XXXV. PHAÅM KHEN NGÔÏI THANH TÒNH
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Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy rất là sâu xa.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch:
Pháp nào rốt ráo thanh tịnh mà nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu
xa?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là sâu xa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là sâu xa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là sâu xa; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là sâu xa; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ
do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy
rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là sâu xa; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh
ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là sâu xa; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là sâu xa.
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Này Xá Lợi Tử! Vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là sâu xa; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do
ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất
là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là sâu xa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là sâu xa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất
là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là sâu xa; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
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Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu
xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa
rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là sâu xa; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị Độc-giác rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như vậy rất là trong sáng.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch Phật:
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Pháp nào rốt ráo thanh tịnh mà nói sự thanh tịnh ấy rất là trong
sáng?
Phật dạy:
Này Xá Lợi Tử! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh
giới, bố thí ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất
là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy rất là trong sáng; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt
ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong
sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là
trong sáng.
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Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt
ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì tất cả pháp môn Tam-mađịa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy rất là trong sáng; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán rốt
ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị Độc-giác rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế không chuyển đổi, không
tiếp nối.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch Phật:
Vì pháp nào rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không
chuyển đổi, không tiếp nối?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì thọ, tưởng, hành,
thức rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi,
không tiếp nối.
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Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không
tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi,
không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì hương giới, tỷ thức giới
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì vị giới, thiệt thức giới và
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì xúc giới, thân thức giới
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì pháp giới, ý thức giới và
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì thủy, hỏa, phong, không,
thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi,
không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì hành, thức, danh sắc, lục
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xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không
chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi,
không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì thánh đế tập, diệt,
đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi,
không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì bốn vô lượng, bốn
định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển
đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy
không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không
tiếp nối.
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Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì sáu phép thần
thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi,
không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không
chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì tánh luôn
luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi,
không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không
chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì tất cả
pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy
không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối; vì quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không
chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị Độc-giác rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế vốn không tạp nhiễm.
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Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch Phật:
Vì pháp nào rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn
không tạp nhiễm?
Phật dạy:
Này Xá Lợi Tử! Vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh
ấy vốn không tạp nhiễm; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
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Này Xá Lợi Tử! Vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt
ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp
nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc
rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không
tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
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năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy
vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì sáu phép thần thông rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp
nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì tất cả pháp môn
Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp
nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị Độc-giác rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế bản tánh thanh khiết.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch Phật:
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Vì pháp nào rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh
thanh khiết?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt
ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
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Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh
khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc
rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh
thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì pháp môn giải
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thoát vô tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy
bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì sáu phép thần thông rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì tất cả pháp môn Tamma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh
khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị Độc-giác rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế vô đắc, vô quán.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch Phật:
Vì pháp nào rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc,
vô quán?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
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Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái,
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
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tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh
ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt
ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô
đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
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Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt
ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì tất cả pháp môn Tam-mađịa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán rốt
ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị Độc-giác rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như vậy không sanh khởi, không
hiển hiện.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch Phật:
Vì pháp nào rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không
sanh khởi, không hiển hiện?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì thọ, tưởng, hành,
thức rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi,
không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không
hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì thanh, hương, vị, xúc,
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pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi,
không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì hương giới, tỷ thức giới
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì vị giới, thiệt thức giới và
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì xúc giới, thân thức giới
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì pháp giới, ý thức giới và
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì thủy, hỏa, phong, không,
thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi,
không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
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Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không
sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh
tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi,
không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì thánh đế tập, diệt,
đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi,
không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì bốn vô lượng, bốn
định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh
khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy
không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không
hiển hiện.
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Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh
tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì sáu phép thần
thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi,
không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không
sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì tánh luôn
luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi,
không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh
khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh
nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì tất cả
pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy
không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự
thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh
khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị Độc-giác rốt ráo thanh tịnh nên nói
sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên
nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo
thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Dục.
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Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch:
Tại sao sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Dục?
Phật dạy: Vì tự tánh cõi Dục không thể nắm bắt được nên sự
thanh tịnh như thế không sanh cõi Dục.
Xá Lợi Tử lại bạch: Sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Sắc.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao sự thanh tịnh như thế không sanh cõi
Sắc?
Phật dạy: Vì tự tánh cõi Sắc không thể nắm bắt được nên sự
thanh tịnh như thế không sanh cõi Sắc.
Xá Lợi Tử lại bạch: Sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Vô
Sắc.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao sự thanh tịnh như thế không sanh cõi
Vô Sắc?
Phật dạy: Vì tự tánh cõi Vô Sắc không thể nắm bắt được nên sự
thanh tịnh như thế không sanh cõi Vô Sắc.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế bản tánh vô tri.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch:
Tại sao sự thanh tịnh như thế bản tánh vô tri?
Phật dạy: Vì tất cả pháp, bản tánh trì độn nên sự thanh tịnh như
thế, bản tánh vô tri.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của sắc vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của sắc vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của sắc vô tri tức là
thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thọ, tưởng, hành, thức vô tri tức là
thanh tịnh?
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thọ, tưởng, hành, thức vô tri
tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thọ, tưởng, hành,
thức vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
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Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của nhãn xứ vô tri tức là thanh
tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của nhãn xứ vô tri tức
là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tri tức là
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tri
tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của sắc xứ vô tri tức là thanh
tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của sắc xứ vô tri tức là
thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô tri
tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của nhãn giới vô tri tức là thanh
tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của nhãn giới vô tri tức
là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của sắc giới cho đến các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của sắc giới cho đến
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
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Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của nhĩ giới vô tri tức là thanh
tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của nhĩ giới vô tri tức
là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thanh giới cho đến các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thanh giới cho đến
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tỷ giới vô tri tức là thanh
tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tỷ giới vô tri tức là
thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của hương giới cho đến các thọ
do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của hương giới cho đến
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thiệt giới vô tri tức là thanh
tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thiệt giới vô tri tức
là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của vị giới cho đến các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của vị giới cho đến các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thân giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
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Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thân giới vô tri tức là thanh
tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thân giới vô tri tức
là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của xúc giới cho đến các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của xúc giới cho đến
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của ý giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của ý giới vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của ý giới vô tri tức là
thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp giới cho đến các thọ do
ý xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp giới cho đến
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của địa giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của địa giới vô tri tức là thanh
tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của địa giới vô tri tức
là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới vô tri tức là thanh tịnh..
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của vô minh vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
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Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của vô minh vô tri tức là thanh
tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của vô minh vô tri tức
là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô tri tức là thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của hành cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bố thí Ba-la-mật-đa vô tri tức là
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bố thí Ba-la-mật-đa vô tri tức
là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bố thí Ba-la-mật-đa
vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Bala-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tịnh giới cho đến
Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp không nội vô tri tức là thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp không nội vô tri tức là
thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không nội vô
tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
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không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp không ngoại cho đến
pháp không không tánh tự tánh vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không ngoại
cho đến pháp không không tánh tự tánh vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của chơn như vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của chơn như vô tri tức là thanh
tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của chơn như vô tri tức
là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì vô tri tức là
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp giới cho đến cảnh giới
bất tư nghì vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp giới cho đến
cảnh giới bất tư nghì vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của Thánh đế khổ vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của Thánh đế khổ vô tri tức là
thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của Thánh đế khổ vô
tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo vô tri tức là
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo vô tri
tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của Thánh đế tập, diệt,
đạo vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn tịnh lự vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn tịnh lự vô tri tức là thanh
tịnh?
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Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn tịnh lự vô tri
tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tri
tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tám giải thoát vô tri tức là
thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tám giải thoát vô
tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn niệm trụ vô tri tức là
thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn niệm trụ vô tri
tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vô tri tức là thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn chánh đoạn
cho đến tám chi thánh đạo vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp môn giải thoát không vô tri tức
là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
628

Tập 06, Quyển 286, Phẩm Khen Ngợi Thanh Tịnh

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp môn giải thoát không vô
tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp môn giải
thoát không vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của mười địa Bồ-tát vô tri tức là thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của mười địa Bồ-tát vô tri tức là
thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của mười địa Bồ-tát vô
tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của năm loại mắt vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của năm loại mắt vô tri tức là
thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của năm loại mắt vô tri
tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của sáu phép thần thông vô tri tức là
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của sáu phép thần thông vô tri tức
là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của sáu phép thần
thông vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của mười lực Phật vô tri tức là thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của mười lực Phật vô tri tức là
thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của mười lực Phật vô
tri tức là thanh tịnh.
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Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn điều không sợ cho đến
mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn điều không sợ
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp không quên mất vô tri tức là
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp không quên mất vô tri
tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không quên
mất vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tánh luôn luôn xả vô tri tức là thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tánh luôn luôn xả vô tri tức là
thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tánh luôn luôn xả
vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của trí nhất thiết vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của trí nhất thiết vô tri tức là
thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của trí nhất thiết vô tri
tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô
tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni vô tri tức là
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
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Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni vô
tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tất cả pháp môn
Đà-la-ni vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô tri
tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa
vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tất cả pháp môn
Tam-ma-địa vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả Dự-lưu vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả Dự-lưu vô tri tức là thanh
tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của quả Dự-lưu vô tri
tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô
tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả vị Độc-giác vô tri tức là thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả vị Độc-giác vô tri tức là
thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của quả vị Độc-giác vô
tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát vô tri tức là
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh tất cả hạnh đại Bồ-tát vô tri tức là
thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tất cả hạnh đại Bồtát vô tri tức là thanh tịnh.
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Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật
vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của quả vị giác ngộ cao
tột của chư Phật vô tri tức là thanh tịnh.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối với trí nhất thiết trí
không ích lợi, không tổn hại.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối với trí nhất
thiết trí không ích lợi, không tổn hại?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì pháp giới thường trú nên Bát-nhã
Ba-la-mật-đa đối với trí nhất thiết trí không ích lợi, không tổn hại.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh đối với tất cả
pháp không chấp thọ.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh đối
với tất cả pháp không chấp thọ?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì pháp giới bất động nên Bát-nhã
Ba-la-mật-đa thanh tịnh đối với tất cả pháp không chấp thọ.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên sắc vô sở hữu là rốt ráo
thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thọ,
tưởng, hành, thức thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thọ, tưởng, hành, thức
vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
nhãn xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên nhãn xứ vô sở hữu là rốt
ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sắc
xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên sắc xứ vô sở hữu là rốt
ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
nhãn giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên nhãn giới vô sở hữu là
rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sắc
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt
ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên sắc giới cho đến các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh.
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Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhĩ
giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên nhĩ giới vô sở hữu là rốt
ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là
rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thanh giới cho đến các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tỷ
giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tỷ giới vô sở hữu là rốt
ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là
rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên hương giới cho đến các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thiệt
giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thiệt giới vô sở hữu là
rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên vị
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt
ráo thanh tịnh?
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Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên vị giới cho đến các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thân
giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thân giới vô sở hữu là
rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên xúc
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt
ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên xúc giới cho đến các thọ
do thân xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên ý
giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên ý giới vô sở hữu là rốt
ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt
ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp giới cho đến các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên địa
giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên địa giới vô sở hữu là rốt
ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không,
thức giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thủy, hỏa, phong,
không, thức giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh..
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên vô
minh thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên vô minh vô sở hữu là rốt
ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh là rốt ráo thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên hành cho đến lão tử,
sầu, than, khổ, ưu, não vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bố
thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bố thí Ba-la-mật-đa vô
sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tịnh
giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tịnh giới cho đến Bátnhã Ba-la-mật-đa vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp không nội thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
pháp không nội thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
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Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp không nội vô sở
hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh
là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp không ngoại cho
đến pháp không không tánh tự tánh vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
chơn như thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên chơn như vô sở hữu là
rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh là rốt ráo thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp giới cho đến cảnh
giới bất tư nghì vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
Thánh đế khổ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên Thánh đế khổ vô sở hữu
là rốt ráo thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên Thánh đế tập, diệt, đạo
vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn
tịnh lự thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn tịnh lự vô sở hữu là
rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định
vô sắc thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn
vô lượng, bốn định vô sắc vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn vô lượng, bốn định
vô sắc thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tám
giải thoát thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tám giải thoát vô sở hữu
là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn
niệm trụ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
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Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn niệm trụ vô sở hữu
là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát
không thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
pháp môn giải thoát không thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp môn giải thoát
không vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh là rốt ráo thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
mười địa Bồ-tát thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên mười địa Bồ-tát vô sở
hữu là rốt ráo thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên năm
loại mắt thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên năm loại mắt vô sở hữu
là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sáu
phép thần thông thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên sáu phép thần thông vô
sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên mười lực Phật thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
mười lực Phật thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên mười lực Phật vô sở hữu
là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là rốt
ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn điều không sợ cho
đến mười tám pháp Phật bất cộng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp không quên mất
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên
pháp không quên mất thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp không quên mất vô
sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh
tịnh.

