thành phật, thành bồ tát vậy.  hỗ bảo là hết thảy chƣ phật và chƣ phật 

a nậu đa la tam miệu tam bồ đề đều từ kinh nầy ra, nay bèn biết chƣ phật và 

pháp, đều từ hết thảy hữu vi pháp, đều từ ở làm sự quán nhƣ mộng, nhƣ 

huyễn, nhƣ bọt, nhƣ bóng, nhƣ sƣơng móc, nhƣ làn chớp mà ra.  ũ chúng ta 

may mắn đƣợc nhờ ơn phật trao cho diệu pháp nầy, chỉ có y theo pháp nầy 

thụ trì nhƣ thế, diễn thuyết nhƣ thế, khiến cho hết thảy chúng sanh đều làm 

sự quán nhƣ thế, đều đắc chứng vô sanh, mới đủ để báo chút ít ơn của bổn 

sƣ. Ở trên yếu chỉ đã nói xong, đến nhƣ những thí dụ mộng, huyễn, nghĩa nó 

rất tinh tế, rất vi diệu, cho nên làm sự quán nầy liền có thể chứng đạo.  ay 

tôi sẽ nói ra tƣờng tận.  

Trong kinh phật, chỗ nói thí dụ của hữu vi pháp rất nhiều, ngoài thí dụ 

mộng, huyễn v.v... còn có nhƣ: càn thát bà thành, trăng dƣới nƣớc, cây, then 

cửa, sợi giây, con rắn, không hoa, sừng thỏ, lông rùa v.v... tôn chỉ lớn của thí 

dụ nầy đều là hiển thị lý vạn pháp đều không, cảnh cáo phàm phu chẳng thể 



nào nhận cho là thực, để phá cái phân biệt chấp trƣớc của nó, dắt dẫn khiến 

nó ra khỏi mê mà thôi ! Ðời  gụy dịch kinh Kim  ƣơng có chín thí dụ là: 

hết thảy hữu vi pháp nhƣ sao, màng che, đèn, huyễn, sƣơng móc, bọt, mộng, 

làn chớp, mây, phải nên quán nhƣ thế. Bản dịch đời Tần thì tóm lại làm sáu, 

nhiều ít tuy khác mà ý là một.   

Trong sáu thí dụ, thì thí dụ mộng là tổng, còn huyễn, bọt, bóng, sƣơng móc, 

chớp là biệt, đều là để tỏ rõ nó nhƣ mộng vậy. Kẻ căn tánh tốt một khi nghe 

thí dụ nhƣ mộng liền có thể hữu rõ pháp duyên sanh, đƣơng thể đều không. 

Vì sợ hoặc có kẻ chƣa hiểu rõ, nên lại nói thêm năm thí dụ: huyễn, bọt, v.v... 

 ăm thí dụ nếu hiểu rõ sẽ có thể tỉnh ngộ, muôn sự đều qui về một giấc 

mộng.  hỗ bảo là mộng tức là một pháp của duyên sanh.  gƣời xƣa nói: ban 

ngày có chỗ suy nghĩ, ban đêm hình ra ở mộng, chỗ suy nghĩ tức là cái 

duyên làm ra mộng.  ũng có kẻ không có suy nghĩ gì mà mộng, nhƣ chỗ thế 

tục nói là thác ra cái điềm, thế thì thác ra điềm cũng là duyên để vào mộng, 

cho nên là pháp duyên sanh.  ó duyên ắt có nhân, nhân làm ra mộng là gì? 

 à ý thức (cũng gọi là vọng tâm).  ếu không có nhân nầy thì duyên cũng 

không từ đâu mà gặp, nên nói bực chí nhân không có mộng, vì chƣng kẻ có 

đạo đức, vọng tâm tuy hoặc là chƣa dứt hết mà ắt đã có thể hàng phục, nên ít 

có mộng.  o đây có thể biết hết thảy đều duy tâm tạo. Ðáng thƣơng thay cho 

phàm phu, lúc mộng đã đành là vọng tâm, mà ngay lúc nó tỉnh cũng toàn là 

vọng tâm, nên chỗ bảo là tỉnh thì vẫn y nguyên là mộng. Vì cớ gì? Vì từ xƣa 

đến nay mê mà chẳng giác.  ếu đã giác ngộ thì quyết nhiên chẳng đến nỗi 

chỉ biết sự bi hoan ly hợp, đƣợc mất cùng thông trong giấc mộng là giả, mà 

lại vẫn nhận cho là sự bi hoan ly hợp, đƣợc mất cùng thông trong lúc tỉnh là 

chân. Phải biết, tâm lúc tỉnh và tâm lúc mộng đã đều là vọng mà chẳng phải 

chân, cho nên bao nhiêu cảnh ngộ lúc tỉnh hoặc do kế hoạch mà thành, hoặc 

xảy ra ở ngoài ý liệu, cùng với nó vào mộng hoặc do ban ngày có chỗ suy 

nghĩ, hoặc do thần linh thác điềm, lý do của nó hoàn toàn giống nhau, mà 

chớp mắt đều không, không có chỗ nào đắc thì lại cũng không hai, há chẳng 

phải lúc tỉnh tức là lúc mộng ƣ?  ên cảnh cáo nó rằng: nhƣ mộng vậy. Bèn 

mê luyến ở trong đó, tính toán so sánh phân biệt, chấp trƣớc chẳng buông 

xả, thiệt là ngƣời ngu si nói chuyện chiêm bao!  ên mới nói chúng sanh từ 

xƣa đến nay chẳng giác.  ay nói nhƣ mộng, chính là kêu gọi nó mau mau 

giác ngộ.  oặc nói lý nhƣ mộng, nói về thế gian pháp thì thật là chẳng sai, 

mà ngoài Vĩnh Minh thiền sƣ nói: “ àm lớn phật sự trong mộng”, tại sao 

phật pháp cũng có thể làm sự quán nhƣ mộng ƣ? Ðây có bốn lần yếu nghĩa, 

chẳng thể nào mà không biết. Theo phàm phu mà nói, nghĩa nó có hai: 1) 

Phật pháp làm sự quán nhƣ mộng là ý chẳng thể chấp trƣớc. Phật pháp chú 

trọng ở phá ngã, một khi có chấp trƣớc thì ngã làm sao có thể phá?  ên phải 



triệt để khiển trừ nó. Phật pháp còn chẳng thể chấp huống chi thế gian pháp. 

2)  ọc phật là vì chứng tánh, nếu chẳng chứng tánh liền chẳng thể siêu 

phàm nhập thánh. Mà tánh thể thì không tịch, nên hết thảy công phu tu ắt 

phải qui về vô sở đắc, mới cùng với tánh không tịch tƣơng ứng. Phật pháp 

làm sự quán nhƣ mộng là khiến nó siêng tu phật sự, mà qui về ở chỗ chẳng 

thể đắc, ngõ hầu năng sở hai cái đều mất, lý và trí ám hợp. Theo phật, bồ tát 

mà nói, nghĩa của nó cũng có hai: 1) Phật, bồ tát đều là ngƣời đã giác ngộ, 

các ngài làm lớn phật sự, độ rộng chúng sanh mà có thể làm mà nhƣ vô sự, 

là vì xem đó nhƣ mộng. Xem niết bàn nhƣ giấc mộng đêm qua, cho nên 

chẳng trụ niết bàn mà làm lớn phật sự. Xem sống chết nhƣ giấc mộng đêm 

qua cho nên chẳng trụ sanh tử, mà thƣờng ở trong định. 2) Bồ tát làm phật 

sự là tự giác giác tha, đến ở phật vị thì giác đã cứu cánh mà vẫn làm phật sự, 

là vì chúng sanh vô tận còn ở trong mộng, vì cớ đồng thể bi chẳng tự cho là 

cứu cánh, nên thƣờng hành bồ tát đạo, mà hiện thân ở trong chúng sanh đại 

mộng chƣa tỉnh để làm phật sự.  ho nên ngài Vĩnh Minh nói: “làm lớn phật 

sự trong mộng”.  