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tánh
luôn luôn xả thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tánh luôn luôn xả vô sở
hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên trí
nhất thiết thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên trí nhất thiết vô sở hữu
là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tất
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tất cả pháp môn Đà-lani vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-mađịa thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tất
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tất cả pháp môn Tamma-địa vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên quả Dự-lưu thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả
Dự-lưu thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì Vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng
của quả Dự-lưu là không, là rốt ráo thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là không, là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên quả vị Độc-giác thanh
tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả
vị Độc-giác thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của
quả vị Độc-giác là không, là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát
thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tất
cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của
tất cả hạnh đại Bồ-tát là không, là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột
của chư Phật thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả
vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không, là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên trí
nhất thiết trí thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô tướng, vô đắc, vô niệm, vô tri nên
trí nhất thiết trí vô tướng, vô đắc, vô niệm, vô tri là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vô nhị thanh tịnh nên vô đắc, vô quán.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vô nhị thanh tịnh nên vô
đắc, vô quán là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì không nhiễm tịnh nên rốt ráo thanh tịnh.
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Lúc bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì
ngã không biên giới nên sắc không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
sắc không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên thọ, tưởng, hành,
thức không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
thọ, tưởng, hành, thức không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên nhãn xứ không biên
giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
nhãn xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên sắc xứ không biên
giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
sắc xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên nhãn giới không
biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
nhãn giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không
biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không biên
giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên nhĩ giới không biên
giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
nhĩ giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên thanh giới, nhĩ thức
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không biên
giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không biên
giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tỷ giới không biên
giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
tỷ giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không biên
giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không biên
giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên thiệt giới không
biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
thiệt giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không
biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không biên giới
là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên thân giới không biên
giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
thân giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên xúc giới, thân thức
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không
biên giới.
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Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không biên
giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên ý giới không biên
giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên ý
giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp giới, ý thức
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không biên
giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không biên giới
là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên địa giới không biên
giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
địa giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên thủy, hỏa, phong,
không, thức giới không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
thủy, hỏa, phong, không, thức giới không biên giới là rốt ráo thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên vô minh không biên
giới.
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Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
vô minh không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não không biên giới là rốt ráo
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên bố thí Ba-la-mật-đa
không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
bố thí Ba-la-mật-đa không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa không biên giới là rốt ráo
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp không nội
không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
pháp không nội không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
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rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không biên
giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên chơn như không
biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
chơn như không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì không biên giới là rốt ráo
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên Thánh đế khổ không
biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
Thánh đế khổ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên Thánh đế tập, diệt,
đạo không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
Thánh đế tập, diệt, đạo không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên bốn tịnh lự không
biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
bốn tịnh lự không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên bốn vô lượng, bốn
định vô sắc không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
bốn vô lượng, bốn định vô sắc không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tám giải thoát không
biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
tám giải thoát không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không biên giới là rốt
ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên bốn niệm trụ không
biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
bốn niệm trụ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
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Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không biên giới là rốt ráo
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp môn giải thoát
không không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
pháp môn giải thoát không không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không biên giới là rốt ráo
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên mười địa Bồ-tát
không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
mười địa Bồ-tát không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên năm loại mắt không
biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
năm loại mắt không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
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Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên sáu phép thần thông
không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
sáu phép thần thông không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên mười lực Phật
không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
mười lực Phật không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không biên
giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp không quên
mất không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
pháp không quên mất không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tánh luôn luôn xả
không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
tánh luôn luôn xả không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên trí nhất thiết không
biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
trí nhất thiết không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn Đàla-ni không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
tất cả pháp môn Đà-la-ni không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn
Tam-ma-địa không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
tất cả pháp môn Tam-ma-địa không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên quả Dự-lưu không
biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
quả Dự-lưu không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên quả vị Độc-giác
không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
quả vị Độc-giác không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tất cả hạnh đại Bồtát không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
tất cả hạnh đại Bồ-tát không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên quả vị giác ngộ cao
tột của chư Phật không biên giới.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không biên giới là rốt ráo thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
nên rốt ráo thanh tịnh.
Lúc bấy giờ, Thiện Hiện lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát có khả năng hiểu biết như vậy
thì đó là đại Bồ-tát Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói nếu đại Bồ-tát có khả năng
hiểu biết như vậy thì đó là đại Bồ-tát Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tức rốt ráo
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không
là trí tướng thành đạo.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà
không trụ bờ bên này, không trụ bờ bên kia, không trụ giữa dòng thì
đó là đại Bồ-tát Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói nếu đại Bồ-tát tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa mà không trụ bờ bên này, không trụ bờ bên kia,
không trụ giữa dòng thì đó là đại Bồ-tát Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tức rốt
ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh ba đời, bình đẳng, là trí tướng
thành đạo.
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát
thừa mà không có phương tiện khéo léo đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa
này, khởi tưởng Bát-nhã-ba-la-mật-đa, mà dùng hữu sở đắc làm
phương tiện thì rời bỏ xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Phật dạy: Hay thay! Hay thay! Này Thiện Hiện! Đúng như vậy!
Đúng như vậy! Như lời ông nói, thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, đối
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, trước danh, trước tướng nên đối với pháp
này, rời bỏ xa lìa.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Vì sao thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy đối với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này lại trước danh, trước tướng?
Phật dạy: này Thiện Hiện! thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, đối
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa bám lấy danh, bám lấy tướng và bám lấy
danh tướng rồi đắm trước Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì không thể chứng
đắc thật tướng Bát-nhã; vì vậy họ rời bỏ xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa nhưng nếu không dùng phương tiện khéo léo đối với Bát-nhã-bala-mật-đa này bám lấy danh, bám lấy tướng và bám lấy danh tướng rồi
dựa vào Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà sanh kiêu mạn, thì không thể
chứng đắc thật tướng Bát-nhã. Do đó, họ rời bỏ, xa lìa Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, có phương tiện khéo léo, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không bám danh tướng, không khởi đắm
trước, không sanh kiêu mạn thì có khả năng chứng đắc thật tướng Bátnhã. Nên biết, hạng người này gọi là không rời bỏ xa lìa Bát-nhã-bala-mật-đa.
Cụ thọ Thiện Hiện liền bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Rất đặc biệt! Ngài khéo vì chúng đại Bồ-tát mà
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, khai thị, phân biệt sự trước và
không trước tướng.
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Lúc bấy giờ cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi cụ thọ Thiện Hiện:
Khi đại Bồ-tát hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì thế nào là trước
tướng và không trước tướng?
Thiện Hiện đáp:
Này Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, nếu không có phương tiện khéo léo, khi hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa thì đối với sắc cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối
với thọ, tưởng, hành, thức cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước
không. Hoặc đối với nhãn xứ cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước
không; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cho là không, rồi khởi tưởng
chấp trước không. Hoặc đối với sắc xứ cho là không, rồi khởi tưởng
chấp trước không; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cho là
không, rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với nhãn giới cho
là không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho là
không, rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với nhĩ giới cho là
không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với thanh giới, nhĩ thức
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cho là
không, rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với tỷ giới cho là
không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cho là không,
rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với thiệt giới cho là không,
rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với vị giới, thiệt thức giới và
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cho là không, rồi
khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với thân giới cho là không, rồi
khởi tưởng chấp trước không; đối với xúc giới, thân thức giới và thân
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cho là không, rồi khởi
tưởng chấp trước không. Hoặc đối với ý giới cho là không, rồi khởi
tưởng chấp trước không; đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cho là không, rồi khởi tưởng chấp
trước không. Hoặc đối với địa giới cho là không, rồi khởi tưởng chấp
trước không; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cho là không,
rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với vô minh cho là không,
rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với hành, thức, danh sắc, lục xứ,
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cho là
không, rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với bố thí Ba-lamật-đa cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho là không, rồi
khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với pháp không nội cho là
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không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không.
Hoặc đối với chơn như cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước
không; đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế,
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cho là không, rồi khởi tưởng
chấp trước không. Hoặc đối với Thánh đế khổ cho là không, rồi khởi
tưởng chấp trước không; đối với thánh đế tập, diệt, đạo cho là không,
rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với bốn tịnh lự cho là
không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với bốn vô lượng, bốn
định vô sắc cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối
với tám giải thoát cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối
với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cho là không, rồi
khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với bốn niệm trụ cho là
không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cho
là không, rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với pháp môn
giải thoát không cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối
với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cho là không, rồi khởi
tưởng chấp trước không. Hoặc đối với mười địa Bồ-tát cho là không,
rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với năm loại mắt cho là
không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với sáu phép thần thông
cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với mười lực
Phật cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước
không. Hoặc đối với pháp không quên mất cho là không, rồi khởi
tưởng chấp trước không; đối với tánh luôn luôn xả cho là không, rồi
khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với trí nhất thiết cho là không,
rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với tất
cả pháp môn Đà-la-ni cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không;
đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cho là không, rồi khởi tưởng
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chấp trước không. Hoặc đối với quả Dự-lưu cho là không, rồi khởi
tưởng chấp trước không; đối với quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cho
là không, rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với quả vị Độcgiác cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với tất
cả hạnh đại Bồ-tát cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không.
Hoặc đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cho là không, rồi
khởi tưởng chấp trước không. Hoặc đối với pháp quá khứ cho là
không, rồi khởi tưởng chấp trước không; đối với pháp vị lai, hiện tại
cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không.
Này Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, nếu không có phương tiện khéo léo, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa thì đối với sắc cho là sắc rồi khởi tưởng chấp trước sắc, đối với
thọ, tưởng, hành, thức cho là thọ, tưởng, hành, thức rồi khởi tưởng
chấp trước thọ, tưởng, hành, thức; hoặc đối với nhãn xứ cho là nhãn
xứ rồi khởi tưởng chấp trước nhãn xứ, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
cho là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rồi khởi tưởng chấp trước nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ; hoặc đối với sắc xứ cho là sắc xứ rồi khởi tưởng chấp trước
sắc xứ, đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cho là thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ rồi khởi tưởng chấp trước thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ; hoặc đối với nhãn giới cho là nhãn giới rồi khởi tưởng chấp trước
nhãn giới, đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho là sắc giới cho đến các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra rồi khởi tưởng chấp trước sắc giới cho
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; hoặc đối với nhĩ giới cho
là nhĩ giới rồi khởi tưởng chấp trước nhĩ giới, đối với thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cho là
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rồi khởi
tưởng chấp trước thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra; hoặc đối với tỷ giới cho là tỷ giới rồi khởi tưởng chấp trước tỷ
giới, đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra cho là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra rồi khởi tưởng chấp trước hương giới cho đến các thọ
do tỷ xúc làm duyên sanh ra; hoặc đối với thiệt giới cho là thiệt giới
rồi khởi tưởng chấp trước thiệt giới, đối với vị giới, thiệt thức giới và
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cho là vị giới
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rồi khởi tưởng chấp
trước vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; hoặc đối
với thân giới cho là thân giới rồi khởi tưởng chấp trước thân giới, đối
với xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm
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duyên sanh ra cho là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra rồi khởi tưởng chấp trước xúc giới cho đến các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra; hoặc đối với ý giới cho là ý giới rồi khởi tưởng
chấp trước ý giới, đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ
do ý xúc làm duyên sanh ra cho là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra rồi khởi tưởng chấp trước pháp giới cho đến các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; hoặc đối với địa giới cho là địa giới
rồi khởi tưởng chấp trước địa giới, đối với thủy, hỏa, phong, không,
thức giới cho là thủy, hỏa, phong, không, thức giới rồi khởi tưởng
chấp trước thủy, hỏa, phong, không, thức giới; hoặc đối với vô minh
cho là vô minh rồi khởi tưởng chấp trước vô minh, đối với hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não cho là hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não rồi khởi tưởng
chấp trước hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; hoặc đối với
bố thí Ba-la-mật-đa cho là bố thí Ba-la-mật-đa rồi khởi tưởng chấp
trước bố thí Ba-la-mật-đa, đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa cho là tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa
rồi khởi tưởng chấp trước tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa;
hoặc đối với pháp không nội cho là pháp không nội rồi khởi tưởng
chấp trước pháp không nội, đối với pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh cho là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh
rồi khởi tưởng chấp trước pháp không ngoại cho đến pháp không
không tánh tự tánh; hoặc đối với chơn như cho là chơn như rồi khởi
tưởng chấp trước chơn như, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cho là pháp
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì rồi khởi tưởng chấp trước pháp giới
cho đến cảnh giới bất tư nghì; hoặc đối với Thánh đế khổ cho là
Thánh đế khổ rồi khởi tưởng chấp trước Thánh đế khổ, đối với Thánh
đế tập, diệt, đạo cho là Thánh đế tập, diệt, đạo rồi khởi tưởng chấp
trước Thánh đế tập, diệt, đạo; hoặc đối với bốn tịnh lự cho là bốn tịnh
lự rồi khởi tưởng chấp trước bốn tịnh lự, đối với bốn vô lượng, bốn
định vô sắc cho là bốn vô lượng, bốn định vô sắc rồi khởi tưởng chấp
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trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc đối với tám giải thoát cho
là tám giải thoát rồi khởi tưởng chấp trước tám giải thoát, đối với tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cho là tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ rồi khởi tưởng chấp trước tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ; hoặc đối với bốn niệm trụ cho là bốn
niệm trụ rồi khởi tưởng chấp trước bốn niệm trụ, đối với bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo cho là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo rồi khởi
tưởng chấp trước bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; hoặc đối
với pháp môn giải thoát không cho là pháp môn giải thoát không rồi
khởi tưởng chấp trước pháp môn giải thoát không, đối với pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện cho là pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện rồi khởi tưởng chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện; hoặc đối với mười địa Bồ-tát cho là mười địa Bồ-tát rồi khởi
tưởng chấp trước mười địa Bồ-tát; hoặc đối với năm loại mắt cho là
năm loại mắt rồi khởi tưởng chấp trước năm loại mắt, đối với sáu phép
thần thông cho là sáu phép thần thông rồi khởi tưởng chấp trước sáu
phép thần thông; hoặc đối với mười lực Phật cho là mười lực Phật rồi
khởi tưởng chấp trước mười lực Phật, đối với bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng cho là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật
bất cộng rồi khởi tưởng chấp trước bốn điều không sợ cho đến mười
tám pháp Phật bất cộng; hoặc đối với pháp không quên mất cho là
pháp không quên mất rồi khởi tưởng chấp trước pháp không quên mất,
đối với tánh luôn luôn xả cho là tánh luôn luôn xả rồi khởi tưởng chấp
trước tánh luôn luôn xả; hoặc đối với trí nhất thiết cho là trí nhất thiết
rồi khởi tưởng chấp trước trí nhất thiết, đối với trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng cho là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rồi khởi tưởng
chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; hoặc đối với tất cả pháp
môn Đà-la-ni cho là tất cả pháp môn Đà-la-ni rồi khởi tưởng chấp
trước tất cả pháp môn Đà-la-ni, đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa
cho là tất cả pháp môn Tam-ma-địa rồi khởi tưởng chấp trước tất cả
pháp môn Tam-ma-địa; hoặc đối với quả Dự-lưu cho là quả Dự-lưu
rồi khởi tưởng chấp trước quả Dự-lưu, đối với quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán cho là quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán rồi khởi tưởng chấp
trước quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; hoặc đối với quả vị Độc-giác
cho là quả vị Độc-giác rồi khởi tưởng chấp trước quả vị Độc-giác;
hoặc đối với tất cả hạnh đại Bồ-tát cho là tất cả hạnh đại Bồ-tát rồi
khởi tưởng chấp trước tất cả hạnh đại Bồ-tát; hoặc đối với quả vị giác
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ngộ cao tột của chư Phật cho là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật
rồi khởi tưởng chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; hoặc
đối với pháp quá khứ cho là pháp quá khứ rồi khởi tưởng chấp trước
pháp quá khứ, đối với pháp vị lai, hiện tại cho là pháp vị lai, hiện tại
rồi khởi tưởng chấp trước pháp vị lai, hiện tại.
Quyeån Thöù 287
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Đạithừa, nếu lấy có sở đắc làm phương tiện từ lúc mới phát tâm đối với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, khởi tưởng chấp trước hành; đối với tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa khởi tưởng chấp trước
hành; hoặc đối với pháp không nội khởi tưởng chấp trước hành, đối
với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh khởi tưởng chấp trước
hành; hoặc đối với chơn như khởi tưởng chấp trước hành, đối với
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì khởi tưởng chấp trước hành; hoặc đối với
Thánh đế khổ khởi tưởng chấp trước hành, đối với thánh đế tập, diệt,
đạo khởi tưởng chấp trước hành; hoặc đối với bốn tịnh lự khởi tưởng
chấp trước hành, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc khởi tưởng
chấp trước hành; hoặc đối với tám giải thoát khởi tưởng chấp trước
hành, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ khởi
tưởng chấp trước hành; hoặc đối với bốn niệm trụ khởi tưởng chấp
trước hành, đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo khởi tưởng chấp trước hành;
hoặc đối với pháp môn giải thoát không khởi tưởng chấp trước hành,
đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện khởi tưởng chấp
trước hành; hoặc đối với mười địa Bồ-tát khởi tưởng chấp trước hành;
hoặc đối với năm loại mắt khởi tưởng chấp trước hành, đối với sáu
phép thần thông khởi tưởng chấp trước hành; hoặc đối với mười lực
Phật khởi tưởng chấp trước hành, đối với bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng khởi tưởng chấp trước hành; hoặc đối với pháp không quên
mất khởi tưởng chấp trước hành, đối với tánh luôn luôn xả khởi tưởng
chấp trước hành; hoặc đối với trí nhất thiết khởi tưởng chấp trước
hành, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng khởi tưởng chấp trước
hành; hoặc đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni khởi tưởng chấp trước
hành, đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa khởi tưởng chấp trước
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hành; hoặc đối với quả Dự-lưu khởi tưởng chấp trước hành, đối với
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán khởi tưởng chấp trước hành; hoặc
đối với quả vị Độc-giác khởi tưởng chấp trước hành; hoặc đối với tất
cả hạnh đại Bồ-tát khởi tưởng chấp trước hành; hoặc đối với quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật khởi tưởng chấp trước hành. Này Xá
Lợi Tử, khi đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu không có
phương tiện khéo léo, lấy hữu sở đắc làm phương tiện, khởi tưởng
chấp trước các pháp như thế thì gọi là trước tướng.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Như trước ông đã hỏi, thế nào là đại Bồ-tát
khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không trước tướng thì này Xá Lợi Tử,
đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có phương tiện khéo léo,
đối với sắc không khởi tưởng không hay bất không, đối với thọ,
tưởng, hành, thức cũng không khởi tưởng không hay bất không; đối
với nhãn xứ không khởi tưởng không hay bất không, đối với nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ cũng không khởi tưởng không hay bất không; đối với
sắc xứ không khởi tưởng không hay bất không, đối với thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ cũng không khởi tưởng không hay bất không; đối với
nhãn giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra cũng không khởi tưởng không hay bất không; đối với nhĩ giới
không khởi tưởng không hay bất không, đối với thanh giới, nhĩ thức
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng không
khởi tưởng không hay bất không; đối với tỷ giới không khởi tưởng
không hay bất không, đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng không khởi tưởng không
hay bất không; đối với thiệt giới không khởi tưởng không hay bất
không, đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra cũng không khởi tưởng không hay bất không;
đối với thân giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với xúc
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra cũng không khởi tưởng không hay bất không; đối với ý giới
không khởi tưởng không hay bất không, đối với pháp giới, ý thức giới
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng không khởi
tưởng không hay bất không; đối với địa giới không khởi tưởng không
hay bất không, đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng không
khởi tưởng không hay bất không; đối với vô minh không khởi tưởng
không hay bất không, đối với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng không khởi
tưởng không hay bất không; đối với bố thí Ba-la-mật-đa không khởi
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tưởng không hay bất không, đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không khởi tưởng không hay bất
không; đối với pháp không nội không khởi tưởng không hay bất
không, đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng không khởi
tưởng không hay bất không; đối với chơn như không khởi tưởng
không hay bất không, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cũng không
khởi tưởng không hay bất không; đối với Thánh đế khổ không khởi
tưởng không hay bất không, đối với thánh đế tập, diệt, đạo cũng
không khởi tưởng không hay bất không; đối với bốn tịnh lự không
khởi tưởng không hay bất không, đối với bốn vô lượng, bốn định vô
sắc cũng không khởi tưởng không hay bất không; đối với tám giải
thoát không khởi tưởng không hay bất không, đối với tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không khởi tưởng không hay bất
không; đối với bốn niệm trụ không khởi tưởng không hay bất không,
đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo cũng không khởi tưởng không hay bất không;
đối với pháp môn giải thoát không không khởi tưởng không hay bất
không, đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng không
khởi tưởng không hay bất không; đối với mười địa Bồ-tát không khởi
tưởng không hay bất không; đối với năm loại mắt không khởi tưởng
không hay bất không, đối với sáu phép thần thông cũng không khởi
tưởng không hay bất không; đối với mười lực Phật không khởi tưởng
không hay bất không, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
cũng không khởi tưởng không hay bất không; đối với pháp không
quên mất không khởi tưởng không hay bất không, đối với tánh luôn
luôn xả cũng không khởi tưởng không hay bất không; đối với trí nhất
thiết không khởi tưởng không hay bất không, đối với trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng cũng không khởi tưởng không hay bất không; đối với
tất cả pháp môn Đà-la-ni không khởi tưởng không hay bất không, đối
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng không khởi tưởng không hay
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bất không; đối với quả Dự-lưu không khởi tưởng không hay bất
không, đối với quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng không khởi
tưởng không hay bất không; đối với quả vị Độc-giác không khởi
tưởng không hay bất không; đối với tất cả hạnh đại Bồ-tát không khởi
tưởng không hay bất không; đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật không khởi tưởng không hay bất không; đối với pháp quá khứ
không khởi tưởng không hay bất không, đối với pháp vị lai, hiện tại
không khởi tưởng không hay bất không.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, không nghĩ thế này: Ta bố thí, kẻ kia
nhận, đây là vật bố thí và ý nghĩa của sự bố thí; không nghĩ: Ta giữ
giới, đây là giới được giữ; không nghĩ: Ta tu nhẫn, đây pháp ta nhẫn;
không nghĩ: Ta tinh tấn, đây là pháp tinh tấn; không nghĩ: Ta nhập
định, đây là pháp định; không nghĩ: Ta tu tuệ, đây là pháp tuệ; không
nghĩ: Ta gieo phước, đây là phước được gieo và quả đạt được; không
nghĩ: Ta nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát; không nghĩ: Ta thành
thục hữu tình; không nghĩ: Ta nghiêm tịnh cõi Phật; không nghĩ: Ta
chứng đắc trí nhất thiết trí; không nghĩ: Ta trụ không, chứng thật tánh
của pháp; không nghĩ: Ta tu tập các hạnh Bồ-tát; không nghĩ: Ta
chứng đủ các công đức Phật.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện khéo léo, khi
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện thì không
có tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước như thế; do khéo thông đạt
pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh nên, này Xá Lợi
Tử, gọi đó là đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa có phương tiện
khéo léo, lấy vô sở đắc làm phương tiện, không có tướng chấp trước.
Bấy giờ, Thiên Đế Thích hỏi cụ thọ Thiện Hiện:
Thưa Đại đức! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, trước tướng như thế nào?
Thiện Hiện đáp:
Này Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không có phương tiện khéo
léo, lấy hữu sở đắc làm phương tiện, khởi tưởng chấp trước tâm, khởi
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tưởng chấp trước bố thí Ba-la-mật-đa, khởi tưởng chấp trước tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; khởi tưởng chấp trước
pháp không nội, khởi tưởng chấp trước pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh; khởi tưởng chấp trước chơn như, khởi tưởng chấp trước pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì; khởi tưởng chấp trước Thánh đế khổ, khởi
tưởng chấp trước thánh đế tập, diệt, đạo; khởi tưởng chấp trước bốn
tịnh lự, khởi tưởng chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc; khởi
tưởng chấp trước tám giải thoát, khởi tưởng chấp trước tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ; khởi tưởng chấp trước bốn niệm trụ,
khởi tưởng chấp trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; khởi tưởng chấp trước pháp
môn giải thoát không, khởi tưởng chấp trước pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; khởi tưởng chấp trước mười địa Bồ-tát; khởi tưởng
chấp trước năm loại mắt, khởi tưởng chấp trước sáu phép thần thông;
khởi tưởng chấp trước mười lực Phật, khởi tưởng chấp trước bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng; khởi tưởng chấp trước pháp không
quên mất, khởi tưởng chấp trước tánh luôn luôn xả; khởi tưởng chấp
trước trí nhất thiết, khởi tưởng chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng; khởi tưởng chấp trước tất cả pháp môn Đà-la-ni, khởi tưởng
chấp trước tất cả pháp môn Tam-ma-địa; khởi tưởng chấp trước quả
Dự-lưu, khởi tưởng chấp trước quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; khởi
tưởng chấp trước quả vị Độc-giác; khởi tưởng chấp trước tất cả hạnh
đại Bồ-tát; khởi tưởng chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật; khởi tưởng chấp trước chư đại Bồ-tát; khởi tưởng chấp trước
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; khởi tưởng chấp trước về các thiện
căn Phật đã gieo trồng; khởi tưởng chấp trước đem các thiện căn đã
gieo trồng như thế hòa hiệp hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này
Kiều Thi Ca, đó gọi là các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa
không có phương tiện khéo léo, lấy hữu sở đắc làm phương tiện khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, là trước tướng sở hữu.
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Này Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, do tưởng chấp trước nên không thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa không chấp trước và hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao vậy?
Này Kiều Thi Ca! Vì chẳng phải bản tánh của sắc có thể hồi hướng,
chẳng phải bản tánh của thọ, tưởng, hành, thức có thể hồi hướng;
chẳng phải bản tánh của nhãn xứ có thể hồi hướng, chẳng phải bản
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể hồi hướng; chẳng phải bản
tánh của sắc xứ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của
nhãn giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của sắc giới, nhãn
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có
thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của nhĩ giới có thể hồi hướng,
chẳng phải bản tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể hồi hướng; chẳng phải bản
tánh của tỷ giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của hương giới,
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể
hồi hướng; chẳng phải bản tánh của thiệt giới có thể hồi hướng, chẳng
phải bản tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của
thân giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của xúc giới, thân
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có
thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của ý giới có thể hồi hướng, chẳng
phải bản tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của địa
giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của vô minh
có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể
hồi hướng.
Này Kiều Thi Ca! Chẳng phải bản tánh của bố thí Ba-la-mật-đa
có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh
của pháp không nội có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
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pháp không không tánh tự tánh có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh
của chơn như có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của Thánh đế
khổ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thánh đế tập, diệt, đạo
có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của bốn tịnh lự có thể hồi
hướng, chẳng phải bản tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể
hồi hướng; chẳng phải bản tánh của tám giải thoát có thể hồi hướng,
chẳng phải bản tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của bốn niệm trụ có thể hồi
hướng, chẳng phải bản tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể hồi hướng;
chẳng phải bản tánh của pháp môn giải thoát không có thể hồi hướng,
chẳng phải bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có
thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của mười địa Bồ-tát có thể hồi
hướng; chẳng phải bản tánh của năm loại mắt có thể hồi hướng, chẳng
phải bản tánh của sáu phép thần thông có thể hồi hướng; chẳng phải
bản tánh của mười lực Phật có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng có thể hồi hướng; chẳng phải bản
tánh của pháp không quên mất có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh
của tánh luôn luôn xả có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của trí
nhất thiết có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của tất cả pháp
môn Đà-la-ni có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tất cả pháp
môn Tam-ma-địa có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của quả Dựlưu có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của quả vị Độc-giác
có thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát có
thể hồi hướng; chẳng phải bản tánh của quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật có thể hồi hướng.
Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát đối với quả vị giác ngộ
cao tột, muốn thị hiện, chỉ dẫn, khuyến khích, khen gợi cho các hữu
tình khác thì nên y như thật tướng mà thị hiện, chỉ dẫn, khuyến khích,
khen ngợi. Lại nên thị hiện, chỉ dẫn, khuyến khích, khen ngợi như thế
này: Khi hành bố thí Ba-la-mật-đa không nên phân biệt ta đang bố thí,
hoặc khi hành tịnh giới Ba-la-mật-đa không nên phân biệt ta đang hộ
giới; hoặc khi hành an nhẫn Ba-la-mật-đa không nên phân biệt ta đang
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tu nhẫn; hoặc khi hành tinh tấn Ba-la-mật-đa không nên phân biệt ta
đang tinh tấn; hoặc khi hành tịnh lự Ba-la-mật-đa không nên phân biệt
ta đang nhập định; hoặc khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa không nên
phân biệt ta đang tập tuệ; hoặc khi hành pháp không nội, không nên
phân biệt ta đang trụ pháp không nội; hoặc khi hành pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh không nên phân biệt ta đang trụ pháp không
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh; hoặc khi hành chơn
như, không nên phân biệt ta đang trụ chơn như; hoặc khi hành pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì không nên phân biệt ta đang trụ pháp giới cho
đến cảnh giới bất tư nghì; hoặc khi hành Thánh đế khổ, không nên
phân biệt ta đang trụ Thánh đế khổ; hoặc khi hành Thánh đế tập, diệt,
đạo không nên phân biệt ta đang trụ Thánh đế tập, diệt, đạo; hoặc khi
hành bốn tịnh lự, không nên phân biệt ta đang tu bốn tịnh lự; hoặc khi
hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc không nên phân biệt ta đang tu
bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc khi hành tám giải thoát, không
nên phân biệt ta đang tu tám giải thoát; hoặc khi hành tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ không nên phân biệt ta đang tu tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; hoặc khi hành bốn niệm trụ,
không nên phân biệt ta đang tu bốn niệm trụ; hoặc khi hành bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo không nên phân biệt ta đang tu bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo; hoặc khi hành pháp môn giải thoát không, không nên
phân biệt ta đang tu pháp môn giải thoát không; hoặc khi hành pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không nên phân biệt ta đang tu
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; hoặc khi hành mười địa Bồtát không nên phân biệt ta đang tu mười địa Bồ-tát; hoặc khi hành năm
loại mắt, không nên phân biệt ta đang tu năm loại mắt; hoặc khi hành
sáu phép thần thông không nên phân biệt ta đang tu sáu phép thần
thông; hoặc khi hành mười lực Phật, không nên phân biệt ta đang tu
mười lực Phật; hoặc khi hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
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không nên phân biệt ta đang tu bốn điều không sợ cho đến mười tám
pháp Phật bất cộng; hoặc khi hành pháp không quên mất, không nên
phân biệt ta đang tu pháp không quên mất; hoặc khi hành tánh luôn
luôn xả không nên phân biệt ta đang tu tánh luôn luôn xả; hoặc khi
hành trí nhất thiết, không nên phân biệt ta đang tu trí nhất thiết; hoặc
khi hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không nên phân biệt ta
đang tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; hoặc khi hành tất cả pháp
môn Đà-la-ni, không nên phân biệt ta đang tu tất cả pháp môn Đà-lani; hoặc khi hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa không nên phân biệt ta
đang tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc khi hành pháp tương tợ
quả Dự-lưu, không nên phân biệt ta đang tu pháp tương tợ quả Dựlưu; hoặc khi hành pháp tương tợ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
không nên phân biệt ta đang tu pháp tương tợ quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán; hoặc khi hành pháp tương tợ quả vị Độc-giác không nên
phân biệt ta đang tu pháp tương tợ quả vị Độc-giác; hoặc khi hành tất
cả hạnh đại Bồ-tát không nên phân biệt ta đang tu tất cả hạnh đại Bồtát; hoặc khi hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không nên
phân biệt ta đang tu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.
Này Kiều Thi Ca! Các đại Bồ-tát đối với quả vị giác ngộ cao
tột, nên thị hiện, chỉ dẫn, khuyến khích, khen ngợi như thế với các hữu
tình khác. Nếu đại Bồ-tát đối với quả vị giác ngộ cao tột luôn luôn thị
hiện, chỉ dẫn, khuyến khích, khen ngợi với các loại hữu tình khác như
thế thì chẳng tổn hại mình, cũng chẳng tổn hại người như chư Như Lai
đã từng hứa khả thị hiện, chỉ dẫn, khuyến khích, khen ngợi các loại
hữu tình.
Này Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, nếu luôn luôn thị hiện, chỉ dẫn, khuyến khích, khen ngợi như thế
thì các loại hữu tình hướng đến Bồ-tát thừa, liền có thể xa lìa tất cả
tưởng chấp trước.
Bấy giờ, Thế Tôn khen cụ thọ Thiện Hiện: Hay thay! Hay thay!
Như lời ông nói thì nay ông có thể khéo vì các Bồ-tát nói về tướng
chấp trước.
Này Thiện Hiện! Lại có tướng chấp trước vi tế này, ta sẽ vì ông
mà nói, ông nên lắng nghe và tư duy chín chắn.
Thiện Hiện bạch: Dạ! Xin Ngài nói cho! Chúng con muốn
nghe!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ
Bồ-tát thừa muốn đạt đến quả vị giác ngộ cao tột mà đối với Như Lai
Ứng Chánh Đẳng Giác chấp tướng, nhớ nghĩ thì đó là chấp trước;
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hoặc đối với công đức vô trước của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác trong quá khứ, vị lai, hiện tại và các thiện căn đó được từ khi mới
phát tâm cho đến trụ pháp đều chấp tướng nhớ nghĩ và đã nhớ nghĩ
rồi, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì tất cả sự chấp tướng nhớ
nghĩ như thế đều gọi là chấp trước; hoặc đối với thiện pháp đã tu của
tất cả đệ tử Như Lai và hữu tình khác đều chấp tướng nhớ nghĩ, hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, tất cả như thế cũng gọi là chấp trước.
Vì sao? Vì đối với công đức vô trước, thiện căn có được của tất cả
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, chẳng nên chấp tướng và nhớ nghĩ;
đối với thiện pháp có được của đệ tử Phật và hữu tình khác, chẳng nên
chấp tướng và nhớ nghĩ, vì các sự chấp tướng đều là hư vọng.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là rất sâu xa.
Phật dạy: Như vậy là do bản tánh của tất cả các pháp là viễn ly.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy đều nên kính lễ.
Phật dạy: Như vậy là được nhiều công đức, nhưng Bát-nhã-bala-mật-đa này là pháp không tạo, không tác, không thể biết được.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn! Tánh của tất cả
pháp đều khó có thể biết.
Phật dạy:Như vậy là vì tất cả pháp nhất tánh chẳng phải hai.
Này Thiện Hiện! Nên biết, các pháp nhất tánh tức là vô tánh; các pháp
vô tánh tức là nhất tánh. Như vậy là các pháp nhất tánh vô tánh, không
tạo, không tác. Nếu đại Bồ-tát có khả năng biết như thật các pháp hiện
hữu là nhất tánh vô tánh, không tạo, không tác thì có thể viễn ly tất cả
chấp trước.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy khó có thể biết
rõ.
Phật dạy: Đúng vậy! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này là pháp
không thể thấy, không thể nghe, không thể biết, không thể hiểu, lìa
tướng chứng đắc.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là không thể nghĩ
bàn.
Phật dạy: Đúng vậy! Vì sao? Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy
chẳng thể dùng tâm để biết vì lìa tướng của tâm vậy; Bát-nhã-ba-lamật-đa như thế, chẳng thể dùng sắc để biết, vì lìa tướng của sắc, chẳng
thể dùng thọ, tưởng, hành, thức để biết, vì lìa tướng của thọ, tưởng,
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hành, thức; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể dùng nhãn xứ để
biết, vì lìa tướng của nhãn xứ, chẳng thể dùng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
để biết, vì lìa tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; Bát-nhã-ba-la-mật-đa
như thế, chẳng thể dùng sắc xứ để biết, vì lìa tướng của sắc xứ, chẳng
thể dùng thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ để biết, vì lìa tướng của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng
thể dùng nhãn giới để biết, vì lìa tướng của nhãn giới, chẳng thể dùng
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra để biết, vì lìa tướng của sắc giới cho đến tướng của các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế,
chẳng thể dùng nhĩ giới để biết, vì lìa tướng của nhĩ giới, chẳng thể
dùng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra để biết, vì lìa tướng của thanh giới cho đến tướng của
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế,
chẳng thể dùng tỷ giới để biết, vì lìa tướng của tỷ giới, chẳng thể dùng
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra để biết, vì lìa tướng của hương giới cho đến tướng của các thọ
do tỷ xúc làm duyên sanh ra; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể
dùng thiệt giới để biết, vì lìa tướng của thiệt giới, chẳng thể dùng vị
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra để biết, vì lìa tướng của vị giới cho đến tướng của các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể
dùng thân giới để biết, vì lìa tướng của thân giới, chẳng thể dùng xúc
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra để biết, vì lìa tướng của xúc giới cho đến tướng của các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể
dùng ý giới để biết, vì lìa tướng của ý giới, chẳng thể dùng pháp giới,
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để biết,
vì lìa tướng của pháp giới cho đến tướng của các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể dùng địa giới
để biết, vì lìa tướng của địa giới, chẳng thể dùng thủy, hỏa, phong,
không, thức giới để biết, vì lìa tướng của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể dùng vô minh để
biết, vì lìa tướng của vô minh, chẳng thể dùng hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não để
biết, vì lìa tướng của hành cho đến tướng của lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể dùng bố thí Ba-lamật-đa để biết, vì lìa tướng của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng thể dùng
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa để biết, vì lìa
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tướng của tịnh giới cho đến tướng của Bát-nhã Ba-la-mật-đa; Bát-nhãba-la-mật-đa như thế, chẳng thể dùng cái không nội để biết, vì lìa
tướng của pháp không nội, chẳng thể dùng pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh để biết, vì lìa tướng của pháp không ngoại cho đến
tướng của pháp không không tánh tự tánh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, chẳng thể dùng chơn như để biết, vì lìa tướng của chơn như,
chẳng thể dùng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế,
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì để biết, vì lìa tướng của
pháp giới cho đến tướng của cảnh giới bất tư nghì; Bát-nhã-ba-la-mậtđa như thế, chẳng thể dùng Thánh đế khổ để biết, vì lìa tướng của
Thánh đế khổ, chẳng thể dùng Thánh đế tập, diệt, đạo để biết, vì lìa
tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế,
chẳng thể dùng bốn tịnh lự để biết, vì lìa tướng của bốn tịnh lự, chẳng
thể dùng bốn vô lượng, bốn định vô sắc để biết, vì lìa tướng của bốn
vô lượng, bốn định vô sắc; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể
dùng tám giải thoát để biết, vì lìa tướng của tám giải thoát, chẳng thể
dùng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để biết, vì lìa
tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; Bát-nhã-bala-mật-đa như thế, chẳng thể dùng bốn niệm trụ để biết, vì lìa tướng
của bốn niệm trụ, chẳng thể dùng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để biết, vì lìa
tướng của bốn chánh đoạn cho đến tướng của tám chi thánh đạo; Bátnhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể dùng pháp môn giải thoát không
để biết, vì lìa tướng của pháp môn giải thoát không, chẳng thể dùng
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện để biết, vì lìa tướng của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, chẳng thể dùng mười địa Bồ-tát để biết, vì lìa tướng của mười địa
Bồ-tát; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng thể dùng năm loại mắt để
biết, vì lìa tướng của năm loại mắt, chẳng thể dùng sáu phép thần
thông để biết, vì lìa tướng của sáu phép thần thông; Bát-nhã-ba-lamật-đa như thế, chẳng thể dùng mười lực Phật để biết, vì lìa tướng của
mười lực Phật, chẳng thể dùng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
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thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
để biết, vì lìa tướng của bốn điều không sợ cho đến tướng của mười
tám pháp Phật bất cộng; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể
dùng pháp không quên mất để biết, vì lìa tướng của pháp không quên
mất, chẳng thể dùng tánh luôn luôn xả để biết, vì lìa tướng của tánh
luôn luôn xả; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể dùng trí nhất
thiết để biết, vì lìa tướng của trí nhất thiết, chẳng thể dùng trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng để biết, vì lìa tướng của trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể dùng tất cả
pháp môn Đà-la-ni để biết, vì lìa tướng của tất cả pháp môn Đà-la-ni,
chẳng thể dùng tất cả pháp môn Tam-ma-địa để biết, vì lìa tướng của
tất cả pháp môn Tam-ma-địa; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể
dùng quả Dự-lưu để biết, vì lìa tướng của quả Dự-lưu, chẳng thể dùng
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán để biết, vì lìa tướng của quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng thể dùng
quả vị Độc-giác để biết, vì lìa tướng của quả vị Độc-giác; Bát-nhã-bala-mật-đa như thế, chẳng thể dùng tất cả hạnh đại Bồ-tát để biết, vì lìa
tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng
thể dùng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để biết, vì lìa tướng của
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bátnhã-ba-la-mật-đa như thế, không có sự tạo tác.
Phật dạy: Đúng vậy! Vì các sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì sắc chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác
chẳng thể nắm bắt được; vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt
được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo
tác chẳng thể nắm bắt được; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nắm
bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo
tác chẳng thể nắm bắt được; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng
thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới chẳng thể nắm bắt được nên sự
tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt
được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo
tác chẳng thể nắm bắt được; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
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cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được
nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo
tác chẳng thể nắm bắt được; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên sự
tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới chẳng thể nắm bắt được nên sự
tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được
nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì thân giới chẳng thể nắm bắt được nên sự
tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được
nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì ý giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo
tác chẳng thể nắm bắt được; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo
tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì địa giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo
tác chẳng thể nắm bắt được; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới
chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì vô minh chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo
tác chẳng thể nắm bắt được; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng thể nắm bắt
được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt
được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo
tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội chẳng thể nắm bắt được
nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể
nắm bắt được.
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Này Thiện Hiện! Vì chơn như chẳng thể nắm bắt được nên sự
tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng thể
nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được nên
sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể
nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được nên sự
tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc
chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được nên
sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm
bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được nên
sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể nắm
bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm
bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác
chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được
nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được nên
sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì sáu phép thần thông chẳng thể
nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được nên
sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt
được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì tánh luôn luôn xả
chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được nên
sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
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Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt
được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì tất cả pháp môn Tamma-địa chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt
được.
Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu chẳng thể nắm bắt được nên sự
tạo tác chẳng thể nắm bắt được; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giác chẳng thể nắm bắt được
nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt
được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng
thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được
Này Thiện Hiện! Vì các sự tạo tác và các pháp sắc v.v… chẳng
thể nắm bắt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế không có sự tạo
tác.
Quyeån Thöù 288
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03
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát nên hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế nào?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa nếu chẳng hành sắc là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành
thọ, tưởng, hành, thức là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành sắc
hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
hành thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường hoặc vô thường là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành sắc hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhãba-la-mật-đa, chẳng hành thọ, tưởng, hành, thức hoặc lạc hoặc khổ là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành sắc hoặc ngã hoặc vô ngã là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thọ, tưởng, hành, thức hoặc
ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành sắc hoặc
tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thọ,
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của sắc còn không có sở hữu
huống là có sắc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc
ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của thọ, tưởng, hành,
thức còn không có sở hữu huống là có thọ, tưởng, hành, thức hoặc
thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã,
hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành nhãn xứ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành nhãn xứ
hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc
hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành nhãn xứ hoặc ngã
hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
hành nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của nhãn xứ
còn không có sở hữu huống là có nhãn xứ hoặc thường hoặc vô
thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất
tịnh; tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ còn không có sở hữu huống là
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có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc
khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành sắc xứ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành sắc
xứ hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
hành thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành sắc
xứ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng hành sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc
tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì tánh của sắc xứ còn không có sở hữu huống là có sắc xứ
hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô
ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
còn không có sở hữu huống là có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc
thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã,
hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành nhãn giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành sắc
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành nhãn giới hoặc
thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành sắc
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc
vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành nhãn giới hoặc
lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành sắc giới cho
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành sắc giới cho đến các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của nhãn giới còn không có sở
hữu huống là có nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc
khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của sắc giới
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cho đến tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra còn không có
sở hữu huống là có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã
hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành nhĩ giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thanh
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành nhĩ giới hoặc thường
hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thanh giới
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô
thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành nhĩ giới hoặc lạc
hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thanh giới cho
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thanh giới cho đến các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của nhĩ giới còn không có sở hữu
huống là có nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ,
hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của thanh giới cho
đến tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra còn không có sở
hữu huống là có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô
ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành tỷ giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành hương
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tỷ giới hoặc thường hoặc
vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành hương giới cho
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành hương giới cho đến các thọ do
tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-bala-mật-đa, chẳng hành hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật683
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đa, chẳng hành hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh
ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì tánh của tỷ giới còn không có sở hữu huống là có tỷ
giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc
vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của hương giới cho đến tánh của
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra còn không có sở hữu huống là có
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường
hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh
hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành thiệt giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành vị
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành thiệt giới hoặc
thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành vị
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc
vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành thiệt giới hoặc
lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành vị giới cho
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành vị giới cho đến các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của thiệt giới còn không có sở hữu
huống là có thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ,
hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của vị giới cho
đến tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra còn không có sở
hữu huống là có vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra
hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô
ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành thân giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành xúc
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành thân giới hoặc
thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành xúc
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc
vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành thân giới hoặc
lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành xúc giới cho
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đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành xúc giới cho đến các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành xúc giới cho đến các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của thân giới còn không có sở
hữu huống là có thân giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc
khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của xúc giới
cho đến tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra còn không có
sở hữu huống là có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã
hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành ý giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành ý giới hoặc thường hoặc vô
thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp giới cho đến
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành ý giới hoặc lạc hoặc khổ là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp giới cho đến các thọ do
ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng hành pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
hành ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra
hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì tánh của ý giới còn không có sở hữu huống là có ý
giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc
vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của pháp giới cho đến tánh của
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra còn không có sở hữu huống là có
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường
hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh
hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành địa giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thủy,
hỏa, phong, không, thức giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
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hành địa giới hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng hành thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường hoặc
vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành địa giới hoặc lạc
hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thủy, hỏa, phong,
không, thức giới hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng hành thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô
ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành địa giới hoặc tịnh hoặc
bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành thủy, hỏa, phong,
không, thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của địa giới còn không có sở hữu
huống là có địa giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ,
hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới còn không có sở hữu huống là có thủy, hỏa,
phong, không, thức giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc
khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành vô minh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành vô minh hoặc
thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc thường hoặc vô
thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành vô minh hoặc lạc
hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành hành cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhãba-la-mật-đa, chẳng hành hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành vô
minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
hành hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc tịnh hoặc bất
tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh
của vô minh còn không có sở hữu huống là có vô minh hoặc thường
hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh
hoặc bất tịnh; tánh của hành cho đến tánh của lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não còn không có sở hữu huống là có hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ,
hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành bố thí Ba-la-mật-đa là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
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hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường
hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành tịnh giới
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành bố thí Ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc
khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành tịnh giới cho đến Bátnhã Ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa
hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành bố
thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất
tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh
của bố thí Ba-la-mật-đa còn không có sở hữu huống là có bố thí Ba-lamật-đa hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã
hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của tịnh giới cho đến tánh
của Bát-nhã Ba-la-mật-đa còn không có sở hữu huống là có tịnh giới
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc
hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành pháp không nội là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp không ngoại cho đến
pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp không ngoại cho đến
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp không ngoại cho đến pháp
không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp không ngoại cho đến pháp
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không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-bala-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của pháp không nội còn
không có sở hữu huống là có pháp không nội hoặc thường hoặc vô
thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất
tịnh; tánh của pháp không ngoại cho đến tánh của pháp không không
tánh tự tánh còn không có sở hữu huống là có pháp không ngoại cho
đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường, hoặc
lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành chơn như là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành chơn
như hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
hành pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc thường hoặc vô
thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành chơn như hoặc lạc
hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp giới cho đến
cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành chơn như hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng hành pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã
hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành chơn như hoặc
tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp giới
cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của chơn như còn
không có sở hữu huống là có chơn như hoặc thường hoặc vô thường,
hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh
của pháp giới cho đến tánh của cảnh giới bất tư nghì còn không có sở
hữu huống là có pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc thường
hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh
hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành Thánh đế khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành
Thánh đế tập, diệt, đạo là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành
Thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng hành Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường hoặc vô thường là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành Thánh đế khổ hoặc lạc hoặc
khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành Thánh đế tập, diệt, đạo
hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành Thánh đế
khổ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành
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Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành Thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc
bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì
tánh của Thánh đế khổ còn không có sở hữu huống là có Thánh đế
khổ hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc
vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo còn
không có sở hữu huống là có Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường
hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh
hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành bốn tịnh lự là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành bốn
vô lượng, bốn định vô sắc là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành
bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô
thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành bốn tịnh lự hoặc lạc
hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành bốn vô lượng, bốn
định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
hành bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất
tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành bốn vô lượng, bốn định
vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì tánh của bốn tịnh lự còn không có sở hữu huống
là có bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc
ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc còn không có sở hữu huống là có bốn vô lượng, bốn định
vô sắc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc
vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành tám giải thoát là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhãba-la-mật-đa, chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tám
giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
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hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô
ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tám giải thoát hoặc tịnh
hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của tám giải thoát
còn không có sở hữu huống là có tám giải thoát hoặc thường hoặc vô
thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất
tịnh; tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ còn không
có sở hữu huống là có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô
ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành bốn niệm trụ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành bốn niệm
trụ hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc thường hoặc vô
thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành bốn niệm trụ hoặc
lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng hành bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
hành bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh
hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện!
Vì tánh của bốn niệm trụ còn không có sở hữu huống là có bốn niệm
trụ hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô
ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của bốn chánh đoạn cho đến tánh
của tám chi thánh đạo còn không có sở hữu huống là có bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc
hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành pháp môn giải thoát không là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng hành pháp môn giải thoát không hoặc thường
hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành pháp môn giải thoát không hoặc lạc
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hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì tánh của pháp môn giải thoát không còn không có
sở hữu huống là có pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô
thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất
tịnh; tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện còn không có
sở hữu huống là có pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc
thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã,
hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành mười địa Bồ-tát là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành
mười địa Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành mười địa Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành mười địa Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành mười địa Bồ-tát hoặc tịnh
hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện!
Tánh của mười địa Bồ-tát còn không có sở hữu huống là có mười địa
Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc
vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành năm loại mắt là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành
sáu phép thần thông là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành năm
loại mắt hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành sáu phép thần thông hoặc lạc
hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành năm loại mắt
hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành sáu
phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-bala-mật-đa, chẳng hành sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của năm
loại mắt còn không có sở hữu huống là có năm loại mắt hoặc thường
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hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh
hoặc bất tịnh; tánh của sáu phép thần thông còn không có sở hữu
huống là có sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường, hoặc
lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành mười lực Phật là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành mười lực Phật hoặc thường hoặc vô thường là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành bốn điều không sợ cho đến mười tám
pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành mười lực Phật hoặc lạc hoặc khổ là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành bốn điều không sợ cho đến mười tám
pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành mười lực Phật hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-bala-mật-đa, chẳng hành bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật
bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
hành mười lực Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng hành bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất
cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì tánh của mười lực Phật còn không có sở hữu
huống là có mười lực Phật hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc
khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của bốn điều
không sợ cho đến tánh của mười tám pháp Phật bất cộng còn không có
sở hữu huống là có bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật
bất cộng hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã
hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành pháp không quên mất là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh luôn luôn xả là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
hành pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô
thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành pháp không quên
mất hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành tánh
luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
hành pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-bala-mật-đa, chẳng hành tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành pháp không quên mất hoặc tịnh
hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành tánh luôn luôn
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xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì tánh của pháp không quên mất còn không có sở hữu
huống là có pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, hoặc
lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tánh của
tánh luôn luôn xả còn không có sở hữu huống là có tánh luôn luôn xả
hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô
ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Quyeån Thöù 289
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành trí nhất thiết là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
hành trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường
hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành trí nhất
thiết hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc
ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành trí nhất
thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của trí nhất thiết
còn không có sở hữu huống là có trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô
thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất
tịnh; tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng còn không có sở hữu
huống là có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô
thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất
tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành tất cả pháp môn Đà-la-ni là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc vô thường
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành tất cả pháp môn Tam-mađịa hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
hành tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-bala-mật-đa, chẳng hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tất cả pháp môn Đà-la-ni
hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành tất cả
pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành tất cả pháp môn Tam-mađịa hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni còn không có sở
hữu huống là có tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc vô
thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất
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tịnh; tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa còn không có sở hữu
huống là có tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô
thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất
tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành quả Dự-lưu là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
hành quả Dự-lưu hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng hành quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoặc thường
hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành quả Dự-lưu
hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành quả Dự-lưu hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoặc
ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành quả Dựlưu hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hành
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của quả Dự-lưu
còn không có sở hữu huống là có quả Dự-lưu hoặc thường hoặc vô
thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất
tịnh; tánh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán còn không có sở hữu
huống là có quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoặc thường hoặc vô
thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất
tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành quả vị Độc-giác là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
hành quả vị Độc-giác hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng hành quả vị Độc-giác hoặc lạc hoặc khổ là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành quả vị Độc-giác hoặc ngã hoặc vô
ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành quả vị Độc-giác hoặc
tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì tánh của quả vị Độc-giác còn không có sở hữu huống là có
quả vị Độc-giác hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc
ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành tất cả hạnh đại Bồ-tát là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
hành tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc
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ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tất cả hạnh
đại Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì
sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát còn không có
sở hữu huống là có tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô
thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất
tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa nếu
chẳng hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc
thường hoặc vô thường là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành quả
vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc
ngã hoặc vô ngã là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành quả vị giác
ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát-nhã-bala-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tánh của quả vị giác ngộ cao
tột của chư Phật còn không có sở hữu huống là có quả vị giác ngộ cao
tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc
ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, nếu chẳng hành sắc viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu sắc viên mãn và
chẳng viên mãn đều chẳng gọi là sắc; cũng chẳng hành như thế là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành thọ, tưởng, hành, thức
viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì nếu thọ, tưởng, hành, thức viên mãn và chẳng
viên mãn đều chẳng gọi là thọ, tưởng, hành, thức; cũng chẳng hành
như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành nhãn xứ viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-bala-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu nhãn xứ viên mãn và
chẳng viên mãn đều chẳng gọi là nhãn xứ; cũng chẳng hành như thế là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ viên mãn và chẳng
viên mãn đều chẳng gọi là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; cũng chẳng hành
như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành sắc xứ viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-bala-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu sắc xứ viên mãn và chẳng
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viên mãn đều chẳng gọi là sắc xứ; cũng chẳng hành như thế là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì nếu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ viên mãn và
chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; cũng
chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành nhãn giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu nhãn giới viên mãn và
chẳng viên mãn đều chẳng gọi là nhãn giới; cũng chẳng hành như thế
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra viên mãn và
chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì nếu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là sắc giới cho đến các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra; cũng chẳng hành như thế là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành nhĩ giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-bala-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu nhĩ giới viên mãn và
chẳng viên mãn đều chẳng gọi là nhĩ giới; cũng chẳng hành như thế là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra viên mãn và
chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì nếu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra
viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thanh giới cho đến các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; cũng chẳng hành như thế là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành tỷ giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-bala-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu tỷ giới viên mãn và chẳng
viên mãn đều chẳng gọi là tỷ giới; cũng chẳng hành như thế là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành hương giới, tỷ thức giới và tỷ
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên
mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra viên mãn và
chẳng viên mãn đều chẳng gọi là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành thiệt giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu thiệt giới viên mãn và
chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thiệt giới; cũng chẳng hành như thế
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành vị giới, thiệt thức giới
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra viên mãn và
chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì nếu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra
viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là vị giới cho đến các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra; cũng chẳng hành như thế là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành thân giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-bala-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu thân giới viên mãn và
chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thân giới; cũng chẳng hành như thế
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành xúc giới, thân thức giới
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra viên mãn và
chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì nếu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là xúc giới cho đến các thọ
do thân xúc làm duyên sanh ra; cũng chẳng hành như thế là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành ý giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu ý giới viên mãn và chẳng
viên mãn đều chẳng gọi là ý giới; cũng chẳng hành như thế là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu pháp
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng
viên mãn đều chẳng gọi là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành địa giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-bala-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu địa giới viên mãn và
chẳng viên mãn đều chẳng gọi là địa giới; cũng chẳng hành như thế là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành thủy, hỏa, phong, không,
thức giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu thủy, hỏa, phong, không, thức giới
viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thủy, hỏa, phong,
không, thức giới; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành vô minh viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-bala-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu vô minh viên mãn và
chẳng viên mãn đều chẳng gọi là vô minh; cũng chẳng hành như thế là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não viên
mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì nếu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não viên
mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành bố thí Ba-la-mật-đa viên mãn và chẳng viên mãn là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu bố thí Ba-lamật-đa viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bố thí Ba-lamật-đa; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa
viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì nếu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa viên
mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tịnh giới cho đến Bát-nhã
Ba-la-mật-đa; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành pháp không nội viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu pháp không nội
viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp không nội; cũng
chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh viên mãn và chẳng viên
mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh viên mãn
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và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp không ngoại cho đến pháp
không không tánh tự tánh; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhãba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành chơn như viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu chơn như viên mãn và
chẳng viên mãn đều chẳng gọi là chơn như; cũng chẳng hành như thế
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì
sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì
viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp giới cho đến cảnh
giới bất tư nghì; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành Thánh đế khổ viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu Thánh đế khổ viên
mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là Thánh đế khổ; cũng chẳng
hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành Thánh đế
tập, diệt, đạo viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu Thánh đế tập, diệt, đạo viên mãn
và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là Thánh đế tập, diệt, đạo; cũng
chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành bốn tịnh lự viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu bốn tịnh lự viên mãn
và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn tịnh lự; cũng chẳng hành như
thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành bốn vô lượng, bốn
định vô sắc viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu bốn vô lượng, bốn định vô sắc
viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn vô lượng, bốn định
vô sắc; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành tám giải thoát viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu tám giải thoát viên
mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tám giải thoát; cũng chẳng
hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ viên mãn và chẳng viên mãn là
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hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ viên mãn và chẳng viên mãn
đều chẳng gọi là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; cũng
chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành bốn niệm trụ viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu bốn niệm trụ viên
mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn niệm trụ; cũng chẳng
hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo; cũng chẳng hành như thế là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành pháp môn giải thoát không viên mãn và chẳng viên mãn là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu pháp
môn giải thoát không viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là
pháp môn giải thoát không; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhãba-la-mật-đa, nếu chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì
sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhãba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành mười địa Bồ-tát viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu mười địa Bồ-tát
viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là mười địa Bồ-tát; cũng
chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành năm loại mắt viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu năm loại mắt viên
mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là năm loại mắt; cũng chẳng
hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành sáu phép
thần thông viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu sáu phép thần thông viên mãn và
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chẳng viên mãn đều chẳng gọi là sáu phép thần thông; cũng chẳng
hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành mười lực Phật viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu mười lực Phật viên
mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là mười lực Phật; cũng chẳng
hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng viên mãn và chẳng viên mãn là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu bốn điều
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng viên mãn và chẳng
viên mãn đều chẳng gọi là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp
Phật bất cộng; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành pháp không quên mất viên mãn và chẳng viên mãn là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu pháp
không quên mất viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp
không quên mất; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, nếu chẳng hành tánh luôn luôn xả viên mãn và chẳng viên mãn là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu tánh luôn
luôn xả viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tánh luôn luôn
xả; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành trí nhất thiết viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu trí nhất thiết viên
mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là trí nhất thiết; cũng chẳng
hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhãba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành tất cả pháp môn Đà-la-ni viên mãn và chẳng viên mãn là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu tất cả
pháp môn Đà-la-ni viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tất
cả pháp môn Đà-la-ni; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-bala-mật-đa, nếu chẳng hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa viên mãn và
chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện
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Hiện! Vì nếu tất cả pháp môn Tam-ma-địa viên mãn và chẳng viên
mãn đều chẳng gọi là tất cả pháp môn Tam-ma-địa; cũng chẳng hành
như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành quả Dự-lưu viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu quả Dự-lưu viên mãn
và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là quả Dự-lưu; cũng chẳng hành như
thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành quả vị Độc-giác viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu quả vị Độc-giác
viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là quả vị Độc-giác; cũng
chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành tất cả hạnh đại Bồ-tát viên mãn và chẳng viên mãn là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu tất cả hạnh đại
Bồ-tát viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tất cả hạnh đại
Bồ-tát; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật viên mãn và chẳng
viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì
nếu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật viên mãn và chẳng viên mãn
đều chẳng gọi là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; cũng chẳng
hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Rất đặc biệt! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
khéo vì các thiện nam tử, thiện nữ nhơn Đại-thừa, tuyên thuyết các
loại trước và chẳng trước tướng.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Như ông đã
nói, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khéo vì các thiện nam tử,
thiện nữ nhơn Đại-thừa, tuyên thuyết các loại trước và chẳng trước
tướng, khiến cho người học Bát-nhã-ba-la-mật-đa lìa các nhiễm trước,
mau đạt cứu cánh.
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Lại nữa, này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, nếu chẳng hành sắc trước và chẳng trước tướng là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành thọ, tưởng, hành, thức trước và chẳng
trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành nhãn xứ trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ trước và chẳng trước
tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành sắc xứ trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ trước và chẳng
trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành nhãn giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành nhĩ giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành tỷ giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do
tỷ xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhãba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành thiệt giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành thân giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành ý giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la705
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mật-đa; chẳng hành pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhãba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành địa giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành thủy, hỏa, phong, không, thức giới trước và chẳng
trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành vô minh trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não trước và chẳng trước tướng
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành bố thí Ba-la-mật-đa trước và chẳng trước tướng là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-bala-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành pháp không nội trước và chẳng trước tướng là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành chơn như trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì trước và chẳng trước
tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành Thánh đế khổ trước và chẳng trước tướng là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành thánh đế tập, diệt, đạo trước và chẳng
trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành bốn tịnh lự trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã706
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ba-la-mật-đa; chẳng hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc trước và
chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành tám giải thoát trước và chẳng trước tướng là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành bốn niệm trụ trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo trước và chẳng trước tướng
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành pháp môn giải thoát không trước và chẳng trước tướng là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành mười địa Bồ-tát trước và chẳng trước tướng là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành năm loại mắt trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng hành sáu phép thần thông trước và chẳng trước
tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành mười lực Phật trước và chẳng trước tướng là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành pháp không quên mất trước và chẳng trước tướng là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tánh luôn luôn xả trước và chẳng
trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành trí nhất thiết trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng trước và
chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành tất cả pháp môn Đà-la-ni trước và chẳng trước tướng là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa
trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành quả Dự-lưu trước và chẳng trước tướng là hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng hành quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán trước và
chẳng trước tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành quả vị Độc-giác trước và chẳng trước tướng là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành tất cả hạnh đại Bồ-tát trước và chẳng trước tướng là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
chẳng hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật trước và chẳng trước
tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với sắc, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với thọ,
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tưởng, hành, thức, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với nhãn xứ, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với sắc xứ, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng khởi tưởng trước và chẳng
trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với nhãn giới, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với nhĩ giới, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với tỷ giới, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với thiệt giới, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với thân giới, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với ý giới, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
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ra, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với địa giới, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng khởi tưởng trước và chẳng
trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với vô minh, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng khởi tưởng trước và chẳng
trước, đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với pháp không nội, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước,
đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng khởi tưởng
trước và chẳng trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với chơn như, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với Thánh đế khổ, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối
với thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với bốn tịnh lự, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối
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với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng khởi tưởng trước và chẳng
trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với tám giải thoát, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối
với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng khởi tưởng
trước và chẳng trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với bốn niệm trụ, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối
với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với pháp môn giải thoát không, chẳng khởi tưởng trước và
chẳng trước, đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, chẳng
khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với mười địa Bồ-tát, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với năm loại mắt, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối
với sáu phép thần thông, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với mười lực Phật, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước,
đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng khởi tưởng trước
và chẳng trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với pháp không quên mất, chẳng khởi tưởng trước và chẳng
trước, đối với tánh luôn luôn xả, chẳng khởi tưởng trước và chẳng
trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với trí nhất thiết, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối
với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng khởi tưởng trước và
chẳng trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng khởi tưởng trước và
chẳng trước, đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng khởi tưởng
trước và chẳng trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với quả Dự-lưu, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối
với quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, chẳng khởi tưởng trước và
chẳng trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với quả vị Độc-giác, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với tất cả hạnh đại Bồ-tát, chẳng khởi tưởng trước và chẳng
trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng khởi tưởng
trước và chẳng trước là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Rất đặc biệt! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là
pháp tánh sâu xa, hoặc nói hoặc chẳng nói đều chẳng tăng chẳng
giảm.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Như lời ông
nói, Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế là pháp tánh sâu xa, hoặc nói hoặc
chẳng nói đều chẳng tăng chẳng giảm.
Này Thiện Hiện! Giả sử Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trọn
đời khen hay chê hư không thì hư không kia vẫn không tăng không
giảm, Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy, pháp tánh sâu xa cũng giống như vậy,
hoặc khen hay chê chẳng tăng chẳng giảm.
Này Thiện Hiện! Thí như ảo thuật gia đối với việc khen hay chê
chẳng tăng chẳng giảm không buồn, không vui, Bát-nhã-ba-la-mật-đa
ấy, pháp tánh sâu xa cũng giống như thế, hoặc nói hoặc chẳng nói vẫn
như như không khác.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa là
việc rất khó, bởi vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, hoặc tu hoặc chẳng tu
không tăng không giảm, cũng không thuận, trái, thế mà chuyên cần tu
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế cho đến quả vị giác ngộ cao tột
không hề thối chuyển. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như tu hư không, hoàn toàn không có sở hữu.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có sắc có thể an lập,
không có thọ, tưởng, hành, thức có thể an lập; việc tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa cũng như vậy.
713

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có nhãn xứ có thể
an lập, không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể an lập; việc tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có sắc xứ có thể an
lập, không có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể an lập; việc tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có nhãn giới có thể
an lập, không có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có nhĩ giới có thể
an lập, không có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có tỷ giới có thể an
lập, không có hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra có thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có thiệt giới có thể
an lập, không có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có thân giới có thể
an lập, không có xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra có thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có ý giới có thể an
lập, không có pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra có thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có địa giới có thể
an lập, không có thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể an lập; việc
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có vô minh có thể
an lập, không có hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể an lập; việc tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có bố thí Ba-la-mậtđa có thể an lập, không có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát714
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nhã-ba-la-mật-đa có thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có pháp không nội
có thể an lập, không có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh có thể an
lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có chơn như có thể
an lập, không có pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế,
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì có thể an lập; việc tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có Thánh đế khổ có
thể an lập, không có thánh đế tập, diệt, đạo có thể an lập; việc tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có bốn tịnh lự có
thể an lập, không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể an lập; việc
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có tám giải thoát có
thể an lập, không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có
thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có bốn niệm trụ có
thể an lập, không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể an lập; việc tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có pháp môn giải
thoát không có thể an lập, không có pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện có thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như
vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có mười địa Bồ-tát
có thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có năm loại mắt có
thể an lập, không có sáu phép thần thông có thể an lập; việc tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
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Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có mười lực Phật có
thể an lập, không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng có thể an
lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có pháp không quên
mất có thể an lập, không có tánh luôn luôn xả có thể an lập; việc tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có trí nhất thiết có
thể an lập, không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể an lập;
việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có tất cả pháp môn
Đà-la-ni có thể an lập, không có tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể
an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có quả Dự-lưu có
thể an lập, không có quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể an lập;
việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có quả vị Độc-giác
có thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có tất cả hạnh đại
Bồ-tát có thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như vậy.
Bạch Thế Tôn! Như trong hư không, không có quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật có thể an lập; việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
cũng như vậy.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy có khả năng mặc áo giáp đại công
đức như thế, chúng con và hữu tình đều nên kính lễ.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát vì các hữu tình mặc áo giáp đại
công đức, chuyên cần tinh tấn thì giống như vì hư không mặc áo giáp
đại công đức phát khởi chuyên cần tinh tấn.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát vì muốn thành thục, giải thoát
hữu tình, mặc áo giáp đại công đức, chuyên cần tinh tấn thì giống như
vì hư không, thành thục giải thoát mặc áo giáp đại công đức, phát khởi
chuyên cần tinh tấn.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát vì tất cả pháp mà mặc áo giáp
đại công đức, chuyên cần tinh tấn thì như vì hư không mặc áo giáp đại
công đức, phát khởi chuyên cần tinh tấn.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát vì cứu vớt hữu tình, khiến ra
khỏi sanh tử mặc áo giáp đại công đức, chuyên cần tinh tấn thì như vì
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nhấc hư không đặt lên chỗ rất cao mà mặc áo giáp đại công đức, phát
khởi chuyên cần tinh tấn.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát đắc đại tinh tấn Bát-nhã-ba-la-mật-đa
vì các loài hữu tình như hư không, mau thoát sanh tử, phát khởi hướng
đến quả vị giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát đắc đại thần lực chẳng thể nghĩ bàn,
không sánh kịp, vì các biển pháp tánh như hư không mặc áo giáp đại
công đức, phát khởi hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát vô cùng dõng mãnh vì quả vị giác
ngộ cao tột của chư Phật như hư không, mặc áo giáp công đức, phát
khởi sự chuyên cần tinh tấn.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát vì các loài hữu tình như hư không
cần tu khổ hạnh, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột rất là ít có. Vì
sao? Bạch Thế Tôn! Giả sử chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đầy
cả thế giới ba lần ngàn nhiều như rừng tre, mè, lau, mía v.v… hoặc
trải qua một kiếp hay hơn một kiếp, vì các hữu tình thường nói chánh
pháp để độ vô lượng, vô biên hữu tình, khiến nhập Niết-bàn, rốt ráo an
lạc nhưng thế giới hữu tình chẳng tăng, chẳng giảm. Vì sao? Vì các
hữu tình đều không có sở hữu, bản tánh viễn ly.
Bạch Thế Tôn! Giả sử chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
khắp trong mười phương thế giới như cát sông Hằng, nhiều như các
rừng tre, mè, lau, mía v.v… hoặc trải qua một kiếp hay hơn một kiếp,
vì các hữu tình, thường thuyết chánh pháp để độ vô lượng vô biên hữu
tình, khiến nhập Niết-bàn, rốt ráo an lạc nhưng thế giới hữu tình chẳng
tăng chẳng giảm. Vì sao? Vì các hữu tình đều không có sở hữu, bản
tánh viễn ly.
Bạch Thế Tôn! Giả sử chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
khắp tất cả mười phương thế giới nhiều như rừng tre, mè, lau, mía,
hoặc một kiếp hay hơn một kiếp, vì các hữu tình thường nói chánh
pháp, để độ vô lượng vô biên hữu tình, khiến vào Niết-bàn, rốt ráo an
lạc nhưng thế giới hữu tình chẳng tăng chẳng giảm. Vì sao? Vì các
hữu tình đều không có sở hữu, bản tánh viễn ly.
Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên ấy, con nói thế này, đại Bồ-tát vì
các loài hữu tình như hư không, thành thục giải thoát, cần tu khổ hạnh,
muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột rất là ít có.
Bấy giờ, trong pháp hội có một Bí-sô thầm nghĩ thế này, ta nên
kính lễ Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa. Trong đây tuy là không có các
pháp sanh diệt nhưng mà có giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn,
giải thoát tri kiến uẩn có thể an lập được; cũng có quả Dự-lưu, Nhất717
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lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể an lập được; cũng có quả vị Độc-giác có
thể an lập được; cũng có quả vị giác ngộ cao tột có thể an lập được;
cũng có ngôi báu Phật, Pháp, Tăng có thể an lập được; cũng có sự
chuyển vận bánh xe pháp mầu nhiệm, độ các loài hữu tình có thể an
lập được.
Đức Phật biết ý nghĩ ấy, bảo rằng:
Này Bí-sô! Đúng vậy! Đúng vậy! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
vi diệu khó lường.
Bấy giờ, Thiên Đế Thích hỏi cụ thọ Thiện Hiện:
Thưa Đại đức! Nếu đại Bồ-tát muốn học Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa thì nên học như thế nào?
Thiện Hiện đáp: Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát muốn học
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa thì nên học như hư không.
Khi ấy, Thiên Đế Thích lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào, đối với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa đã diễn nói này, thọ trì, đọc tụng, như lý
tư duy, vì người khác diễn nói, thì con sẽ làm thế nào để bảo vệ? Cúi
xin Thế Tôn rũ lòng thương chỉ giáo.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bảo Thiên Đế Thích:
Này Kiều Thi Ca! Ông thấy có pháp có thể bảo vệ chăng?
Thiên Đế Thích thưa: Dạ không, thưa Đại đức! tôi không thấy
có pháp để có thể bảo vệ.
Thiện Hiện nói: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ
nhơn nào an trú như Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa đã diễn nói tức là
thủ hộ. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào an trú như Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa đã diễn nói, thường chẳng xa lìa thì nên biết tất cả nhơn
và phi nhơn v.v… muốn rình tìm chỗ sơ hở để làm hại, hoàn toàn
không thể được.
Này Kiều Thi Ca! Nếu muốn bảo vệ các Bồ-tát an trú Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa như đã diễn nói, thì như muốn bảo vệ hư không
không khác.
Này Kiều Thi Ca! Nếu muốn bảo vệ các Bồ-tát tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa thì đó là sự hoang tưởng nhọc mệt, hoàn toàn không
ích lợi.
Này Kiều Thi Ca! Theo ý ông thì sao, có thể bảo vệ ảo thuật,
chiêm bao, tiếng vang, ảnh tượng, bóng nắng, ánh chớp, sự biến hóa
và ảo thành chăng?
Thiên Đế Thích thưa: Dạ không! Thưa Đại đức!
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Thiện Hiện nói: Này Kiều Thi Ca! Muốn bảo vệ các Bồ-tát tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như thế, hoang tưởng mệt nhọc hoàn
toàn không lợi ích.
Này Kiều Thi Ca! Theo ý ông thì sao? Có thể bảo vệ tất cả Như
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các việc biến hóa mà Phật đã làm
chăng?
Thiên Đế Thích thưa: Dạ không, thưa Đại đức!
Thiện Hiện nói: Này Kiều Thi Ca! Nếu muốn bảo vệ các Bồ-tát
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như thế, hoang tưởng, mệt nhọc,
hoàn toàn không lợi ích.
Này Kiều Thi Ca! Theo ý ông thì sao? Có thể bảo vệ chơn như,
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì chăng?
Thiên Đế Thích thưa: Dạ không, thưa Đại đức!
Thiện Hiện nói: Này Kiều Thi Ca! Nếu muốn bảo vệ các Bồ-tát
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng như thế, hoang tưởng, mệt nhọc
hoàn toàn không lợi ích.
Bấy giờ, Thiên Đế Thích hỏi cụ thọ Thiện Hiện:
Thưa Đại đức! Thế nào là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, tuy biết các pháp như ảo ảnh, như chiêm bao, như tiếng vang, như
ảnh tượng, như bóng nắng, như bóng sáng, như sự biến hóa, như ảo
thành mà đại Bồ-tát ấy chẳng chấp là ảo ảnh, là chiêm bao, là tiếng
vang, là ảnh tượng, là bóng nắng, là bóng sáng, là sự biến hóa, là ảo
thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh, do chiêm bao, do tiếng vang, do
ảnh tượng, do bóng nắng, do bóng sáng, do sự biến hóa, do ảo thành,
cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh, thuộc chiêm bao, thuộc tiếng vang,
thuộc ảnh tượng, thuộc bóng nắng, thuộc bóng sáng, thuộc sự biến
hóa, thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh, nương chiêm
bao, nương tiếng vang, nương ảnh tượng, nương bóng nắng, nương
bóng sáng, nương sự biến hóa, nương ảo thành?
Thiện Hiện đáp: Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chẳng chấp là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức, cũng
chẳng chấp do sắc, do thọ, tưởng, hành, thức, cũng chẳng chấp thuộc
sắc, thuộc thọ, tưởng, hành, thức, cũng chẳng chấp nương sắc, nương
thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy
biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo
ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo
719