Tóm bốn nghĩa trên, có thể biết kẻ đại giác xem sanh tử niết bàn vốn không 

thể đắc, nên nói: “sanh tử niết bàn giống nhƣ giấc mộng đêm qua”, ý bảo 

rằng: trụ ở sanh tử đã đành là làm mộng, trụ ở niết bàn cũng là làm mộng, ắt 

không trụ ở một chỗ nào mới là đại giác.  ho nên nếu trụ ở pháp chỗ tu, trụ 

ở pháp chỗ thuyết, trụ ở pháp chỗ đắc thì đều là làm mộng. Vậy nên chủ chỉ 

kinh nầy ở chỗ vô trụ, cho nên nói: “ƣng vô sở sở trụ, hành ƣ bố thí, ƣng ly 

tƣớng, phát bồ đề tâm”.  ói tóm lại, quán hết thảy pháp nhiễm tịnh nhƣ 

mộng là ý ở thông đạt hết thảy hữu vi pháp vốn chẳng thể đắc.  hứt tâm 

thanh tịnh, có cái gì có thể đắc ƣ?  ếu có cái có thể đắc tức là chẳng phải 

thanh tịnh, cho nên phải quán hết thảy hữu vi pháp nhƣ mộng. Thế tôn ngài 

thuyết pháp 49 năm mà nói: “không có pháp có thể thuyết”, lại nói: “ta ở a 

nậu đa la tam miệu tam bồ đề, không có chút pháp có thể đắc”. Bực đại giác, 

quả địa đã nhƣ thế, thì kẻ tu hành ở nhân địa cũng ắt phải nhƣ thế, có thể biết 

đƣợc. Kinh  ăng  ghiêm nói: “Phải nên xét xem nhân địa phát tâm cùng với 

quả địa giác là giống nhau hay là khác nhau, nếu ở nhân địa lấy tâm sanh 

diệt làm gốc tu nhân mà cầu phật thừa bất sanh bất diệt, thì không có chỗ 

đó”.  ó cái đó thể đắc là tâm sanh diệt, quán nó nhƣ mộng, rốt ráo chẳng thể 

đắc là bất sanh bất diệt. Phải biết, mộng là hữu vi pháp, nếu biết là mộng rốt 

ráo chẳng thể đắc, mà chẳng mê chẳng chấp, thì hữu vi pháp liền thành ra vô 

vi pháp.  hữ “nhƣ” có ý vị, kẻ chƣa giác phải quán chỗ gọi là tỉnh y nhiên 

nhƣ mộng, thì mới có thể giải thoát hết thảy, lìa xa điên đảo. Kẻ đã giác phải 

quán chỗ gọi là giác lại cũng nhƣ mộng, thì lại ngại gì hiện vào giấc mộng 

Hoa-Tƣ, du hí tam muội ƣ? Tóm lại, sáu thí dụ đều là suốt thông đến đáy. 



 hẳng những vì phàm phu mà nói, bực nhị thừa nếu biết độ sanh nhƣ mộng 

rốt ráo chẳng thể đắc liền chẳng đến nỗi trầm trệ không tịch. Một loại bồ tát 

nếu biết thƣợng cầu phật đạo, hạ hoá chúng sanh nhƣ mộng, rốt ráo chẳng 

thể đắc liền có thể thành phật.  ên làm sự quán nhƣ mộng chính là tấm 

gƣơng báu chiếu phá hai chấp ngã, pháp, chiếc bè từ độ vào đại tịch diệt 

hải.   

 o chỗ nói trên, có thể biết hết thảy hữu vi pháp đều nƣơng theo tâm làm 

nhân, thác ra sự làm duyên, nhân duyên hội hợp là chỗ sanh ra quả. Trừ nhân 

quả ra không có gì hết thảy. Mà gọi đó là quả lại thành ra nhân, nói đó là 

nhân lại trở thành quả, đây tức là lấy bản thân của nhân quả mà nói lại cũng 

không có mảy may hình dáng nhứt định, nên nói: đƣơng thể là không. Thí 

dụ nhƣ làm mộng, chẳng phải là không có sự tƣớng nghiễm nhiên, nhƣng có 

tức chẳng phải có.  ho nên nói pháp nhân duyên sanh tức giả, tức không, 

cho nên nói một thí dụ mộng đã đủ hiểu rõ suốt hết thảy.  hƣng vì chúng 

sanh đã lâu rồi ở nơi đƣờng mê, ngày thƣờng chƣa từng chẳng biết việc đời 

nhƣ mộng, thế mà một khi gặp cảnh giới thuận hay nghịch ở trƣớc mặt, lại 

vẫn chấp mê buông xuống chẳng nổi. Vả lại nói: việc quá khứ thiệt đã đành 

nhƣ mộng, còn cảnh ngộ ngay trƣớc mắt thì rành rành thân mình cảm thụ, 

mà chẳng bảo đây là sự thực có thể đƣợc chăng?  ho nên lại bảo nó rằng: 

các cảnh thuận hay nghịch tuy rành rành thân mình cảm thụ, thực ra đều nhƣ 

huyễn vậy.  uyễn có nghĩa là huyễn-thuật nói trong kinh phật, ngƣời đời 

nay gọi là trò quỉ thuật. Ý nói rằng: mầy thấy ngƣời làm trò quỉ thuật, và trò 

quỉ thuật chăng?  uyễn ra bao nhiêu thứ bay lên lặn xuống, động vật thực 

vật, há chẳng nghiễm nhiên giống nhƣ là thiệt.  ại nhƣ đóng kịch, lúc bôi 

son trét phấn leo lên sân khấu, tà chánh hiền ngu, vui buồn, đƣợc mất hiện ra 

một cách thần tình sống động, có thể khiến cho ngƣời ta vì đó mà vui cƣời, 

vì đó mà cảm thƣơng nhỏ lệ, mày cũng cho đó là thiệt ƣ?  ó thể nhân vì sự 

bỗng nhiên buồn vui của mình giống in nhƣ thân mình cảm thụ, bèn chấp 

cho là sự thực ƣ? Phải biết, con ngƣời ở đời lại cũng nhƣ thế, hết thảy sự gặp 

gỡ đều là chỗ biến hiện của vọng thức nghiệp duyên mà thôi! Thế gian là 

một sân khấu, hết thảy chúng sanh tức là các thứ vai trò trên sân khấu, 

đƣơng lúc kèn trống khua vang, náo nhiệt khác thƣờng, kẻ có trí tuệ liền 

phải tự cảnh giác rằng: trong vòng nháy mắt liền hạ màn, xuống sân khấu. 

Ta lúc nầy ở chỗ nầy, đóng vai trò nầy chẳng qua là bị nghiệp lực dắt, dẫn, 

phải làm xong một đoạn duyên pháp mà thôi, há có thể cho là thiệt. Thí dụ 

nhƣ làm con hát, đã đóng một vai đào kép trong tuồng hát, ắt có lúc nhân 

mới hiện ra quả nầy, đã đành ta chẳng thể không dụng tâm đóng trò hát 

xƣớng, mà làm sai lầm mục đích của mình gánh vác.  hƣng nhứt định 

không chấp trƣớc những nhân vật ta đóng vai trò trong tuồng hát cho là 



chính mình. Mục đích của kép hát là gì?  à danh dự, tiền bạc.  àm ngƣời 

cũng vậy. Kiếp nầy tới chốn thế gian nầy làm ngƣời, chẳng qua tạm đóng 

một vai đào kép ở trong một tấn tuồng mà thôi! Kép hát còn chẳng thể chấp 

vai trò mình đóng cho là chính mình, thế thì chúng ta há có thể nhận lầm vai 

trò mình tạm đóng đây là chính mình ƣ? Phải biết, nhân quả khó trốn tránh, 

nhân quả rất đáng sợ, đã tạm đóng vai trò nầy, tự nhiên chẳng thể nào không 

dụng tâm làm trò hát xƣớng để tránh khỏi làm sai mục đích, nhƣng cần thiết 

chẳng thể chỉ nhận danh lợi làm mục đích. Phải nhận đúng gia bảo tự mình 

vốn có để làm mục đích.  ia bảo nầy là gì?  à tự tánh tam bảo vậy. Ắt phải 

giác ngộ rõ ràng làm vai trò giả nầy đã chẳng thể sai lầm nhân quả, liên lụy 

tự tánh, lại chẳng thể nhận lầm vai trò giả này làm thiệt, mê muội mất tự 

tánh.  ho nên chính đƣơng lúc đờn hát rổn rang, mọi ngƣời đều để mắt dòm 

vào, liền phải tự giác tự ngộ: một tấn tuồng hƣ huyễn nầy chẳng phải là bổn 

lai diện mục của ta, thế thì phải trở lại cách phục sức hồi ban đầu của ta, ngõ 

hầu đến lúc tiếng phèng la tiếng trống đã im bặt, phong lƣu tan ra nhƣ mây 

khói, chẳng đến nỗi áo não buồn thƣơng, tay chân bủn rủn, cho nên nói: 

“phải làm sự quán nhƣ huyễn”.  

Thế tốn đại từ bi, còn lo chúng sanh chấp mê chẳng tỉnh, cho là hết thảy 

nhân sự gọi đó là huyễn, thiệt là đúng nhƣ vậy. Thế nhƣng nhớ đến thân thế 

mình, rốt cuộc khó buông xuống nổi. Vì chƣng ý của chúng sanh chỉ có thể 

lĩnh hội thế sự nhƣ huyễn, mà hãy còn nhận cái thế giới to lớn mênh mông 

nầy, và cái sắc thân quí báu nầy là chân thực, cho nên buông bỏ xuống 

không đƣợc. Vì vậy thế tôn lại bảo chúng nó rằng: “nhƣ bọt, nhƣ bóng”. 

 hƣ bọt là thí dụ thế giới, nhƣ bóng là thí dụ sắc thân. Vì cớ gì? Vì chỗ gọi 

là bọt, là do nƣớc bị gió thổi khích đãng mà thành ra. Mà thế giới thì do hết 

thảy chúng sanh ở trong tánh hải nổi dậy gió vô minh, tạo cộng nghiệp nầy 

mới kết thành, nên lấy nhƣ bọt thí dụ nó.  hỗ gọi là bóng, là do ánh sáng 

mặt trời, mặt trăng, ánh sáng đèn soi chiếu mà hiện ra. Mà sắc thân thì do 

tánh quang biến hiện ra, nên lấy nhƣ bóng thí dụ nó. Thế nầy, thân nầy đã 

cùng với bọt, bóng cùng một duyên sanh, có thể thấy thân thế cũng cùng với 

bọt bóng cùng một hƣ vọng, há có thể mê làm chân thực ƣ?  ghĩa nầy kinh 

 ăng  ghiêm nói rất rõ. Kinh nói: “ hận cái mê trong cái ngộ, mờ ám làm 

không, trong cái không mờ ám, kết ám làm sắc, sắc xen lẫn vọng tƣởng, 

tƣớng của tƣởng làm thân”. Ðoạn kinh nầy là nói: giác tánh viên minh, lớn 

mà không có cái ngoài, nhỏ mà không có cái trong, vốn không chỗ nào gọi 

là hƣ không, là thế giới, là sắc thân. Trọn vẹn do giác tánh của chúng sanh bị 

che lấp, bèn đến nỗi cái từ xƣa đến nay viên minh thành ra mờ ám. Mờ ám 

tức là tƣớng mờ mờ mịt mịt. Ðã chẳng giác ngộ bèn ngƣợc lại nhận mờ ám 

làm hƣ không, cho nên nói: “mờ ám làm không”, đây là vì do nó nhận cái 



mê trong cái ngộ.  hận cái mê trong cái ngộ có nghĩa là nó tự mình cho là 

ngộ, thực ra vẫn y nguyên là mê. Vì cớ gì? Vì nó nhận mờ ám làm hƣ không. 

 ƣ không đã là mờ ám, lại cấu kết cái mờ ám nầy làm sắc, nên nói: “trong 

cái không hối muội, kết ám làm sắc”. Sắc là tứ đại: địa, thủy, hoả, phong, 

chính là trỏ thế giới, và sắc tƣớng của hết thảy các loại hữu tình, vô tình mà 

nói. Trƣớc đã nhận cái mờ ám làm hƣ không, rồi lại nhận cái mờ ám kết 

thành làm thế giới, lại nhận cái sắc và vọng tƣởng xen lẫn nhau mà thành 

làm cái thân thể quí báu nầy, nên nói: “sắc xen lẫn vọng tƣởng, tƣớng của 

tƣởng làm thân”.  hữ “nhận” trong câu đầu thẳng suốt đến câu cuối, hai chữ 

vọng tƣởng cũng thông suốt trên dƣới. Vì sao nhận lầm? Vì cớ có vọng 

tƣởng. Vọng tƣởng là tên khác của thức. Thụ tƣởng hành là tâm sở của thức, 

nên lời nói “vọng tƣởng” ở trong nầy tức là trỏ bốn uẩn thụ, tƣởng, hành 

thức trong ngũ uẩn.  hữ tƣớng trong câu “tƣớng của tƣởng làm thân” tức là 

chữ sắc ở văn trên, tƣởng tức là vọng tƣởng. Thân của hết thảy chúng sanh 

đều là ngũ uẩn giả hợp, nên nói: sắc xen lẫn vọng tƣởng, tƣớng của tƣởng 

làm thân, có nghĩa là sắc tƣớng của tứ đại cùng với vọng tƣởng của thụ 

tƣởng hành thức xen lẫn mà hợp lại thành ra thân huyễn nầy. Ðoạn kinh văn 

nầy khai thị rõ ràng hƣ không, thế giới, sắc thân hoàn toàn là do chỗ biến 

hiện của vọng tƣởng của chúng sanh mờ mờ mịt mịt. Vọng tƣởng vốn chẳng 

phải là chân thực, sanh diệt từng sát na, thì thân thế do nó biến hiện ra há có 

thể là chân thực ƣ?  gƣời ngƣời đều biết bọt trong nƣớc rất là mỏng manh, 

rất dễ hoại diệt, biết đâu rằng thế giới cũng vậy, chớ nên bảo là giang sơn lâu 

dài muôn thuở. Trọn cả thế giới tuy chƣa hoại diệt liền ngay, thế nhƣng hang 

hốc biến làm gò núi, ruộng dâu biến ra biển xanh, lúc nào cũng nổi dậy sự 

biến hoá, đủ chứng minh lúc nào cũng ở trong sự thành hoại. Ðây là sự việc 

xảy ra hằng năm chỗ thƣờng kinh nghiệm, nguyên chẳng phải là lời bàn lý 

tƣởng. Vả chăng kinh  ăng  ghiêm lại nói: “ ái K Ô   sanh trong đại 

giác, nhƣ biển một bọt nƣớc nổi dậy, vi trần quốc hữu lậu, đều nƣơng cái 

K Ô   mà sanh. Bọt nƣớc diệt, cái K Ô   vốn không, huống chi lại chƣ 

tam hữu”. Vi trần quốc hữu lậu, hữu lậu là tỏ rõ nó ắt hƣ hoại, vi trần là tỏ rõ 

nó đã rất nhỏ, tam hữu là tam giới. Ðoạn kinh văn nầy là nói: hƣ không mờ 

ám ở trong đại viên giác hải nhƣ một cái bọt trên biển, mà vi trần quốc độ lại 

là vật nƣơng phụ vào bọt biển nầy.  úc bọt diệt đi, còn không có hƣ không 

mờ ám, huống chi tam giới ƣ?  ết thảy ngƣời học thƣờng phải quán chiếu lý 

nầy, cái hƣ không chỗ mình nhận còn là tƣớng mờ mờ mịt mịt của mờ ám, 

còn là nhỏ nhít nhƣ bọt, huống chi thế giới, huống chi thân nầy, cần gì phải 

tính toán ƣ?  á có thể bỏ sót chân thực viên minh tánh hải bao gồm hƣ 

không, bao quát tam giới, mà nhận một bọt nƣớc nổi lên nhỏ nhít mong 

manh thành hoại vô thƣờng ƣ?  