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng
chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là nhãn xứ, là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng chẳng chấp do
nhãn xứ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng chẳng chấp thuộc nhãn xứ,
thuộc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng chẳng chấp nương nhãn xứ,
nương nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng
chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho
đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo
thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là sắc xứ, là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng chẳng
chấp do sắc xứ, do thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng chẳng chấp
thuộc sắc xứ, thuộc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng chẳng chấp
nương sắc xứ, nương thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như
ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng
chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh
cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến
nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là nhãn giới, là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; cũng chẳng chấp do nhãn giới,
do sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; cũng
chẳng chấp thuộc nhãn giới, thuộc sắc giới cho đến thuộc các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra; cũng chẳng chấp nương nhãn giới,
nương sắc giới cho đến nương các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như ảo
ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo
thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng
chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo
ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là nhĩ giới, là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng chấp do nhĩ giới, do
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; cũng chẳng
chấp thuộc nhĩ giới, thuộc thanh giới cho đến thuộc các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra; cũng chẳng chấp nương nhĩ giới, nương thanh giới
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cho đến nương các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như
ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng
chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh
cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến
nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là tỷ giới, là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng chấp do tỷ giới, do
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; cũng chẳng
chấp thuộc tỷ giới, thuộc hương giới cho đến thuộc các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra; cũng chẳng chấp nương tỷ giới, nương hương giới
cho đến nương các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như
ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng
chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh
cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến
nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là thiệt giới, là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng chấp do thiệt giới, do
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; cũng chẳng
chấp thuộc thiệt giới, thuộc vị giới cho đến thuộc các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra; cũng chẳng chấp nương thiệt giới, nương vị giới
cho đến nương các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như
ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng
chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh
cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến
nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là thân giới, là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng chấp do thân giới,
do xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; cũng
chẳng chấp thuộc thân giới, thuộc xúc giới cho đến thuộc các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra; cũng chẳng chấp nương thân giới, nương
xúc giới cho đến nương các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là đại
Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho
đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng
721