Ðến nhƣ bóng, nó giống nhƣ có, thực ra là không. Thân nầy cũng vậy, hƣ 

vọng hiện ra là có, mà thực ra là không. Thí dụ nhƣ bóng ngƣời trong 

gƣơng, vì gƣơng rọi chiếu thì hiện ra, mập ốm dài ngắn không sai một mảy 

may nào. Thân nầy cũng vậy, vì tâm tạo nghiệp, noi theo nghiệp mà hiện, 

sống lâu hay chết non, đẹp hay xấu, nhân quả khó tránh.  am  hạc Tƣ đại 

sƣ nói: “Tịnh tâm nhƣ tấm gƣơng, phàm thánh nhƣ bóng trong gƣơng”. Ðây 

là tỏ rõ: sự có thể thấy thân nầy là vì tịnh tâm vốn đầy đủ tánh thấy, cũng 

nhƣ sự có thể thấy bóng nhân vi tánh chiếu rọi vốn đầy đủ của gƣơng sáng, 

há có thể vì nó có thể thấy bèn nhận lầm là thực có? Vả trong kiến tánh của 

tịnh tâm vốn không có thân nầy, chẳng qua là cái bóng mà kiến tánh phát 

hiện ra mà thôi.  ũng nhƣ trong tánh soi chiếu của gƣơng sáng vốn không 

có cái bóng nầy, chẳng qua là cái bóng mà tánh chiếu rọi phát hiện ra mà 

thôi.  hỗ nói ở trên còn là lấy huyễn thân ngó vào tịnh tâm, hiểu rõ nó là 

bóng của tịnh tâm chỗ hiện ra.  ếu lấy ngay đƣơng thể của huyễn thân ra 

nói lại cũng nhƣ bóng. Vì cớ gì? Vì trừ ngũ uẩn ra rốt ráo không đắc một cái 

gì. Vả lại cái sắc trong ngũ uẩn tức là tứ đại, tứ đại nhƣ bọt nổi, còn lại bốn 

uẩn thụ, tƣởng, hành, thức cũng đều là hƣ vọng (gọi là vọng tƣởng nên nói là 

hƣ vọng). Thế thì ngay bản thân của ngũ uẩn đã rốt ráo không đắc một cái 

gì, huống chi cái huyễn thân ngũ uẩn giả hợp nó giống nhƣ là có mà thực là 

không, có thể biết đƣợc. Rốt ráo không đắc một cái gì có nghĩa là có tức là 

chẳng phải có, cũng nhƣ cái bóng, chỉ làm mê mờ con mắt ngƣời ta mà thôi, 

thực ra nó vốn không có.  

 ết thảy phàm phu chỗ rất chấp trƣớc cái cho là thực có là thức tâm, thế 

giới, và thân của mình.  ay mỗi mỗi phá cái mê hoặc của nó rằng: thức tâm 

nhƣ huyễn (trƣớc đã nói thế gian tức là rạp hát hết thảy chúng sanh là những 

vai trò trong rạp hát), đều là chỗ biến hiện của thức tâm, nghiệp duyên, nên 

nói là nhƣ huyễn, thế giới nhƣ bọt, thân nầy nhƣ bóng. Thân tâm thế giới 

còn hƣ vọng chẳng phải thực, vậy thì hết thảy hữu vi pháp tƣớng ngoài ra có 

thể biết đƣợc. Thế nhƣng chúng sanh ở đƣờng mê tuy biết thân tâm thế giới 

chẳng phải thực, hoặc do lần lữa, làm biếng bỏ qua, chẳng thể siêng làm sự 

quán nhƣ mộng, nhƣ huyễn, nhƣ bọt, nhƣ bóng, vì thế lại cảnh sách chúng 

nó rằng: “nhƣ sƣơng móc, nhƣ làn chớp”, sƣơng móc thì mặt trời mọc lên 

liền tan biến đi, chẳng lƣu lại lâu, làn chớp thì vừa xẹt ra liền diệt mất, nháy 

mắt mà qua đi, chỗ bảo là: “mạng sống con ngƣời ở trong khoảng một hơi 

thở” nên phải kíp dụng công nhƣ cứu đầu bị cháy.  ợp năm thí dụ: nhƣ 

huyễn v.v... để quán, tức là quán ở muôn việc nhƣ mộng, có tức chẳng phải 

có, cho nên nói nhƣ huyễn v.v... năm thứ quán nầy là biệt, nhƣ mộng quán là 

tổng.   



Quán sáu thí dụ nầy, tuy là quán chƣ pháp không tƣớng, tức là quán tánh 

nhƣ nhƣ, vì tánh tƣớng vốn dung thông.  ho nên quán duyên sanh liền có 

thể khế hợp vào nhƣ nhƣ bất động, cho nên vô vi pháp tánh từ quán hữu vi 

pháp tƣớng nhƣ mộng, nhƣ huyễn bắt đầu hạ thủ, ấy là hai bên chẳng trƣớc, 

hợp với trung đạo.  ghĩa nầy trƣớc đã nói tƣờng tận.  ay lại lấy tam tánh, 

tam vô tánh để nói. Trong sáu thí dụ, tùy đem ra một thí dụ nào, đều có thể 

tỏ rõ lý tam tánh, tam vô tánh.  ay hãy đem thí dụ tổng quát nhƣ mộng ra 

nói, các cái khác có thể theo đó mà biết.   

Tam tánh tam vô tánh thấy ở kinh  ăng  ià, và các kinh luận của Pháp 

Tƣớng tông. Ðây là nghĩa tinh yếu của Pháp Tƣớng tông. Phật thuyết pháp 

tƣớng nguyên vì tỏ rõ cái nầy, nếu chẳng biết chú trọng, chỉ day về chỗ vụn 

vặt để phân tích, tuy đem hết thảy pháp tánh phân tích rất tƣờng tận, cũng 

chẳng tránh khỏi vào biển đếm từng hạt cát, làm mất tông chỉ của pháp 

tƣớng đi. Phải biết, nghĩa của tam tánh tam vô tánh, kẻ học tánh tông cũng 

nên thông hiểu, vì nghĩa nầy thông suốt tánh, tƣớng, nếu biết nghĩa nầy thì ở 

duyên khởi tánh không lại càng có thể thấu suốt, tu trì quán hành lại càng dễ 

đắc lực. Vì chƣng chỗ ở phía trên nói nhƣ mộng quán còn là tông chỉ lớn về 

sự quán tổng quát.  ếu y theo lý tam tánh tam vô tánh mà quán nhƣ mộng, 

thì lại càng vào chỗ sâu xa vi diệu.  

Sao gọi là tam tánh: 1) biến kế sở chấp tánh, 2) y tha khởi tánh, 3) viên 

thành thực tánh. Biến kế chấp: nghĩa là tính toán so sánh, chấp trƣớc khắp 

cả, tức là chỗ Tánh tông thƣờng nói là phân biệt, chấp trƣớc, phan duyên, vô 

minh, vọng tâm, vọng tƣởng v.v... Tánh tông cũng gọi đó là phân biệt tánh. 

Ðây là vọng tƣởng, làm sao gọi nó là tánh ƣ? ý ở chỗ tỏ rõ tuy là vô minh 

vọng tƣởng, nhƣng là chỗ biến hiện của chân tâm, chẳng phải là lìa chân 

thực tánh mà riêng có.  hƣng Tƣớng tông gọi là biến kế chấp tánh là riêng 

đem phàm-vị mà nói, còn Tánh tông gọi là phân biệt tánh thì đem gồm cả 

phàm thánh mà nói. Phân biệt tánh của thánh-vị là tỏ rõ nó ứng duyên thị 

hiện, đối cơ thuyết pháp, chẳng sai mảy may, giống nhƣ là có phân biệt, vì 

chƣng theo bên chúng sanh để dòm nó thì nói nhƣ thế mà thôi, chẳng phải 

bảo là thánh vị còn khởi niệm phân biệt. Phải biết nhƣ thế.   

Y tha khởi tánh: tức là chỗ nói duyên khởi, duyên sanh tánh khởi của Tánh 

tông, đây chính là tƣớng dụng của bổn tánh tùy duyên hiện khởi, tƣớng dụng 

nguyên chẳng ly tánh thể, nếu không có tánh thể liền không có tƣớng dụng, 

nên gọi là y tha khởi tánh. Y có nghĩa là nƣơng theo, tha là trỏ duyên mà 

nói.   



Viên thành thực tánh: viên là viên mãn, thành là vốn đầy đủ.  ai chữ viên 

thành là theo thể mà nói, tỏ rõ nó vốn viên mãn đầy đủ, chẳng phải là pháp 

tạo tác.  ũng theo gồm cả tƣớng, dụng mà nói, có nghĩa là tƣớng dụng là cái 

vốn có đầy đủ của thể tịnh đức viên mãn. Thực: nghĩa là chân thực, tức là 

chỗ Tánh tông thƣờng nói là pháp giới, chân nhƣ, nhƣ nhƣ, chân tâm, thực 

tƣớng, viên giác, tự tánh thanh tịnh tâm v.v... danh từ của nó vô lƣợng. Tánh 

tông cũng gọi nó là chân thực tánh.  

Sao gọi là tam vô tánh? 1) tƣớng vô tánh, 2) sanh vô tánh, 3) thắng nghĩa vô 

tánh.  hữ vô rất linh hoạt, có ý là phi (chẳng phải), có ý là không nó, tức là 

chẳng thể chấp trƣớc. Tƣớng vô tánh: là chúng sanh ở hết thảy sự vật tính 

toán bậy cho là có ngã có pháp mà chấp trƣớc nó, tức là biến kế chấp. Biết 

đâu rằng ngã tƣớng pháp tƣớng của biến kế sở chấp hoàn toàn do ở nhận 

lầm, thí dụ nhƣ nhận sợi dây làm con rắn, chẳng những tƣớng của con rắn 

chẳng phải thực, ngay đến tƣớng của sợi dây lại sao từng có chân thực, nên 

nói tƣớng vô tánh, có nghĩa là tƣớng hƣ vọng chẳng phải là tánh chân thực. 

Phải thể-hội trong tánh vốn không có tƣớng, phải chẳng trƣớc tƣớng mà 

không nó, mới là tánh.   

Sanh vô tánh: sanh là duyên sanh, vì chƣng hết thảy pháp chỉ nƣơng theo 

nhân duyên tụ hội giả hiện ra tƣớng sanh khởi mà thôi, chỗ gọi là y tha khởi. 

Thế thì đã là duyên sanh, có thể thấy hết thảy pháp vốn không có thực thể, 

thể chỉ là tịnh tánh, cũng nhƣ sự sanh khởi của sợi dây cũng do nhân duyên 

tụ hợp lại mà có, sợi dây chẳng phải là thực thể, thể của nó vốn là bố, nên 

nói là sanh vô tánh, có nghĩa là pháp duyên sanh vốn chẳng phải là chân 

tánh. Phải thể hội pháp duyên sanh tuy lấy tánh làm thể mà ở trong tánh thể 

không có cái duyên sanh nầy, phải chẳng trƣớc duyên sanh mà không nó 

mới là tánh.  

Thắng nghĩa vô tánh: là tánh chân nhƣ, là bản thể của hết thảy pháp. Ðệ nhứt 

nghĩa cũng gọi là thắng nghĩa, tánh nầy chân thực, chúng sanh vốn có đầy 

đủ, vốn nó viên mãn, chỗ gọi là viên thành thực vậy. Thế nhƣng thắng nghĩa 

cũng là danh tự, nhƣ bố cũng là giả danh, nên nói thắng nghĩa vô tánh, có 

nghĩa là thắng nghĩa cũng là danh ngôn mà chẳng phải tánh. Phải thể-hội 

trong tánh chân thực vốn không có danh tự thắng nghĩa, phải luôn cả thắng 

nghĩa cũng chẳng trƣớc mà không nó, mới là tánh chân thực.  

Tánh tông lập danh hơi khác, danh từ tƣớng vô tánh thì gọi là vô tƣớng tánh, 

có nghĩa là chẳng trƣớc tƣớng mới là chân tánh, danh từ sanh vô tánh thì gọi 

là vô sanh tánh, có nghĩa là chẳng trƣớc duyên sanh mới là chân tánh, danh 



từ thắng nghĩa vô tánh thì gọi là vô tánh tánh, có nghĩa là tánh cũng chẳng 

trƣớc mới là chân tánh.  ghĩa nầy chính là hiển tƣớng đã ly tánh mà không 

có thể, tánh cũng chẳng phải ly tƣớng mà tồn tại riêng biệt, ở nghĩa càng 

viên.  ho nên vô tánh tánh cũng có tên là vô chân tánh, có nghĩa là luôn cả 

cái kiến chân thực cũng không tồn tại mới là tánh chân thực, lại có tên là vô 

vô tánh.  hữ vô thứ nhì có nghĩa là không, không có, tức là chẳng trƣớc cái 

không, cái không có, thì mới là tánh chân thực.   

Ở trên giải thích nghĩa sơ lƣợc của danh từ đã xong, sẽ lại theo thí dụ nhƣ 

mộng để tỏ rõ lý tam tánh, tam vô tánh. Phật nói tam tánh, tam vô tánh chỗ 

để hiển sự viên dung của tánh tƣớng.  ác bực có trí ắt phải hiểu rõ lý tam 

tánh tam vô tánh để thông suốt tánh tƣớng, thì có thể chẳng trƣớc không 

hữu, hợp với trung đạo. Mà kinh nầy khiến quán hết thảy hữu vi pháp nhƣ 

mộng là vì làm sự quán nhƣ vậy liền có thể thấu suốt lý tam tánh, tam vô 

tánh.  ói một cách khác, nếu hiểu rõ tam tánh, tam vô tánh thì mới hiểu rõ 

triệt để hết thảy hữu vi pháp nhƣ mộng.  ay vì thế đem nghĩa nhƣ mộng 

cùng với nghĩa tam tánh tam vô tánh hợp lại mà diễn thuyết, để mong ở hai 

nghĩa nầy đều có thể thấu suốt. Ðến nhƣ năm thí dụ huyễn v.v... nguyên là 

thuyết để chứng minh nghĩa nhƣ mộng, nên tuy chỉ theo nhƣ mộng để 

thuyết, mà ở nghĩa đã đầy đủ.   