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo
ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến
nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là ý giới, là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ
do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng chấp do ý giới, do pháp giới
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; cũng chẳng chấp thuộc ý
giới, thuộc pháp giới cho đến thuộc các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra; cũng chẳng chấp nương ý giới, nương pháp giới cho đến nương các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng
chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho
đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo
thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là địa giới, là thủy, hỏa, phong, không, thức giới, cũng
chẳng chấp do địa giới, do thủy, hỏa, phong, không, thức giới, cũng
chẳng chấp thuộc địa giới, thuộc thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
cũng chẳng chấp nương địa giới, nương thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như
ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo
thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng
chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo
ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là vô minh, là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái,
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, cũng chẳng chấp do vô
minh, do hành cho đến do lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, cũng chẳng
chấp thuộc vô minh, thuộc hành cho đến thuộc lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não, cũng chẳng chấp nương vô minh, nương hành cho đến nương
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp
là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do
ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng
chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là bố thí Ba-la-mật-đa, là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng chấp do bố thí Ba-la-mật-đa, do
tịnh giới cho đến do Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng chấp thuộc bố
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thí Ba-la-mật-đa, thuộc tịnh giới cho đến thuộc Bát-nhã Ba-la-mật-đa,
cũng chẳng chấp nương bố thí Ba-la-mật-đa, nương tịnh giới cho đến
nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp
là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do
ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng
chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là pháp không nội, là pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh, cũng chẳng chấp do pháp không nội, do pháp không ngoại cho
đến do pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng chấp thuộc pháp
không nội, thuộc pháp không ngoại cho đến thuộc pháp không không
tánh tự tánh, cũng chẳng chấp nương pháp không nội, nương pháp
không ngoại cho đến nương pháp không không tánh tự tánh là đại Bồtát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho
đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng
chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo
ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến
nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là chơn như, là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, cũng chẳng chấp do
chơn như, do pháp giới cho đến do cảnh giới bất tư nghì, cũng chẳng
chấp thuộc chơn như, thuộc pháp giới cho đến thuộc cảnh giới bất tư
nghì, cũng chẳng chấp nương chơn như, nương pháp giới cho đến
nương cảnh giới bất tư nghì là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp
là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do
ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng
chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là Thánh đế khổ, là Thánh đế tập, diệt, đạo, cũng chẳng
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chấp do Thánh đế khổ, do Thánh đế tập, diệt, đạo, cũng chẳng chấp
thuộc Thánh đế khổ, thuộc Thánh đế tập, diệt, đạo, cũng chẳng chấp
nương Thánh đế khổ, nương Thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như
ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng
chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh
cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến
nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là bốn tịnh lự, là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng
chẳng chấp do bốn tịnh lự, do bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng
chẳng chấp thuộc bốn tịnh lự, thuộc bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
cũng chẳng chấp nương bốn tịnh lự, nương bốn vô lượng, bốn định vô
sắc là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như
ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo
thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng
chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo
ảnh cho đến nương ảo thành.
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Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là tám giải thoát, là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ, cũng chẳng chấp do tám giải thoát, do tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng chấp thuộc tám giải thoát,
thuộc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng chấp
nương tám giải thoát, nương tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp
như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là
ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng
chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo
ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là bốn niệm trụ, là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng chấp do
bốn niệm trụ, do bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, cũng
chẳng chấp thuộc bốn niệm trụ, thuộc bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo, cũng chẳng chấp nương bốn niệm trụ, nương bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng
chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho
đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo
thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là pháp môn giải thoát không, là pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, cũng chẳng chấp do pháp môn giải thoát không, do
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, cũng chẳng chấp thuộc
pháp môn giải thoát không, thuộc pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, cũng chẳng chấp nương pháp môn giải thoát không, nương
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành
mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo
ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc
ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là mười địa Bồ-tát, cũng chẳng chấp do mười địa Bồ-tát,
cũng chẳng chấp thuộc mười địa Bồ-tát, cũng chẳng chấp nương mười
địa Bồ-tát là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các
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pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho
đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng
chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp
nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là năm loại mắt, là sáu phép thần thông, cũng chẳng chấp
do năm loại mắt, do sáu phép thần thông, cũng chẳng chấp thuộc năm
loại mắt, thuộc sáu phép thần thông, cũng chẳng chấp nương năm loại
mắt, nương sáu phép thần thông là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng
chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho
đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo
thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là mười lực Phật, là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng,
cũng chẳng chấp do mười lực Phật, do bốn điều không sợ cho đến
mười tám pháp Phật bất cộng, cũng chẳng chấp thuộc mười lực Phật,
thuộc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, cũng
chẳng chấp nương mười lực Phật, nương bốn điều không sợ cho đến
mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp
là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do
ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng
chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là pháp không quên mất, là tánh luôn luôn xả, cũng chẳng
chấp do pháp không quên mất, do tánh luôn luôn xả, cũng chẳng chấp
thuộc pháp không quên mất, thuộc tánh luôn luôn xả, cũng chẳng chấp
nương pháp không quên mất, nương tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như
ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng
chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh
cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến
nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là trí nhất thiết, là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng
chẳng chấp do trí nhất thiết, do trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng
chẳng chấp thuộc trí nhất thiết, thuộc trí đạo tướng, trí nhất thiết
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tướng, cũng chẳng chấp nương trí nhất thiết, nương trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết
các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh
cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành,
cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng
chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là tất cả pháp môn Đà-la-ni, là tất cả pháp môn Tam-mađịa, cũng chẳng chấp do tất cả pháp môn Đà-la-ni, do tất cả pháp môn
Tam-ma-địa, cũng chẳng chấp thuộc tất cả pháp môn Đà-la-ni, thuộc
tất cả pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng chấp nương tất cả pháp môn
Đà-la-ni, nương tất cả pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo
thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp
do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến
thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo
thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là quả Dự-lưu, là quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, cũng
chẳng chấp do quả Dự-lưu, do quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, cũng
chẳng chấp thuộc quả Dự-lưu, thuộc quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán,
cũng chẳng chấp nương quả Dự-lưu, nương quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp
như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là
ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng
chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo
ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là quả vị Độc-giác, cũng chẳng chấp do quả vị Độc-giác,
cũng chẳng chấp thuộc quả vị Độc-giác, cũng chẳng chấp nương quả
vị Độc-giác là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các
pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho
đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng
chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp
nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là tất cả hạnh đại Bồ-tát, cũng chẳng chấp do tất cả hạnh
đại Bồ-tát, cũng chẳng chấp thuộc tất cả hạnh đại Bồ-tát, cũng chẳng
chấp nương tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la728
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mật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng
chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho
đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo
thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng chấp là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng chẳng chấp
do quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng chẳng chấp thuộc quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng chẳng chấp nương quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy
biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo
ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo
thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng
chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, tuy biết các pháp như ảo ảnh, như chiêm bao, như tiếng vang, như
ảnh tượng, như bóng nắng, như bóng sáng, như sự biến hóa, như ảo
thành mà đại Bồ-tát ấy chẳng chấp là ảo ảnh, là chiêm bao, là tiếng
vang, là ảnh tượng, là bóng nắng, là bóng sáng, là sự biến hóa, là ảo
thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh, do chiêm bao, do tiếng vang, do
ảnh tượng, do bóng nắng, do bóng sáng, do sự biến hóa, do ảo thành,
cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh, thuộc chiêm bao, thuộc tiếng vang,
thuộc ảnh tượng, thuộc bóng nắng, thuộc bóng sáng, thuộc sự biến
hóa, thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh, nương chiêm
bao, nương tiếng vang, nương ảnh tượng, nương bóng nắng, nương
bóng sáng, nương sự biến hóa, nương ảo thành.
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01
Lúc bấy giờ, do thần lực của Phật nên ở trong thế giới ba lần
ngàn này, có chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma,
trời Đổ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha- hóa-tự-tại, trời Phạmchúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời Quang, trời
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh, trời Tịnh,
trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời Quảng, trời
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả, trời Vô-phiền,
trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh, các
vị trời ấy, đều dùng bột hương chiên đàn vi diệu cõi trời, từ xa rải
cúng đức Phật, rồi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, lui đứng một bên.
Khi ấy, chủ cõi trời Tứ-thiên-vương là trời Đế Thích, chủ cõi
trời Ta-bà là trời Đại-phạm-thiên-vương, trời Cực-quang-tịnh, trời
Biến-tịnh, trời Quảng-quả, và trời Tịnh-cư v.v… do thần lực khéo nhớ
nghĩ của Phật nên đều thấy ngàn Phật ở mười phương tuyên thuyết
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghĩa phẩm danh tự đều đồng. Ở đó, các Bí-sô
thượng thủ thỉnh Phật nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa đều có tên là Thiện
Hiện, các vị đứng đầu Thiên chúng vấn nạn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đều
có tên là Đế Thích.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo cụ thọ Thiện Hiện:
Đại Bồ-tát Di Lặc khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng ở nơi
đây, tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế. Trong hiền
kiếp này, chư Phật tương lai, cũng ở nơi đây, tuyên thuyết Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa như thế.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phât:
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột sẽ dùng pháp gì và các hành tướng nào để tuyên thuyết Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả
vị giác ngộ cao tột sẽ dùng sắc chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng thọ, tưởng, hành,
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thức chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng
phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng
phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng
phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải
mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải
vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng nhãn xứ chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc,
chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh,
chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng,
chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng
phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng
phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng sắc xứ chẳng phải thường, chẳng phải vô thường,
chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã,
chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải
chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng
phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng
phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc,
chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh,
chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng,
chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng
phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng
phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng nhãn giới chẳng phải thường, chẳng phải vô
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thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng sắc giới, nhãn
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải
khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải
bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải
viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở,
chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị
lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng nhĩ giới chẳng phải thường, chẳng phải vô thường,
chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã,
chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải
chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng
phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng
phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải
thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng
phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh,
chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly,
chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải
có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng
phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng tỷ giới chẳng phải thường, chẳng phải vô thường,
chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã,
chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải
chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng
phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng
phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng hương giới, tỷ thức giới
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải
thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng
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phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh,
chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly,
chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải
có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng
phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng thiệt giới chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng
phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ,
chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất
tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn
ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng
phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai,
chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng thân giới chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng xúc giới, thân
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải
khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải
bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải
viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở,
chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị
lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng ý giới chẳng phải thường, chẳng phải vô thường,
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chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã,
chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải
chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng
phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng
phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng pháp giới, ý thức giới và
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải thường,
chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải
ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng
phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng
phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có,
chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải
hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng địa giới chẳng phải thường, chẳng phải vô thường,
chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã,
chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải
chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng
phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng
phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng thủy, hỏa, phong,
không, thức giới chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng
phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng
phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng
tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải
buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải
quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng vô minh chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải
khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải
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bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải
viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở,
chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị
lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải thường, chẳng
phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã,
chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải
tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải
chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng
phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại
để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải
thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng
phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh,
chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly,
chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải
có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng
phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng pháp không nội chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường,
chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã,
chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải
chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng
phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng
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phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng chơn như chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng
phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng
phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng
phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải
mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải
vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng Thánh đế khổ chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng thánh đế tập,
diệt, đạo chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc,
chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh,
chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng,
chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng
phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng
phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng bốn tịnh lự chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
736