Phải biết, trong tâm thanh tịnh vốn nó ly tƣớng, gọi đó là tánh chân thực, 

cũng nhƣ tâm nếu thanh tịnh liền không có tƣớng mộng vậy.  hỉ nhân chân 

tánh vì cớ tùy duyên hiện khởi ra các tƣớng thân tâm (đây là vọng tâm, tức 

là thức), thế giới, đây gọi là y tha khởi tánh, không khác gì trong lúc ngủ tùy 

duyên mà hiện cảnh tƣớng ở trong mộng. Mà kẻ phàm phu vì chẳng tỏ rõ hết 

thảy hữu vi pháp đã là duyên sanh hƣ tƣớng, vì sanh vốn vô sanh, bèn đến 

nỗi suy tính so sánh, chấp trƣớc, nhận hƣ làm thực, đây gọi là biến kế chấp 

tánh, chính nhƣ lũ ngƣời ngu si vì chẳng biết mộng là duyên sanh hƣ tƣớng 

vì hữu tức phi hữu, mà chấp mộng cảnh là chân thực. Thế nên nếu biết cảnh 

tƣợng trong mộng đều là chỗ tâm biến hiện ra, hữu tức phi hữu, thì phải biết 

vô tƣớng tánh lại cũng nhƣ thế.  ết thảy pháp đều là tâm đạo, nên gọi là hữu 

vi. Vậy thì pháp hữu vi đã đều là tâm đạo, thì có thể thấy tâm tánh là thể 

chân thực, hết thảy hữu vi pháp chẳng qua y theo tâm thác ra sự, là tƣớng 

tùy duyên hiện khởi mà thôi. Thế nên phàm chỗ có tƣớng đều là hƣ vọng, há 

có thể chấp cho là thực ƣ?  ếu chấp nó tức là mê tƣớng, mà muội tánh. Vì 

cớ gì? Vì tánh vốn không có tƣớng.  ếu biết tâm vốn không có mộng, chỉ do 

vọng tƣởng huân khởi, mà vọng tƣởng vốn hƣ giả, cho nên cái mộng do 

vọng tƣởng huân khởi là cái có tức là không có, phải biết, vô sanh tánh lại 

cũng nhƣ thế.  ết thảy hữu vi pháp đã là sanh tƣớng duyên hội giả hiện ra, 



thì có thể thấy trong tánh thể vốn nó vô sanh.  ho nên hết thảy hữu vi pháp 

đã chẳng thể chấp cho là thực, ngay đến cái hƣ tƣớng duyên sanh của nó, 

trong tâm cũng chẳng thể tồn tại, nếu còn tồn tại cái đó thì vẫn là mê muội 

tánh. Vì cớ gì? Vì tánh chẳng phải duyên sanh.  ếu biết tâm trong lúc mộng 

và tâm trong lúc tỉnh chẳng phải là hai tâm, chỉ do cái cớ nằm ngủ gọi là 

mộng tâm, thực ra thì chẳng phải ngoài cái tâm mộng có cái tâm tỉnh riêng 

biệt. Phải biết, vô tánh tánh lại cũng nhƣ thế. Vọng tâm, chân tâm vốn nó 

chẳng hai, chỉ vì do cái cớ vô minh bất giác gọi là vọng tâm.  ếu cái vô 

minh đã minh, cái bất giác đã giác thì vọng tâm tức là chân tâm.  ũng nhƣ 

nếu chẳng đi ngủ thì tâm lúc mộng nguyên là tâm lúc tỉnh.  ên ngƣời tu 

hành chẳng thể ở ngoài vọng tâm chấp có một cái chân tâm riêng biệt.  ói 

một cách khác, tức là chẳng nên diệt sắc để tỏ rõ không, diệt tƣớng để thấy 

tánh.  ếu nhƣ thế thì vẫn là mê muội tánh. Vì cớ gì? Vì chẳng trƣớc ở tánh 

mới là tánh chân thực. Tại sao nhƣ thế? Bởi nếu có thủ trƣớc tức là ngã 

tƣớng, ngã kiến, mà chẳng phải là tự tánh thanh tịnh tâm.   

 hỗ nói phía trên là lấy nghĩa của nhƣ mộng để nói tam tánh, tam vô tánh, 

nhƣ thế thì nghĩa của tam tánh, tam vô tánh đã hiểu thấu triệt để vậy.  iền lại 

lấy nghĩa của tam tánh, tam vô tánh nói nhƣ mộng, nên nghĩa của nhƣ mộng 

cũng có thể hiểu thấu triệt để.  ồm xem nghĩa tam tánh tam vô tánh nói trên, 

có thể biết công phu khẩn yếu chỉ ở chẳng nổi dậy biến kế chấp, thì y tha 

khởi tức là viên thành thực. Vì cớ gì? Vì ở tánh tƣớng đều chẳng kế chấp, 

tuy phừng lên hiện tƣớng mà tâm đã đành không có tƣớng, tuy thị hiện vào 

sanh tử mà bổn tánh thì vô sanh. Tính toán so sánh tức là phân biệt, chỗ gọi 

là thức thứ sáu, chấp trƣớc chỗ gọi là thức thứ bảy, đây tức là vô minh bất 

giác, đây tức là ngã kiến.  ên chủ chỉ duy nhứt của kinh nầy ở chỗ vô trụ để 

phá ngã.  ồm xem nghĩa nhƣ mộng nói trên, có thể biết làm sự quán nhƣ 

mộng là thông suốt đến đáy, tức là từ thô đến tế, từ cạn đến sâu, từ lúc bắt 

đầu tu cho đến cứu cánh, hết thảy hành môn đều chẳng ngoài thứ quán nầy. 

Vì chƣng nói một chữ MỘ   là thí dụ vô minh, bất giác.  ại nói một chữ 

  Ƣ là thí dụ cái vô minh bất giác giống nhƣ có mà thực không có, tánh 

vốn chẳng phải có, hết sức là tinh vi đích xác.  hẳng những thế, nhƣ mộng 

là giống nhƣ làm mộng.  iống nhƣ làm mộng chính hiển hết thảy hữu vi 

pháp là có mà tức là chẳng phải có, cũng hiển hết thảy hữu vi pháp là chẳng 

phải có mà có. Quán cái có tức là chẳng phải có là chẳng thể trƣớc hữu. 

Quán cái chẳng phải có mà có là chẳng thể trƣớc không.  ên lời nói nhƣ 

mộng, chẳng phải chỉ khiến quán cái có nhƣ mộng, lại khiến quán luôn cả 

cái không cái có, hết thảy đều nhƣ mộng. Quả nhiên nếu có thể ở hết thảy 

hữu vi pháp có tức là chẳng phải có, thì có ngại gì ở hết thảy hữu vi pháp 

chẳng phải có mà có. Ðây gọi là làm lớn phật sự trong mộng.  gƣời học bắt 



đầu hạ thủ liền làm sự diệu quán viên đốn nầy, thì đã chẳng chấp thực, lại 

chẳng chấp hƣ, đã chẳng chấp vô, cũng chẳng chấp hữu, tức là kinh nầy chỗ 

nói vô ngã tƣớng, vô pháp tƣớng, diệc vô phi pháp tƣớng, một cái không đến 

triệt để.  hƣ thế tuy dính vào cái hữu mà chẳng trụ hữu, tuy thực hành cái 

không mà chẳng trụ không, cho nên có thể ở khoảng giữa khế hợp vào thực 

tƣớng của vô tƣớng vô bất tƣớng, thế thì nhƣ nhƣ bất động vậy. Vì chƣng đã 

chẳng trụ, mà dính vào cái hữu thực hành cái không, chính chỗ gọi là tức 

QUÁ  của   Ỉ. Thực hành cái không, dính vào cái hữu mà chẳng trụ, chính 

chỗ gọi là tức   Ỉ của QUÁ , nên tác nhƣ thị quán tức là vận cả hai cái chỉ 

và quán, liền có thể định tuệ đồng đều. Thế thì chứng nhƣ thị liền có thể đạt 

đến tịch mà thƣờng chiếu, chiếu mà thƣờng tịch, tịch chiếu đồng thời, cho 

nên nói hết thảy chƣ phật từ kinh nầy ra.  ói tóm lại, một bộ Kim  ƣơng 

Bát  hã, tôn chỉ vi diệu của vô trụ trọn vẹn ở bất thủ ƣ tƣớng, nhƣ nhƣ bất 

động, mà muốn đạt đến bất thủ ƣ tƣớng, nhƣ nhƣ bất động, trọn vẹn ở: “nhứt 

thiết hữu vi pháp, nhƣ mộng huyễn bào ảnh, nhƣ lộ diệc nhƣ điện, ƣng tác 

nhƣ thị quán”.  ết thảy ngƣời học phải từ chỗ nầy mà quán, tùy thuận mà 

vào. Sự quán nầy chính là kim cƣơng tuệ kiếm, không cái vững chắc nào mà 

chẳng dứt, không vô minh phiền não nào mà chẳng phá.  ên phải diễn 

thuyết nhƣ thế, thụ trì nhƣ thế, vĩnh viễn lƣu thông vô thƣợng đại pháp nầy 

để thiệu long phật chủng.   

Phật thuyết thị kinh dĩ, trƣởng lão Tu Bồ Ðề cập chƣ tỳ kheo, tỳ kheo 

ni, ƣu bà tắc, ƣu bà di, nhứt thiết thế gian thiên nhân, a tu la văn phật 

sở thuyết dai đại hoan hỉ, tín thụ phụng hành.   

Dịch nghĩa: Phật nói kinh nầy rồi, trƣởng lão Tu Bồ Ðề và các tỳ kheo, 

tỳ kheo ni, ƣu bà tắc, ƣu bà di, hết thảy thế gian, trời, ngƣời, a tu la 

nghe chỗ phật nói đều vui mừng lớn, tín thụ phụng hành.  

Phật thuyết thử kinh dĩ: có nghĩa là thậm thâm kinh điển thuyết đã cứu cánh, 

không nghĩa nào là chẳng rõ, chữ dĩ chính cùng với hoan hỉ phụng hành ở 

văn dƣới hô ứng nhau, để hiển ý cơ và giáo đúng khít nhau, đại chúng đều 

có thể nghe pháp rồi thực hành, lại hiển tín phụng lƣu truyền vĩnh viễn 

chẳng cùng tận, có ý tuy gọi là xong mà thực chƣa từng xong.   

Trƣởng lão là ngƣời đƣơng cơ trong tăng chúng nên xếp lên hàng đầu, thứ 

nhì xếp lên tứ chúng đều là đệ tử của phật, tỳ kheo, tỳ kheo ni là hai chúng 

xuất gia, còn có sa di, sa di ni chƣa thọ cụ túc giới cũng thu nhiếp ở trong 

đó. Ƣu bà tắc, ƣu bà di: dịch là thanh tín sĩ, thanh tín nữ, cũng gọi là cận sự 

nam, cận sự nữ có nghĩa là kẻ thanh tịnh tam nghiệp, tín phụng đạo pháp, có 



thể thân cận tam bảo, thừa sự cúng dƣờng, đây là hai chúng tại gia.  gƣời tại 

gia muốn vào cửa phật trƣớc phải thỉnh tỳ kheo thụ tam qui y, nếu không có 

tỳ kheo, có thể thỉnh tỳ kheo ni, đây là chính thức vào cửa tam bảo, có thể 

gọi là đệ tử của phật, cũng gọi là đệ tử của tam bảo. Kế tiếp thọ ngũ giới thì 

gọi là ƣu bà tắc, ƣu bà di, nếu chƣa thọ ngũ giới thì chƣa thể gọi tên nầy 

đƣợc.  ại tiến lên có thể thọ bồ tát giới. Bồ tát giới có giới vì khắp cả kẻ tại 

gia xuất gia cùng thuyết, nhƣ chỗ thuyết trong kinh Phạm Võng 10 trọng 

giới, 48 khinh giới.  ó giới chuyên vì hai chúng tại gia thuyết, nhƣ chỗ 

thuyết trong kinh Ƣu Bà Tắc  iới 6 trọng 28 khinh, nếu ngƣời tại gia tự xét 

mình có thể mỗi mỗi nhƣ ngƣời xuất gia thì có thể cùng với ngƣời xuất gia 

cùng thọ giới.  ếu không, thì chẳng bằng thọ 6 trọng 28 khinh giới, vì thọ 

giới liền phải phụng trì.  ếu nhƣ thọ mà chẳng trì thì mang tội chẳng ít, ắt 

phải để ý kỹ lƣỡng, thẩm xét đo lƣờng mà sau sẽ thọ giới. Sau khi thọ bồ tát 

giới thì gọi là bồ tát giới ƣu bà tắc, ƣu bà di.  ếu còn chƣa tam qui y chánh 

thức thì chỉ gọi là tín sĩ, tín nữ, chẳng gọi là đệ tử phật, và ƣu bà tắc, ƣu bà 

di. Ƣu bà tắc, ƣu bà di đều có thể giảng kinh, thuyết pháp mà làm pháp sƣ, 

chỉ chẳng thể làm qui y giới sƣ, vì cớ tự mình chƣa thọ cụ túc giới. Tam qui 

y tức là giới. Ðời nay có kẻ day về thiện tri thức tại gia cầu qui y, nhƣ thế là 

sai lầm. Phải biết, thỉnh cầu qui y tức là thỉnh cầu vì mình truyền tam qui y 

giới, việc nầy chỉ có thể day về thiện tri thức xuất gia mà thỉnh cầu.  òn nếu 

day về thiện tri thức tại gia thỉnh cầu giảng kinh thuyết pháp, xin làm đệ tử, 

nƣơng dựa làm thầy mình, thì đã đành là có thể đƣợc, nếu chí nguyện ngƣời 

nầy chân thành có thể chịu sự giáo hoá, thì thiện tri thức cũng chẳng nên một 

mực từ chối.  hẳng kể chỗ tụ hội, hoặc ở giữa đƣờng, hai chúng tại gia phải 

kính nhƣờng ngƣời xuất gia lên phía trƣớc. Tuy xuất gia, tại gia cùng là phật 

tử, nhƣng lấy thứ tự mà nói thì tỳ-kheo ví nhƣ con trƣởng, con thứ là tỳ kheo 

ni, sa di, sa di ni, rồi mới đến ƣu bà tắc, ƣu bà di, chẳng thể rối loạn thứ tự. 

Phải biết, ngƣời xuất gia cắt bỏ ân ái, xa lìa trần tục, đã ở hàng lớp trụ trì tam 

bảo, há hai chúng tại gia thân còn lăn lộn ở ngũ dục, chƣa đƣợc thanh tịnh có 

thể bằng đƣợc ƣ, cho nên phải tôn trọng.  gay đến sƣ phá giới cũng chẳng 

thể coi rẻ. Vì cớ gì? Phải biết, giới của kẻ xuất gia rất nhiều và nghiêm 

trọng, cụ túc giới của tỳ kheo có 250 điều, cụ túc giới của tỳ kheo ni có hơn 

370 điều, nếu chẳng để ý một chút liền đã xâm phạm giới, hai chữ phụng trì 

chẳng dễ gì nói.  gay đến sa di, sa di ni cũng thọ 10 giới, so với ngƣời tại 

gia đã nhiều gấp bội, há có thể khinh xuất chê dèm phê bình. Quả nhiên biết 

sâu kẻ đó ngôn và hành trái ngƣợc nhau, hoặc chẳng gìn giữ thanh qui, thì 

chỉ có thể kính nhi viễn chi, đây là tuân theo phật chế, chỗ gọi là xua đuổi 

một cách êm lặng là vậy. Êm lặng là không nói cái tội lỗi của nó lên, xua 

đuổi có nghĩa là lảng tránh xa nó, ngay đến đối với hai chúng tại gia mà 



ngôn hành trái ngƣợc nhau cũng phải nhƣ thế. Ðây là bổn phận ngƣời tu 

hành phải giữ chẳng nên xao nhãng.  