Tập 06, Quyển 292, Phẩm Nói Tướng Bát-Nhã

ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng bốn vô lượng,
bốn định vô sắc chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải
lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải
tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh
lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc,
chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ,
chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng tám giải thoát chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng bốn niệm trụ chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải
khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải
bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải
viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở,
chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị
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lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng pháp môn giải thoát không chẳng phải thường,
chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải
ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng
phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng
phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có,
chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải
hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải thường, chẳng
phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã,
chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải
tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải
chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng
phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại
để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng mười địa Bồ-tát chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng năm loại mắt chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng sáu phép thần
thông chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc,
chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh,
chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng,
chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng
phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng
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phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng mười lực Phật chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng
phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng
phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng
tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải
buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải
quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng pháp không quên mất chẳng phải thường, chẳng
phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã,
chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải
tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải
chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng
phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại
để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng tánh
luôn luôn xả chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải
lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải
tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh
lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc,
chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ,
chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng trí nhất thiết chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
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chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải
lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải
tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh
lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc,
chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ,
chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng phải thường,
chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải
ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng
phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng
phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có,
chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải
hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng
tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng quả Dự-lưu chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; sẽ dùng quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng
phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng
phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng
tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải
buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải
quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng quả vị Độc-giác chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải
vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải tĩnh lặng,
chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn
ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng phải không,
chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải thường, chẳng
phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã,
chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải
tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly, chẳng phải
chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải có, chẳng
phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại
để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột sẽ dùng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải
thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng
phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh,
chẳng phải tĩnh lặng, chẳng phải chẳng tĩnh lặng, chẳng phải viễn ly,
chẳng phải chẳng viễn ly, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải
có, chẳng phải không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng
phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột là chứng những pháp gì, và nói những pháp gì?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Di Lặc khi chứng đắc quả
vị giác ngộ cao tột sẽ chứng pháp sắc rốt ráo thanh tịnh và nói pháp
sắc rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh
tịnh và nói pháp thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp
nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh và nói pháp nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh;
chứng pháp nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo thanh tịnh và nói pháp nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp sắc xứ rốt ráo thanh
tịnh và nói pháp sắc xứ rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ rốt ráo thanh tịnh và nói pháp thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp nhãn giới rốt ráo thanh tịnh và
nói pháp nhãn giới rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo
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thanh tịnh và nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp nhĩ giới rốt
ráo thanh tịnh và nói pháp nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra rốt ráo thanh tịnh và nói pháp thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh;
chứng pháp tỷ giới rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tỷ giới rốt ráo thanh
tịnh; chứng pháp hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh và nói pháp hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo
thanh tịnh; chứng pháp thiệt giới rốt ráo thanh tịnh và nói pháp thiệt
giới rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh và nói
pháp vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp thân giới rốt ráo thanh
tịnh và nói pháp thân giới rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp xúc giới,
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
rốt ráo thanh tịnh và nói pháp xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh; chứng
pháp ý giới rốt ráo thanh tịnh và nói pháp ý giới rốt ráo thanh tịnh;
chứng pháp pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh và nói pháp pháp giới, ý thức giới và
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh;
chứng pháp địa giới rốt ráo thanh tịnh và nói pháp địa giới rốt ráo
thanh tịnh; chứng pháp thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo
thanh tịnh và nói pháp thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo
thanh tịnh; chứng pháp vô minh rốt ráo thanh tịnh và nói pháp vô
minh rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não rốt ráo thanh tịnh
và nói pháp hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não rốt ráo thanh tịnh.
Quyeån Thöù 292

HEÁT

742

02
Chứng pháp bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh và nói pháp
bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh và nói pháp
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh
tịnh; chứng pháp không nội rốt ráo thanh tịnh và nói pháp không nội
rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh rốt ráo thanh tịnh và nói pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp chơn như rốt ráo thanh tịnh và nói
pháp chơn như rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì
rốt ráo thanh tịnh và nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì rốt ráo thanh tịnh;
chứng pháp Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh và nói pháp Thánh đế khổ
rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh
tịnh và nói pháp Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp
bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh và nói pháp bốn tịnh lự rốt ráo thanh
tịnh; chứng pháp bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh và
nói pháp bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp
tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tám giải thoát rốt ráo
thanh tịnh; chứng pháp tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh
và nói pháp bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp bốn chánh
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đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo rốt ráo thanh tịnh và nói pháp bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh
tịnh; chứng pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh và nói pháp
môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh và nói pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp mười địa Bồ-tát rốt
ráo thanh tịnh và nói pháp mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh; chứng
pháp năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh và nói pháp năm loại mắt rốt ráo
thanh tịnh; chứng pháp sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh và nói
pháp sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp mười lực
Phật rốt ráo thanh tịnh và nói pháp mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh;
chứng pháp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh và
nói pháp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh; chứng
pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh và nói pháp không quên mất
rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh và
nói pháp tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp trí nhất thiết
rốt ráo thanh tịnh và nói pháp trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh; chứng
pháp trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh và nói pháp
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh; chứng tất cả pháp
môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh và nói tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo
thanh tịnh; chứng tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh và
nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp quả
Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh và nói pháp quả Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh;
chứng pháp quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh và nói
pháp quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp
quả vị Độc-giác rốt ráo thanh tịnh và nói pháp quả vị Độc-giác rốt ráo
thanh tịnh; chứng pháp tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh và nói
pháp tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh; chứng pháp quả vị giác
ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh và nói pháp quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thanh tịnh như thế
nào?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì sắc thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì sắc thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh, vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì sắc không sanh, không diệt, không nhiễm,
không tịnh nên thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhãn xứ thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì nhãn xứ thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không sanh, không
diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì sắc xứ thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh, vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì sắc xứ thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không sanh,
không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhãn giới thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì nhãn giới thanh tịnh nên Bát-nhã746
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ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên
thanh tịnh, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhĩ giới thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì nhĩ giới thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên
thanh tịnh, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tỷ giới thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì tỷ giới thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên
thanh tịnh, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì thiệt giới thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thiệt giới thanh tịnh nên Bát-nhã747
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ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên
thanh tịnh, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thân giới thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì thân giới thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì thân giới không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thân giới thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên
thanh tịnh, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì ý giới thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ
do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì ý giới thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ý giới không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì ý giới thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh
tịnh, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì địa giới thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì địa giới thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh, vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì địa giới không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì địa giới thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới không
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sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thủy,
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì vô minh thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái,
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì vô minh thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh, vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì vô minh không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì vô minh thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh,
vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa không sanh, không
diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì bố thí Ba-la-mật-đa
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp không nội thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp không ngoại cho đến pháp không
không tánh tự tánh thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội không sanh, không diệt,
không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì pháp không nội thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến
pháp không không tánh tự tánh không sanh, không diệt, không nhiễm,
không tịnh nên thanh tịnh, vì pháp không ngoại cho đến pháp không
không tánh tự tánh thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì chơn như thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh, vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì chơn như không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì chơn như thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì
không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ không sanh, không diệt,
không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì Thánh đế khổ thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo không
sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì Thánh
đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc không
sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì bốn vô
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tám giải thoát thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát không sanh, không diệt,
không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì tám giải thoát thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh
nên thanh tịnh, vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ không sanh, không diệt,
không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì bốn niệm trụ thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên
thanh tịnh, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không thanh
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không không sanh,
không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì pháp môn giải
thoát không thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát không sanh, không diệt,
không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì năm loại mắt thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt không sanh, không diệt,
không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì năm loại mắt thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông không
sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì sáu phép
thần thông thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì mười lực Phật thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến mười tám
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật không sanh, không diệt,
không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì mười lực Phật thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến
mười tám pháp Phật bất cộng không sanh, không diệt, không nhiễm,
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không tịnh nên thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến mười tám
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp không quên mất thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất không sanh, không
diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì pháp không quên mất
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả
không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì trí nhất thiết thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì trí nhất thiết thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-mađịa thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni không sanh,
không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì tất cả pháp
môn Đà-la-ni thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả
pháp môn Tam-ma-địa không sanh, không diệt, không nhiễm, không
tịnh nên thanh tịnh, vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả Dự-lưu thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì quả Dự-lưu thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giácthanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả vị Độc-giácthanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giáckhông sanh, không diệt,
không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì quả vị Độc-giácthanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát không sanh, không
diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì tất cả hạnh đại Bồ-tát
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không
sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Vì hư không thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì hư không thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh?
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Này Thiện Hiện! Vì hư không không sanh, không diệt, không
nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh; vì hư không thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Vì sắc không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì sắc không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh, vì thọ, tưởng, hành, thức không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì sắc chẳng thể nắm bắt được nên không
nhiễm ô, vì sắc không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh;
vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô,
vì thọ, tưởng, hành, thức không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không nhiễm ô
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhãn xứ không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được nên không
nhiễm ô, vì nhãn xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nắm bắt được nên không
nhiễm ô, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì sắc xứ không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ chẳng thể nắm bắt được nên không
nhiễm ô, vì sắc xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
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xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhãn giới không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì nhãn giới không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì sắc giới cho đến các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhĩ giới không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được nên không
nhiễm ô, vì nhĩ giới không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng
thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì thanh giới cho đến các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tỷ giới không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới chẳng thể nắm bắt được nên không
nhiễm ô, vì tỷ giới không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng
thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì hương giới cho đến các thọ
do tỷ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì thiệt giới không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì thiệt giới không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra
chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì vị giới cho đến các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thân giới không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì thân giới không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì thân giới chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì thân giới không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì xúc giới cho đến các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì ý giới không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì ý giới không nhiễm ô nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ý giới chẳng thể nắm bắt được nên không
nhiễm ô, vì ý giới không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng
thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì pháp giới cho đến các thọ do
ý xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì địa giới không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới
không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì địa giới không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì địa giới chẳng thể nắm bắt được nên không
nhiễm ô, vì địa giới không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thể nắm bắt được
nên không nhiễm ô, vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì vô minh không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì vô minh không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì vô minh chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì vô minh không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng thể
nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì hành cho đến lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa không nhiễm
ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bố thí Ba-la-mật-đa không nhiễm ô
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Bala-mật-đa không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt
được nên không nhiễm ô, vì bố thí Ba-la-mật-đa không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-lamật-đa chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì tịnh giới cho
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội không nhiễm ô
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
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thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp không nội không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp không ngoại cho đến pháp
không không tánh tự tánh không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội chẳng thể nắm bắt được
nên không nhiễm ô, vì pháp không nội không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp không
không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì chơn như không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì chơn như không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư
nghì không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì chơn như chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì chơn như không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nắm
bắt được nên không nhiễm ô, vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư
nghì không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì Thánh đế khổ không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì Thánh đế tập, diệt, đạo không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì Thánh đế khổ không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt được
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nên không nhiễm ô, vì Thánh đế tập, diệt, đạo không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc
không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bốn tịnh lự không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì bốn tịnh lự không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt
được nên không nhiễm ô, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Quyeån Thöù 293
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tám giải thoát không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì tám giải thoát không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không nhiễm
ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bốn niệm trụ không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì bốn niệm trụ không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp môn giải thoát không không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm
bắt được nên không nhiễm ô, vì pháp môn giải thoát không không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì
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pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát không nhiễm ô
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì mười địa Bồ-tát không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được
nên không nhiễm ô, vì mười địa Bồ-tát không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông không nhiễm
ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì năm loại mắt không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì sáu phép thần thông không nhiễm ô
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì năm loại mắt không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì sáu phép thần thông không nhiễm ô nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật không nhiễm ô
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì mười lực Phật không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến mười
tám pháp Phật bất cộng không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì mười lực Phật không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật
bất cộng chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì bốn điều
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả
không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp không quên mất không nhiễm ô
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt
được nên không nhiễm ô, vì pháp không quên mất không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm
bắt được nên không nhiễm ô, vì tánh luôn luôn xả không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì trí nhất thiết không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì trí nhất thiết không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt
được nên không nhiễm ô, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn
Tam-ma-địa không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tất cả pháp môn Đà-la-ni không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tất cả pháp môn
Tam-ma-địa không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt
được nên không nhiễm ô, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni không nhiễm ô
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa
chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì tất cả pháp môn Tamma-địa không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả Dự-lưu không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì quả Dự-lưu không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng thể nắm bắt
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được nên không nhiễm ô, vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giáckhông nhiễm ô
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả vị Độc-giáckhông nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giácchẳng thể nắm bắt được
nên không nhiễm ô, vì quả vị Độc-giáckhông nhiễm ô nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát không
nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ-tát không nhiễm ô
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt
được nên không nhiễm ô, vì tất cả hạnh đại Bồ-tát không nhiễm ô nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật
không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng
thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Vì hư không không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì hư không không nhiễm ô nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì hư không chẳng thể nắm bắt được nên
không nhiễm ô, vì hư không không nhiễm ô nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Lại nữa, Này Thiện Hiện! Vì sắc chỉ có giả nói nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì sắc chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh, vì thọ, tưởng, hành, thức chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, sắc cho đến thức cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì sắc cho
đến thức chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhãn xứ chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, nhãn xứ cho đến ý xứ cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì nhãn
xứ cho đến ý xứ chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chỉ có
giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì sắc xứ chỉ có giả nói nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh, vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, sắc xứ cho đến pháp xứ cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì sắc
xứ cho đến pháp xứ chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhãn giới chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhĩ giới chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng
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như vậy, chỉ có giả nói, vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tỷ giới chỉ có giả nói nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng
như vậy, chỉ có giả nói, vì tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì thiệt giới chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra
cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thân giới chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì thân giới chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì thân giới cho đến các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì ý giới chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì ý giới chỉ có giả nói nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng
như vậy, chỉ có giả nói, vì ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì địa giới chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới chỉ
có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì địa giới chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới chỉ có
giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, địa giới cho đến thức giới cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì
địa giới cho đến thức giới chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì vô minh chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì vô minh chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, vô minh cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng như
vậy, chỉ có giả nói, vì vô minh cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bố thí Ba-la-mật-đa chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, bố thí Ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng
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như vậy, chỉ có giả nói, vì bố thí Ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã Ba-lamật-đa chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp không nội chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp không ngoại cho đến pháp
không không tánh tự tánh chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh
cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì pháp không nội cho đến pháp không
không tánh tự tánh chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì chơn như chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chỉ có giả
nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì chơn như chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chỉ
có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng như vậy, chỉ
có giả nói, vì chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chỉ có giả
nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì Thánh đế khổ chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì Thánh đế tập, diệt, đạo chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì
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Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ
có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bốn tịnh lự chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ có
giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng như vậy,
chỉ có giả nói, vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ có giả
nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tám giải thoát chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì tám giải thoát, tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bốn niệm trụ chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng như vậy, chỉ
có giả nói, vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không chỉ có
giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp môn giải thoát không chỉ có giả
nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện cũng như
vậy, chỉ có giả nói, vì pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô
nguyện chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì mười địa Bồ-tát chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, mười địa Bồ-tát cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì mười địa
Bồ-tát chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì năm loại mắt chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì sáu phép thần thông chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng như vậy, chỉ có giả
nói, vì năm loại mắt, sáu phép thần thông chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì mười lực Phật chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến mười tám
pháp Phật bất cộng chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng
như vậy, chỉ có giả nói, vì mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật
bất cộng chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất chỉ có giả
nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả chỉ có
giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp không quên mất chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả chỉ có giả
nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng như vậy, chỉ
có giả nói, vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì trí nhất thiết chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chỉ
có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng như
vậy, chỉ có giả nói, vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chỉ có
giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tamma-địa chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chỉ có giả
nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tất cả pháp môn Tam-mađịa chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa
cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp
môn Tam-ma-địa chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả Dự-lưu chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chỉ
có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, quả Dự-lưu cho đến quả A-la-hán cũng như vậy, chỉ có giả
nói, vì quả Dự-lưu cho đến quả A-la-hán chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giác chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả vị Độc-giác chỉ có giả nói nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, quả vị Độc-giác cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì quả vị
Độc-giác chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chỉ có giả
nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chỉ có giả nói
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, tất cả hạnh đại Bồ-tát cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì tất cả
hạnh đại Bồ-tát chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật
chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng như vậy, chỉ có
giả nói, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa, Này Thiện Hiện! Vì hư không chỉ có giả nói nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì hư không chỉ có giả nói nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương
hư không, chỉ có giả nói nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Vì sắc chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể diễn
đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì sắc chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì sắc là pháp không thể diễn đạt nên chẳng
thể diễn đạt; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể
diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhãn xứ chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể diễn
đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp không thể diễn
đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì sắc xứ chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng
thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp không
thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhãn giới chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhĩ giới chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên
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sanh ra là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tỷ giới chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì thiệt giới chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thân giới chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới, thân thức giới và thân
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì thân giới chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì thân giới là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì ý giới chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì ý giới chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ý giới là pháp không thể diễn đạt nên chẳng
thể diễn đạt; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra
là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì địa giới chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới
chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì địa giới chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới
chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì địa giới là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp
không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì vô minh chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng thể diễn
đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì vô minh chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì vô minh là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là
pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể
diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể diễn
đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tịnh giới cho đến Bát-nhã
Ba-la-mật-đa chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa là pháp không thể diễn
đạt nên chẳng thể diễn đạt; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa
là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội chẳng thể diễn
đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp không nội chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp không ngoại cho đến
pháp không không tánh tự tánh chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội là pháp không thể diễn đạt
nên chẳng thể diễn đạt; vì pháp không ngoại cho đến pháp không
không tánh tự tánh là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt,
do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì chơn như chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng thể
diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì chơn như chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư
nghì chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì chơn như là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là pháp
không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng
thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì Thánh đế khổ chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể
diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ là pháp không thể diễn đạt
nên chẳng thể diễn đạt; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp không thể
diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc
chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bốn tịnh lự chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc
chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc là pháp không
thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tám giải thoát chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát là pháp không thể diễn đạt
nên chẳng thể diễn đạt; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể diễn
đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bốn niệm trụ chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
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Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ là pháp không thể diễn đạt
nên chẳng thể diễn đạt; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không chẳng
thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp môn giải thoát không chẳng thể
diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không là pháp không
thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt; vì pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát chẳng thể diễn
đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì mười địa Bồ-tát chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát là pháp không thể diễn đạt
nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông chẳng thể
diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì năm loại mắt chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì sáu phép thần thông chẳng thể
diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt là pháp không thể diễn đạt
nên chẳng thể diễn đạt; vì sáu phép thần thông là pháp không thể diễn
đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì mười lực Phật chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến mười
tám pháp Phật bất cộng chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật là pháp không thể diễn đạt
nên chẳng thể diễn đạt; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp
Phật bất cộng là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do
đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất chẳng thể
diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả
chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp không quên mất chẳng thể diễn
đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả chẳng
thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất là pháp không thể
diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt; vì tánh luôn luôn xả là pháp không
thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì trí nhất thiết chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
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Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là pháp không
thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng
thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn
Tam-ma-địa chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể
diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tất cả pháp môn Tamma-địa chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp không thể
diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là
pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu chẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả Dự-lưu chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là pháp không
thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giácchẳng thể diễn
đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả vị Độc-giácchẳng thể diễn đạt
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giáclà pháp không thể diễn đạt
nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể
diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể diễn
đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát là pháp không thể
diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật
chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là
pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Vì hư không chẳng thể diễn đạt nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì hư không chẳng thể diễn đạt nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì hư không là pháp không thể diễn đạt nên
chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Vì sắc chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể đạt
được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì sắc chẳng thể đạt được nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì sắc là pháp không thể đạt được nên chẳng
thể đạt được; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể
đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhãn xứ chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể đạt
được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp không thể đạt
được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì sắc xứ chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng
thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp không
thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhãn giới chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhĩ giới chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do
đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tỷ giới chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do
đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
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cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì thiệt giới chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thân giới chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới, thân thức giới và thân
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì thân giới chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì thân giới là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì ý giới chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì ý giới chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ý giới là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì địa giới chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới
chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì địa giới chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới
chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì địa giới là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp
không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì vô minh chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng thể đạt
được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì vô minh chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì vô minh là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là
pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể đạt
được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể đạt
được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tịnh giới cho đến Bátnhã Ba-la-mật-đa chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa là pháp không thể đạt
được nên chẳng thể đạt được; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mậtđa là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội chẳng thể đạt
được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
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không tánh tự tánh chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp không nội chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp không ngoại cho đến
pháp không không tánh tự tánh chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội là pháp không thể đạt được
nên chẳng thể đạt được; vì pháp không ngoại cho đến pháp không
không tánh tự tánh là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt
được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì chơn như chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng thể
đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì chơn như chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư
nghì chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì chơn như là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là pháp
không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng
thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì Thánh đế khổ chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể
đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ là pháp không thể đạt được
nên chẳng thể đạt được; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp không thể
đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc
chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bốn tịnh lự chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc
chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
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Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc là pháp không
thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tám giải thoát chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát là pháp không thể đạt được
nên chẳng thể đạt được; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể đạt
được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bốn niệm trụ chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ là pháp không thể đạt được
nên chẳng thể đạt được; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không chẳng
thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp môn giải thoát không chẳng thể
đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không là pháp không
thể đạt được nên chẳng thể đạt được; vì pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát chẳng thể đạt
được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì mười địa Bồ-tát chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát là pháp không thể đạt được
nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông chẳng thể
đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì năm loại mắt chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì sáu phép thần thông chẳng thể đạt
được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt là pháp không thể đạt được
nên chẳng thể đạt được; vì sáu phép thần thông là pháp không thể đạt
được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì mười lực Phật chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến mười
tám pháp Phật bất cộng chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật là pháp không thể đạt được
nên chẳng thể đạt được; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp
Phật bất cộng là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do
đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất chẳng thể
đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả
chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp không quên mất chẳng thể đạt
được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả chẳng
thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất là pháp không thể đạt
được nên chẳng thể đạt được; vì tánh luôn luôn xả là pháp không thể
đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì trí nhất thiết chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết là pháp không thể đạt được
nên chẳng thể đạt được; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là pháp
không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng
thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn
Tam-ma-địa chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể
đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tất cả pháp môn
Tam-ma-địa chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp không thể
đạt được nên chẳng thể đạt được; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là
pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả Dự-lưu chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là pháp không
thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giác chẳng thể đạt
được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả vị Độc-giác chẳng thể đạt được
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giác là pháp không thể đạt được
nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể
đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể đạt
được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát là pháp không thể đạt
được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật
chẳng thể đạt được nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là
pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Vì hư không chẳng thể đạt được nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì hư không chẳng thể đạt được nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì hư không là pháp không thể đạt được nên
chẳng thể đạt được, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Vì sắc chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thọ, tưởng,
hành, thức chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì sắc chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thọ, tưởng,
hành, thức chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì sắc rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo không
nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhãn xứ chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo
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không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm,
chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì sắc xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt
ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhãn giới chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì sắc
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì nhĩ giới chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
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Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tỷ giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì hương giới
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do
tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì thiệt giới chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì vị
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thân giới chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì thân giới chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì xúc
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
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Này Thiện Hiện! Vì thân giới rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì ý giới chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra
chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì ý giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp giới
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ý giới rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì địa giới chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy,
hỏa, phong, không, thức giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm,
chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì địa giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì thủy, hỏa,
phong, không, thức giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì địa giới rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức
giới rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng
tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì vô minh chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì vô minh chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì hành
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
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Này Thiện Hiện! Vì vô minh rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm,
chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa
chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bố thí Ba-la-mật-đa chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh, vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo không nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì tịnh giới cho đến
Bát-nhã Ba-la-mật-đa rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh; vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp không nội chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội rốt ráo không nên chẳng
sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì pháp không ngoại cho
đến pháp không không tánh tự tánh rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì chơn như chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp
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giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì chơn như chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì pháp
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì chơn như rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới
bất tư nghì rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm,
chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì
Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì Thánh đế khổ chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì
Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ rốt ráo không nên chẳng
sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo
rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do
đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì
bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm,
chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bốn tịnh lự chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn
vô lượng, bốn định vô sắc chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc
rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do
đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì
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tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tám giải thoát chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát rốt ráo không nên chẳng
sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì bốn niệm trụ chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm,
chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không chẳng
sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp môn giải thoát không chẳng
sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo không
nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì mười địa Bồ-tát chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát rốt ráo không nên chẳng
sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh.
Quyeån Thöù 295
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì
sáu phép thần thông chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì năm loại mắt chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì sáu
phép thần thông chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì sáu phép thần thông rốt ráo
không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì mười lực Phật chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì bốn
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật rốt ráo không nên chẳng
sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì bốn điều không sợ cho
đến mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất chẳng
sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm,
chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì pháp không quên mất chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh, vì tánh luôn luôn xả chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất rốt ráo không nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì tánh luôn luôn xả
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rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do
đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì trí nhất thiết chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm,
chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng
tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng
sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh, vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo không nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì tất cả pháp môn
Tam-ma-địa rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm,
chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả Dự-lưu chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh, vì quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm,
chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán rốt ráo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng
tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giác chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả vị Độc-giác chẳng sanh, chẳng
diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giác rốt ráo không nên chẳng
sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo không nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật
chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo
không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Vì hư không chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Tại sao vì hư không chẳng sanh, chẳng diệt,
chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì hư không rốt ráo không nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đối với Bátnhã-ba-la-mật-đa này, thọ trì, đọc tụng, như lý tư duy vì người diễn
nói thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, sáu căn không bệnh, tứ chi đầy
đủ, thân không suy yếu cũng không chết yểu, thường được vô lượng
trăm nghìn thiên thần cung kính vây quanh, đi theo hộ niệm. Thiện
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nam tử, thiện nữ nhơn ấy, vào mỗi tháng nhằm ngày mồng tám, ngày
mười bốn, ngày rằm đọc tụng tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa này,
khi ấy chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đổsử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại, trời Phạm-chúng, trời
Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời Quang, trời Thiểuquang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh, trời Tịnh, trời
Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời Quảng, trời Thiểuquảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả, trời Vô-phiền, trời Vônhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh các chúng
trời ấy, đều tụ tập đến chỗ pháp sư này để nghe và thọ trì Bát-nhã-bala-mật-đa. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do đọc tụng tuyên thuyết
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ở trong đại hội vô lượng ấy, mà được
công đức thù thắng vô lượng, vô số, vô biên chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể suy lường.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Như ông đã
nói, thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa
này, thọ trì đọc tụng, như lý tư duy, vì người diễn nói, thì thiện nam
tử, thiện nữ nhơn ấy, sáu căn không bệnh, tứ chi đầy đủ, thân không
suy yếu cũng không chết yểu, thường được vô lượng trăm nghìn thiên
thần cung kính vây quanh, theo sau hộ niệm. Thiện nam tử, thiện nữ
nhơn ấy, mỗi tháng vào ngày mồng tám, ngày mười bốn, ngày rằm
đọc tụng tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, khi ấy chúng trời Tứđại-vương cho đến trời Sắc-cứu-cánh đều tập trung đến chỗ Pháp sư
này để nghe và thọ trì Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Thiện nam tử, thiện nữ
nhơn ấy, do đọc tụng, tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ở
trong đại hội vô lượng ấy mà được công đức thù thắng vô lượng, vô
số, vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể suy lường. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này là kho báu lớn, vì Bát-nhãba-la-mật-đa này là kho báu lớn nên có khả năng cứu thoát vô lượng,
vô biên hữu tình khỏi sự bần cùng đại khổ của địa ngục, bàng sanh,
quỉ giới, loài người và chư thiên có khả năng ban cho vô lượng, vô
biên hữu tình sự phú quí an lạc của dòng họ lớn Sát-đế-lợi, dòng họ
lớn Bà-la-môn, dòng họ lớn Trưởng giả, dòng họ lớn Cư sĩ; có khả
năng ban cho vô lượng, vô biên hữu tình sự phú quí an lạc của chúng
trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời
Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; có khả năng ban cho vô lượng, vô
biên hữu tình sự phú quí khoái lạc của trời Phạm-chúng, trời Phạmphụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời Quang, trời Thiểu-quang, trời
Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời
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Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vôlượng-quảng, trời Quảng-quả, trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiệnhiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; có khả năng ban cho vô
lượng, vô biên hữu tình sự phú quí an lạc của trời Không-vô-biên-xứ,
trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời Phi-tưởng-phi-phitưởng-xứ; có khả năng ban cho vô lượng, vô biên hữu tình sự phú quí
an lạc của quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, quả vị Độc-giác;
có khả năng ban cho vô lượng, vô biên hữu tình sự phú quí an lạc của
quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì trong kho báu lớn Bát-nhã-ba-lamật-đa ấy rộng nói khai thị mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự; bốn vô
lượng, bốn định vô sắc; rộng nói khai thị bốn niệm trụ, bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo, ba pháp môn giải thoát, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ, bốn Thánh đế ngôi báu Phật, Pháp, Tăng;
rộng nói khai thị bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã,
xảo, nguyện, lực, trí Ba-la-mật-đa, mười địa Bồ-tát, tất cả hạnh đại
Bồ-tát, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế,
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; rộng nói khai thị năm loại
mắt, sáu phép thần thông, mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng; pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; trí nhất thiết, trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp
môn Tam-ma-địa; đối với vô lượng pháp lớn quí báu như thế, vô số
hữu tình theo đó tu học thì sẽ sanh vào dòng họ lớn Sát-đế-lợi, dòng
họ lớn Bà-la-môn, dòng họ lớn Trưởng giả, dòng họ lớn Cư sĩ; vô số
hữu tình theo đó tu học thì sẽ sanh vào trời Tứ-đại-vương cho đến trời
Tha-hóa-tự-tại; vô số hữu tình theo đó tu học thì sẽ sanh vào cõi trời
Phạm-chúng cho đến trời Sắc-cứu-cánh; vô số hữu tình theo đó tu học
thì sẽ sanh vào cõi trời Không-vô-biên-xứ cho đến trời Phi-tưởng-phiphi-tưởng-xứ; vô số hữu tình theo đó tu học thì sẽ đắc quả Dự-lưu,
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; vô số hữu tình theo đó tu học thì sẽ đắc
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quả vị Độc-giác; vô số hữu tình theo đó tu học thì sẽ chứng nhập
Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát; vô số hữu tình theo đó tu học thì sẽ
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện! Vì nhơn duyên
này nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy được gọi là kho báu lớn.
Này Thiện Hiện! Trong kho báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, chẳng nói một mảy may pháp có sanh, có diệt, có nhiễm, có tịnh,
có thủ, có xả. Vì sao? Vì không có một mảy may pháp có thể sanh, có
thể diệt, có thể nhiễm, có thể tịnh, có thể thủ, có thể xả.
Này Thiện Hiện! Trong kho báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, không nói có pháp nào là thiện, là chẳng phải thiện, là thế gian, là
xuất thế gian, là hữu lậu, là vô lậu, là có tội, là vô tội, là tạp nhiễm, là
thanh tịnh, là hữu vi, là vô vi.
Này Thiện Hiện! Vì nhơn duyên này nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
ấy được gọi là kho báu pháp lớn vô sở đắc.
Này Thiện Hiện! Trong kho báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế, chẳng nói mảy may pháp nào là có thể nhiễm ô. Vì sao? Vì không
có mảy may pháp nào có thể nhiễm ô.
Này Thiện Hiện! Vì nhơn duyên này nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
ấy được gọi là kho báu pháp lớn không nhiễm ô.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa không khởi tưởng, không phân biệt, không thủ đắc, không lý luận
thế này: Ta đang hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, ta đang tu Bát-nhã-ba-lamật-đa, thì đại Bồ-tát ấy có khả năng tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
như thật, cũng có khả năng gần gũi, lễ kính phụng sự chư Phật, từ cõi
Phật này đến cõi Phật khác cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi
khen chư Phật Thế Tôn, du hóa khắp các cõi Phật, thành thục hữu
tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tu các hạnh đại Bồ-tát, mau chứng quả vị
giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế đối với tất cả
pháp chẳng thuận, chẳng trái, chẳng dẫn, chẳng bỏ, chẳng thủ chẳng
xả, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, chẳng thường,
chẳng đoạn, chẳng một, chẳng khác, chẳng đến, chẳng đi, chẳng vào,
chẳng ra, chẳng tăng, chẳng giảm.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng phải quá
khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng vượt cõi
Dục, chẳng ở cõi Dục; chẳng vượt cõi Sắc, chẳng ở cõi Sắc; chẳng
vượt cõi Vô-sắc, chẳng ở cõi Vô-sắc.
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Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với bố thí
Ba-la-mật-đa chẳng cùng chẳng bỏ; đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã, xảo, nguyện, lực, trí Ba-la-mật-đa chẳng cùng
chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với pháp
không nội chẳng cùng chẳng bỏ; đối với pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh chẳng cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với chơn
như chẳng cùng chẳng bỏ; đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng cùng
chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với Thánh
đế khổ chẳng cùng chẳng bỏ; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng
cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với bốn tịnh
lự chẳng cùng chẳng bỏ; đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng
cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tám giải
thoát chẳng cùng chẳng bỏ; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ chẳng cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với bốn
niệm trụ chẳng cùng chẳng bỏ; đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng cùng
chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với pháp
môn giải thoát không chẳng cùng chẳng bỏ; đối với pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện chẳng cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với mười
địa Bồ-tát chẳng cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với năm
loại mắt chẳng cùng chẳng bỏ; đối với sáu phép thần thông chẳng
cùng chẳng bỏ.
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Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với mười
lực Phật chẳng cùng chẳng bỏ; đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng chẳng cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với pháp
không quên mất chẳng cùng chẳng bỏ; đối với tánh luôn luôn xả
chẳng cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với trí nhất
thiết chẳng cùng chẳng bỏ; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
chẳng cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tất cả
pháp môn Đà-la-ni chẳng cùng chẳng bỏ; đối với tất cả pháp môn
Tam-ma-địa chẳng cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với quả Dựlưu chẳng cùng chẳng bỏ; đối với quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
chẳng cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với quả vị
Độc-giác chẳng cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tất cả
hạnh đại Bồ-tát chẳng cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng cùng chẳng bỏ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng cùng
pháp Thanh-văn, chẳng bỏ pháp Dị sanh, chẳng cùng pháp Độc-giác,
chẳng bỏ pháp Thanh-văn, chẳng cùng pháp chư Phật, chẳng bỏ pháp
Đôc-giác, chẳng cùng pháp vô vi, chẳng bỏ pháp hữu vi. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Hoặc Phật xuất thế, hoặc không xuất thế, các pháp như
thế thường hằng không biến đổi. Tất cả Như Lai Đẳng Giác hiện quán
pháp tánh, pháp giới, pháp định, pháp trụ. Bậc Đẳng Giác đã tự hiện
quán rồi vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị, phân biệt rõ ràng, khiến
cùng ngộ nhập, lìa các vọng tưởng phân biệt điên đảo.
Bấy giờ, vô lượng trăm ngàn thiên tử ở trong hư không, vui
mừng nhảy nhót, đem các hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa
sen trắng sẵn có ở cõi trời, mùi thơm vi diệu và các loại hương bột rải
trên đức Phật, cùng nhau vui mừng, đồng thanh xướng rằng: Chúng
con hôm nay ở châu Thiệm bộ thấy Phật chuyển pháp luân mầu nhiệm
lần thứ hai. Trong đây có vô lượng trăm nghìn thiên tử nghe nói Bátnhã-ba-la-mật-đa cùng lúc chứng đắc vô sanh pháp nhẫn.
Bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện!
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Pháp luân như thế chẳng phải chuyển lần thứ nhất, chẳng phải
chuyển lần thứ hai. Vì sao? Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa
như thế, đối với tất cả pháp, chẳng do chuyển, chẳng do hoàn mà xuất
hiện thế gian. Vì sao? Vì vô tánh tự tánh không?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì những pháp
nào vô tánh tự tánh không nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế đối với
tất cả pháp, chẳng do chuyển, chẳng do hoàn mà xuất hiện thế gian?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa và tánh của
Bát-nhã Ba-la-mật-đa là không vậy; vì tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh
giới, bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh lự cho đến bố thí Ba-la-mậtđa là không.
Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội và tánh của pháp không nội
là không; vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của pháp
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như và tánh của chơn như là không;
vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới
bất tư nghì là không.
Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là
không; vì Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo
là không.
Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là
không; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng,
bốn định vô sắc là không.
Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là
không; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không.
Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là
không; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo là không.
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Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không và tánh của
pháp môn giải thoát không là không; vì pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là
không.
Này Thiện Hiện! Vì mười địa và tánh của Bồ-tát mười địa Bồtát là không.
Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là
không; vì sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần thông là
không.
Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là
không; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của bốn điều
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không.
Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất và tánh của pháp
không quên mất là không; vì tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn
luôn xả là không.
Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là
không; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng là không.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả
pháp môn Đà-la-ni là không; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không.
Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu và tánh của quả Dự-lưu là
không; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và tánh của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán là không.
Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độcgiác là không.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tánh của tất cả
hạnh đại Bồ-tát là không.
Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không.
Này Thiện Hiện! Vì những pháp ấy vô tánh tự tánh không nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tất cả pháp chẳng do chuyển,
chẳng do hoàn mà xuất hiện thế gian.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát là đại Bátnhã-ba-la-mật-đa, vì đạt đến tự tánh không của tất cả pháp, tuy đạt
được tự tánh của tất cả pháp đều không nhưng các đại Bồ-tát nhơn
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà chứng quả vị giác ngộ cao tột và chuyển
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pháp luân nhiệm mầu, độ vô lượng chúng; tuy chứng quả vị giác ngộ
nhưng không có đối tượng chứng đắc, chứng pháp không chứng chẳng
thể nắm bắt được; tuy chuyển pháp luân nhưng không có đối tượng
chuyển, pháp chuyển, pháp hoàn chẳng thể nắm bắt được; tuy độ hữu
tình nhưng không có đối tượng độ, pháp thấy, chẳng thấy, chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, việc
chuyển pháp luân rốt ráo chẳng thể nắm bắt được, vì tất cả pháp đều
vĩnh viễn chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải trong pháp không, vô
tướng, vô nguyện lại có thể có việc năng chuyển và năng hoàn.
Bạch Thế Tôn! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nếu có khả
năng tuyên thuyết, khai thị, phân biệt rõ ràng như thế, khiến dễ ngộ
nhập thì gọi là thiện tịnh tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa; trong đó
hoàn toàn không có người nói và người nhận; đã không có người nói
và người nhận thì các người chứng cũng chẳng thể nắm bắt được, vì
không có người chứng, cũng không có người đắc Niết-bàn; ở trong
pháp Bát-nhã-ba-la-mật-đa khéo nói này, cũng không có phước điền,
người cho, người nhận và vật cho đều là tánh không.
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XXXVIII. PHAÅM BA-LA-MAÄT-ÑA
01
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô biên.
Phật dạy: Như vậy là vì giống như hư không, không có giới hạn.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bình đẳng.
Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp tánh đều bình đẳng.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
viễn ly.
Phật dạy: Như vậy là vì rốt ráo không.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
khó khuất phục.
Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp tánh đều chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không dấu vết.
Phật dạy: Như vậy là vì không có danh thể.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
hư không.
Phật dạy: Như vậy là vì thở vào thở ra chẳng nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
chẳng thể diễn nói.
Phật dạy: Như vậy là vì trong đó sự tầm từ chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không có tên gọi.
Phật dạy: Như vậy là vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô hành.
Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp không đến, không đi.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
chẳng thể đoạt.
Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp chẳng thể nắm giữ.
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Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
cùng tận.
Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp rốt ráo cùng tận.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
chẳng sanh diệt.
Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp không sanh diệt.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không tạo tác.
Phật dạy: Như vậy là vì các sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô tri.
Phật dạy: Như vậy là vì các sự hiểu biết chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không dời đổi.
Phật dạy: Như vậy là vì sự sanh tử chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không hư mất.
Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp không hư mất.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
như mộng.
Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp như chiêm bao, chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
như tiếng vang.
Phật dạy: Như vậy là vì năng, sở, văn, thuyết đều chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
như ảnh tượng.
Phật dạy: Như vậy là vì các pháp đều như cảnh hiện trong
gương, chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
như bóng nắng, như ảo ảnh.
Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp như tướng trạng của dòng
nước, chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
như sự biến hóa.
Phật dạy: Như vậy là vì các pháp đều như sự biến hóa.
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Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
như ảo thành.
Phật dạy: Như vậy là vì các pháp đều như ảo thành.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không nhiễm, không tịnh.
Phật dạy: Như vậy là vì các nhơn nhiễm, tịnh, chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không sở đắc.
Phật dạy: Như vậy là vì chỗ nương của các pháp chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
hý luận.
Phật dạy: Như vậy là vì phá tan tất cả sự hý luận.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không kiêu mạn, chấp trước.
Phật dạy: Như vậy là vì phá tan tất cả sự kiêu mạn chấp trước.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không chuyển động.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp giới an trú.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
xa lìa nhiễm trước.
Phật dạy: Như vậy là vì biết tất cả pháp chẳng hư vọng.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không khởi đẳng cấp.
Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp không phân biệt.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô cùng tĩnh lặng.
Phật dạy: Như vậy là vì đối với các pháp tướng không có sở
đắc.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không tham dục.
Phật dạy: Như vậy là vì các pháp tham dục chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không sân nhuế.
Phật dạy: Như vậy là vì phá tan tất cả sự sân nhuế.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không ngu si.
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Phật dạy: Như vậy là vì diệt trừ các sự ngu si hắc ám.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không phiền não.
Phật dạy: Như vậy là vì xa lìa sự phân biệt.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
xa lìa hữu tình.
Phật dạy: Như vậy là vì đạt được cái vô sở hữu của các hữu
tình.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không đoạn, không hoại.
Phật dạy: Như vậy là vì đối với tất cả pháp không khởi đẳng
cấp.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô nhị biên.
Phật dạy: Như vậy là vì xa lìa nhị biên.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không tạp, không hoại.
Phật dạy: Như vậy là vì biết tất cả pháp không tạp, không hoại.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không chấp trước.
Phật dạy: Như vậy là vì vượt qua địa vị Thanh-văn, Độc-giác.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không phân biệt.
Phật dạy: Như vậy là vì tất cả sự phân biệt chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không phân biệt, không đo lường.
Phật dạy: Như vậy là vì sự phân chia hạn định các pháp chẳng
thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
như hư không.
Phật dạy: Như vậy là vì đạt được sự không ngăn ngại của tất cả
pháp.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô thường.
Phật dạy: Như vậy là vì có khả năng vĩnh viễn hoại diệt tất cả
pháp.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
khổ.
814