Tóm lại, nếu muốn cho phật pháp xƣơng minh, ắt phải ở trong tứ chúng, tại 

gia xuất gia đều có kẻ đạo cao đức trọng, đƣợc mọi ngƣời khâm phục để làm 

lãnh tụ.  ại còn phải có chánh trị sáng sủa tốt đẹp, những nhân vật chủ yếu 

trong chánh phủ cũng có thể tín phụng tam bảo, cùng duy trì bảo hộ mà 

chỉnh đốn phật pháp, thì mới có thể giúp ích cho phật pháp. Y theo phật chế, 

ngƣời xuất gia nếu làm trái phật pháp, thì bực đại đức lãnh tụ trong hội tăng-

già liền y theo luật của phật mà trừng trị, nếu phạm luật quốc gia cũng phải 

trải qua bực đại đức lãnh tụ đồng ý, trƣớc khiến hoàn tục rồi sau mới có thể 

y theo pháp luật thế gian để trừng trị. Mà càng ở lúc nhận cho cạo đầu xuất 

gia, cần phải chọn lựa tƣ cách cho nghiêm mật, mới là đạo gốc chính nguồn 

trong.  

Sa bà là một đại thiên thế giới, ở trong có mƣời vạn vạn tứ thiên hạ, mƣời 

vạn vạn lục dục thiên v.v..., huống chi lúc phật thuyết pháp, thập phƣơng vô 

lƣợng số thế giới bồ tát thiên long tới phó pháp hội rất nhiều, rất nhiều, nên 

nói nhứt thiết thế gian.  ói một chữ thiên, và chữ tu la, tức là nhiếp luôn bát 

bộ (thiên, long, tu la, dạ xoa, càn thát bà, ma hầu la già, nhân, phi nhân là bát 

bộ).  hữ nhân ở đây là trỏ những ngƣời ở ngoài tứ chúng (tại gia xuất gia). 

 hẳng nói bồ tát nghĩa nó có hai: 1) Kinh nầy thuyết ở hội thứ chín trong 

pháp hội đại bát nhã, hội trƣớc đã nói tƣờng tận bồ tát ra rồi, nay lƣợc đi. 2) 

Kinh nầy là vì kẻ phát đại thừa, tối thƣợng thừa mà thuyết, có thể thấy ở 

trong hội nầy đều là những bồ tát ma ha tát phát vô thƣợng bồ đề tâm, nên 

chẳng nói ra riêng rẽ.  ai đại hoan hỉ: là nghe đại pháp nầy tâm khai ý giải, 

đây là hoan hỉ, vả lại biết tín thụ phụng hành là gánh vác nhƣ lai, sẽ đắc bồ 

đề, có hy vọng thành phật, chẳng phải giống nhƣ chuyện nhỏ mọn, nên đại 

hoan hỉ, đại chúng ở tại pháp hội nầy, không ai là chẳng nhƣ thế, cho nên, 

đều đại hoan hỉ.   

Tín: tức là chữ tín trong câu “tín tâm bất nghịch”. Thụ: có nghĩa là giải, tức 

là chữ giải trong câu “thâm giải nghĩa thú”. Vì nó có cái tín tâm bất nghịch, 

cái thụ tâm giải, cho nên phụng hành. Phụng: là vâng theo, có nghĩa là vâng 

theo nghĩa thú chỗ thuyết trong kinh.  hữ hành: gồm cả tự lợi, lợi tha, có 

nghĩa là tự mình đã vâng theo mà hành, lại tuyên bố rộng kinh nầy ra, vì 

ngƣời khác diễn thuyết, khiến cho hết thảy chúng sanh đều đại hoan hỉ. Tín 

thụ nhƣ thế, phụng hành nhƣ thế, khiến cho giòng nƣớc tuệ chảy dài, mạch 

pháp lƣu thông vĩnh viễn, truyền ra trần kiếp mà không đình trệ, phổ cập 

muôn loài mà không bỏ sót, thì khắp cả thế giới, cùng tận vị lai, chỗ có kinh 



nầy tức là chỗ phật thuyết pháp. Trƣớc nói “phật thuyết kinh nầy xong” 

chẳng qua là theo sự tƣớng của một thời mà nói vậy thôi. Ý của ngƣời kết 

tập kinh nầy là ở chỗ hết thảy đại chúng y theo giáo phụng hành, phật chủng 

vĩnh viễn chẳng dứt, thì sự thuyết kinh nầy của thế tôn đã đành là vĩnh viễn 

chƣa có lúc nào xong vậy.  hẳng những ngƣời kết tập kinh nầy đầy đủ 

nguyện lớn, nay lũ chúng ta ngày nay kẻ thuyết, kẻ nghe, kẻ phát khởi pháp 

hội nầy, kẻ duy trì pháp hội nầy cũng đều đại hoan hỉ, tín thụ phụng hành, 

cùng đầy đủ nguyện nầy.  ó đầy đủ nguyện nầy mới là thiệt tín thụ, thiệt 

phụng hành, thiệt hoan hỉ. Ðây chính là lũ chúng ta chỗ báo ân phật. Kẻ bất 

tuệ nầy tự hổ thẹn ở bộ kinh thậm thâm nầy chƣa cùng tận lƣợng diễn 

thuyết, chẳng qua nhƣ ở trong biển lớn nói ra một giọt nƣớc vậy thôi! Thế 

nhƣng ngay một giọt nƣớc nầy đã đầy đủ mùi vị của trọn biển nƣớc. Tôi 

nguyện các bực thiện tri thức, từ thực tín mà vào tịnh tín, ở hữu vi mà chứng 

vô vi, lấy hành nguyện nầy trang nghiêm phật độ, hoá độ hữu tình, liền có 

thể tức thân thành phật, há chỉ quyết định sanh về tây phƣơng cực lạc quốc 

độ mà thôi!   

---o0o--- 

HẾT 
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	QUYỂN NHẤT -  BÁT NHÃ CƯƠNG YẾU
	DUNG HỘI CHƯ GIA.
	NOI THEO NĂM TẦNG GIẢI NGHĨA KINH ÐỀ
	HIỂN-THỂ
	PHÂN BIỆT CHỖ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU
	GIẢI THÍCH NGHĨA MINH-TÔNG
	PHÂN BIỆN CÁI KHÁC NHAU VÀ CÁI GIỐNG NHAU
	MINH TÔNG
	BIỆN DỤNG
	GIẢI NGHĨA PHÁN GIÁO TƯỚNG
	PHIẾM LUẬN GIÁO TƯỚNG
	GIẢI NGHĨA PHÁN GIÁO TƯỚNG
	GIẢI THÍCH NGƯỜI DỊCH

	QUYỂN HAI - BIỆT GIẢI VĂN NGHĨA
	TỰ PHẬN
	PHÁT KHỞI TỰ
	CHÍNH TÔNG PHẬN
	THỈNH PHÁP
	NHƯ LAI TÁN HỨA
	HỨA NÓI
	KHẾ HỢP VỚI TÔN CHỈ, CẦU XIN NÓI RÕ
	CHẲNG TRỤ Ở TƯỚNG TỨC LÀ TRỤ
	TRƯNG THÍCH CỚ CỦA NÓ

	QUYỂN BA - SUY MỞ VÔ TRỤ ÐỂ KHAI GIẢNG
	BẤT HOẠI GIẢ DANH
	CỰC HIỂN KINH CÔNG

	QUYỂN BỐN
	ÐEM QUẢ ÐỂ TỎ RÕ NHÂN

	QUYỂN NĂM
	LƯU THÔNG PHẬN