Tập 06, Quyển 296, Phẩm Ba-La-Mật-Đa

Phật dạy: Như vậy là vì có khả năng vĩnh viễn xua đuổi tất cả
pháp.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô ngã.
Phật dạy: Như vậy là vì đối với tất cả pháp không chấp trước.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
rỗng không.
Phật dạy: Như vậy là vì đạt được cái không sở đắc của tất cả
pháp.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô tướng.
Phật dạy: Như vậy là vì chứng tướng vô sanh của tất cả pháp.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
nội không.
Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt nội pháp chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
ngoại không.
Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt ngoại pháp chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
nội ngoại không.
Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt pháp nội ngoại chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không không.
Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt pháp không không, chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
đại không.
Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt pháp đại không chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
thắng nghĩa không.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp không thắng nghĩa chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
hữu vi không.
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Phật dạy: Như vậy là vì các pháp hữu vi chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô vi không.
Phật dạy: Như vậy là vì các pháp vô vi chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
rốt ráo không.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp không rốt ráo chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô tế không.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp không không biên giới chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tán không.
Phật dạy: Như vậy là vì các pháp không tản mạn chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô biến dị không.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp không không đổi khác chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bản tánh không.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp hữu vi và vô vi, chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tự tướng không.
Phật dạy: Như vậy là vì đạt được tất cả pháp lìa tự tướng.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
cộng tướng không.
Phật dạy: Như vậy là vì đạt được tất cả pháp lìa cộng tướng.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
nhất thiết pháp không.
Phật dạy: Như vậy là vì biết pháp nội ngoại chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bất khả đắc không.
Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp tánh chẳng thể nắm bắt
được.
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Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô tánh không.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp không không tánh chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tự tánh không.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp không tự tánh chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô tánh tự tánh không.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp không không tánh tự tánh chẳng
thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
chơn như.
Phật dạy: Như vậy là vì biết tánh chơn như chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
pháp giới.
Phật dạy: Như vậy là vì đạt được các pháp giới chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
pháp tánh.
Phật dạy: Như vậy là vì đạt được tánh của các pháp chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bất hư vọng tánh.
Phật dạy: Như vậy là vì tánh không hư vọng chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bất biến dị tánh.
Phật dạy: Như vậy là vì tánh chẳng đổi khác chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bình đẳng tánh.
Phật dạy: Như vậy là vì đạt được tánh bình đẳng chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
ly sanh tánh.
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Phật dạy: Như vậy là vì biết tánh ly sanh chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
pháp định.
Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt pháp định chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
pháp trụ.
Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt pháp trụ chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
thật tế.
Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt tánh thật tế chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
hư không giới.
Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt cảnh giới hư không chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bất tư nghì giới.
Phật dạy: Như vậy là vì cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bốn Thánh đế.
Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt bốn Thánh đế chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bốn niệm trụ.
Phật dạy: Như vậy là vì thân, thọ, tâm, pháp chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bốn chánh đoạn.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp thiện và bất thiện chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bốn thần túc.
Phật dạy: Như vậy là vì tánh của bốn thần túc chẳng thể nắm bắt
được.
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Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
năm căn.
Phật dạy: Như vậy là vì tự tánh của năm căn chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
năm lực.
Phật dạy: Như vậy là vì tự tánh của năm lực chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bảy chi đẳng giác.
Phật dạy: Như vậy là vì tánh của bảy chi đẳng giác chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tám chi thánh đạo.
Phật dạy: Như vậy là vì tánh của tám chi thánh đạo chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
không giải thoát môn.
Phật dạy: Như vậy là vì cái không lìa hành tướng chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô tướng giải thoát môn.
Phật dạy: Như vậy là vì hành tướng tĩnh lặng chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
vô nguyện giải thoát môn.
Phật dạy: Như vậy là vì hành tướng vô nguyện chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tám giải thoát.
Phật dạy: Như vậy là vì tánh của tám giải thoát chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tám thắng xứ.
Phật dạy: Như vậy là vì tánh của tám thắng xứ chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
chín định thứ đệ.
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Phật dạy: Như vậy là vì tánh của chín định thứ đệ chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
mười biến xứ.
Phật dạy: Như vậy là vì tánh của mười biến xứ chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bố thí.
Phật dạy: Như vậy là vì bố thí và keo kiệt chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tịnh giới.
Phật dạy: Như vậy là vì trì giới và phạm giới chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
an nhẫn.
Phật dạy: Như vậy là vì nhẫn nhục và sân nhuế chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tinh tấn.
Phật dạy: Như vậy là vì tinh tấn và giải đãi chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tịnh lự.
Phật dạy: Như vậy là vì tịnh lự và tán loạn chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
Bát-nhã.
Phật dạy: Như vậy là vì thiện tuệ và ác tuệ chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
phương tiện thiện xảo.
Phật dạy: Như vậy là vì phương tiện thiện xảo và không phương
tiện thiện xảo chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
nguyện.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp nguyện và không nguyện chẳng
thể nắm bắt được.
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Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
lực.
Phật dạy: Như vậy là vì lực và vô lực chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
trí.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp trí và vô trí chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
mười địa Bồ-tát.
Phật dạy: Như vậy là vì mười địa và mười chướng chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bốn tịnh lự.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bốn vô lượng.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp bốn vô lượng chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bốn định vô sắc.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
năm loại mắt.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp năm loại mắt chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
sáu phép thần thông.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp sáu phép thần thông chẳng thể
nắm bắt được.
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Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
mười lực Phật.
Phật dạy: Như vậy là vì đạt được tất cả pháp khó khuất phục.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bốn điều không sợ.
Phật dạy: Như vậy là vì đạt được trí đạo tướng không thối lui.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
bốn sự hiểu biết thông suốt.
Phật dạy: Như vậy là vì đạt được trí nhất thiết tướng không
ngăn ngại.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
đại từ.
Phật dạy: Như vậy là vì làm an lạc tất cả hữu tình.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
đại bi.
Phật dạy: Như vậy là vì làm lợi ích tất cả hữu tình.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
đại hỷ.
Phật dạy: Như vậy là vì chẳng bỏ tất cả hữu tình.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
đại xả.
Phật dạy: Như vậy là vì tâm bình đẳng đối với các hữu tình.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
mười tám pháp Phật bất cộng.
Phật dạy: Như vậy là vì siêu vượt tất cả pháp Thanh-văn, Độcgiác.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
pháp không quên mất.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp không quên mất chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tánh luôn luôn xả.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tất cả pháp môn Đà-la-ni.
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Phật dạy: Như vậy là vì các pháp tổng trì chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Phật dạy: Như vậy là vì các pháp đẳng trì chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
trí nhất thiết.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
trí đạo tướng.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp trí đạo tướng chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
trí nhất thiết tướng.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tất cả hạnh đại Bồ-tát.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.
Phật dạy: Như vậy là vì pháp quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
Như Lai.
Phật dạy: Như vậy là vì có khả năng nói như thật tất cả pháp.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
tự nhiên.
Phật dạy: Như vậy là vì đối với tất cả pháp được tự tại.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa
Chánh Đẳng Giác.
Phật dạy: Như vậy là vì đối với tất cả pháp có khả năng giác
ngộ chơn chánh bình đẳng tất cả tướng.
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Khi ấy, trời Đế Thích nghĩ thế này: Nếu thiện nam tử, thiện nữ
nhơn nào đã từng đối với vô lượng các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác trong quá khứ, thân cận cúng dường, pháp nguyện rộng lớn,
trồng các căn lành, được nhiều thiện tri thức nhiếp thọ thì nay mới
được nghe danh tự công đức Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, huống là
thường sao chép, đọc tụng, thọ trì, như lý tư duy, vì người diễn nói,
hoặctùy sức như thuyết tu hành, nên biết người ấy đã ở chỗ vô lượng
chư Phật trong quá khứ, thân cận thừa sự, cung kính cúng dường, tôn
trọng ngợi khen, trồng các cội đức, từng nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
nghe rồi thọ trì, tư duy, đọc tụng, vì người diễn nói, như giáo tu hành;
hoặc đối với kinh này thường hỏi, đáp, do phước lực này, nên nay
được như vậy.
Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đã từng cúng dường vô
lượng các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, công đức thuần tịnh,
nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tâm chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng
hãi, nghe rồi tin ưa, như thuyết tu hành, thì nên biết người ấy nhiều ức
kiếp đã từng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa, cho nên đời nay thành tựu được việc này.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu
thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào nghe nghĩa thú sâu xa của Bát-nhãba-la-mật-đa này mà tâm chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, nghe rồi
sao chép, đọc tụng, thọ trì, như lý tư duy, vì người diễn nói, hoặc lại
tùy lực như giáo tu hành, thì nên biết người ấy như các đại Bồ-tát ở
địa vị bất thối. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy nghĩa thú sâu xa, rất khó tin hiểu; nếu đời trước chẳng tu tập lâu
dài bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa,
thì đâu có thể được nghe và tức thời tin hiểu.
Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào nghe nói
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà chê bai phỉ báng thì nên biết người ấy đời
trước đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này cũng đã từng hủy báng.
Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy nghe nói
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, do tập khí đời trước, nên chẳng
tin, chẳng ưa, tâm chẳng thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chưa từng thân
cận chư Phật Bồ-tát và chúng đệ tử, chưa từng thưa hỏi là nên hành bố
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thí Ba-la-mật-đa như thế nào, nên hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa như thế nào; nên trụ pháp không nội
như thế nào, nên trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh như thế nào;
nên trụ chơn như như thế nào, nên trụ pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì
như thế nào; nên trụ Thánh đế khổ như thế nào, nên trụ Thánh đế tập,
diệt, đạo như thế nào; nên tu bốn tịnh lự như thế nào, nên tu bốn vô
lượng, bốn định vô sắc như thế nào; nên tu tám giải thoát như thế nào,
nên tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ như thế nào; nên
tu bốn niệm trụ như thế nào, nên tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo như thế nào; nên tu
pháp môn giải thoát không như thế nào, nên tu pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện như thế nào; nên tu năm loại mắt như thế nào, nên
tu sáu phép thần thông như thế nào; nên tu mười lực Phật như thế nào,
nên tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng như thế nào; nên tu pháp
không quên mất như thế nào, nên tu tánh luôn luôn xả như thế nào;
nên tu trí nhất thiết như thế nào, nên tu trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng như thế nào; nên tu tất cả pháp môn Đà-la-ni như thế nào, nên
tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa như thế nào; nên tu tất cả hạnh đại Bồtát như thế nào; nên tu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật như thế
nào, nên nay nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa thì chê bai, phỉ
báng, chẳng tin, chẳng ưa, tâm chẳng thanh tịnh.
Bấy giờ, trời Đế Thích thưa với Xá Lợi Tử: Thưa Đại đức! Bátnhã-ba-la-mật-đa như vậy, nghĩa thú sâu xa rất khó tin, khó hiểu. Nếu
thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đối với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chưa tu
tập thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tin hiểu, hoặc sanh
hủy báng là việc có thể xảy ra.
Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đối với pháp không nội,
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
826

Tập 06, Quyển 297, Phẩm Khó Nghe Công Đức

vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, từ lâu chưa từng tin
hiểu, từ lâu chẳng an trụ thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể
tin hiểu, hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra.
Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đối với chơn như, pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chưa an trụ thì nghe
nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tin hiểu, hoặc sanh hủy báng là
việc có thể xảy ra.
Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đối với bốn Thánh đế từ
lâu chưa tin hiểu, từ lâu chẳng an trụ thì khi nghe nói Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thể tin hiểu, hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra.
Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đối với bốn tịnh lự, bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, hoặc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ, hoặc bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện,
hoặc mười địa Bồ-tát từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chẳng tu tập thì khi
nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tin hiểu, hoặc sanh hủy
báng là việc có thể xảy ra.
Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đối với năm loại mắt, sáu
phép thần thông, hoặc mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni,
tất cả pháp môn Tam-ma-địa từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chẳng tu tập
thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tin hiểu, hoặc sanh hủy
báng là việc có thể xảy ra.
Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đối với các hạnh đại Bồtát, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật từ lâu chưa tin hiểu, từ
lâu chẳng tu tập thì khi nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tin
hiểu, hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra.
Thưa Đại đức! Con nay kính lễ Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa;
kính lễ Bát-nhã-ba-la-mật-đa tức là kính lễ trí nhất thiết trí.
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Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca! Đúng vậy!
Đúng vậy! Như lời ông nói, kính lễ Bát-nhã-ba-la-mật-đa tức là kính
lễ trí nhất thiết trí. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì trí nhất thiết trí của
chư Phật Thế Tôn đều từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được phát sanh.
Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào muốn
an trụ trí nhất thiết trí của chư Phật thì nên an trụ Bát-nhã-ba-la-mậtđa muốn khởi trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì nên
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa; muốn đoạn tất cả phiền não tập khí thì nên
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa; muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột,
chuyển pháp luân mầu nhiệm, độ vô lượng chúng, thì nên học Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào muốn dùng phương tiện
thiện xảo để an lập hữu tình ở quả Dự-lưu, hoặc quả Nhất-lai, hoặc
quả Bất-hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị Độc-giác, hoặc muốn tự
học thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào muốn dùng phương tiện
thiện xảo để an lập hữu tình ở quả vị giác ngộ cao tột của Phật thì nên
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào muốn dùng phương tiện
thiện xảo để an lập hữu tình ở các hạnh đại Bồ-tát khiến không thối
chuyển, hoặc muốn tự tu hành thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn hàng phục chúng ma, dẹp bỏ ngoại đạo thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn khéo nhiếp thọ các Bí-sô Tăng thì nên học
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các đại Bồtát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì an trụ sắc như thế nào, an trụ
thọ, tưởng, hành, thức như thế nào? Tu tập sắc như thế nào, tu tập thọ,
tưởng, hành, thức như thế nào? An trụ nhãn xứ như thế nào, an trụ nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ như thế nào? Tu tập nhãn xứ như thế nào, tu tập
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ như thế nào? An trụ sắc xứ như thế nào, an trụ
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ như thế nào? Tu tập sắc xứ như thế
nào, tu tập thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ như thế nào? An trụ nhãn
giới như thế nào, an trụ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như thế nào? Tu tập nhãn giới như
thế nào, tu tập sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
như thế nào? An trụ nhĩ giới như thế nào, an trụ thanh giới, nhĩ thức
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra như thế
nào? Tu tập nhĩ giới như thế nào, tu tập thanh giới cho đến các thọ do
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nhĩ xúc làm duyên sanh ra như thế nào? An trụ tỷ giới như thế nào, an
trụ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra như thế nào? Tu tập tỷ giới như thế nào, tu tập hương
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra như thế nào? An trụ
thiệt giới như thế nào, an trụ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra như thế nào? Tu tập thiệt giới
như thế nào, tu tập vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh
ra như thế nào? An trụ thân giới như thế nào, an trụ xúc giới, thân thức
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra như thế
nào? Tu tập thân giới như thế nào, tu tập xúc giới cho đến các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra như thế nào? An trụ ý giới như thế nào, an
trụ pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra như thế nào? Tu tập ý giới như thế nào, tu tập pháp giới cho
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra như thế nào? An trụ địa giới
như thế nào, an trụ thủy, hỏa, phong, không, thức giới như thế nào? Tu
tập địa giới như thế nào, tu tập thủy, hỏa, phong, không, thức giới như
thế nào? An trụ vô minh như thế nào, an trụ hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não như thế
nào? Tu tập vô minh như thế nào, tu tập hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não như thế nào? An trụ bố thí Ba-la-mật-đa như thế
nào, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa
như thế nào? Tu tập bố thí Ba-la-mật-đa như thế nào, tu tập tịnh giới
cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế nào? An trụ pháp không nội
như thế nào, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh như thế nào?
Tu tập pháp không nội như thế nào, tu tập pháp không ngoại cho đến
pháp không không tánh tự tánh như thế nào? An trụ chơn như như thế
nào, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì như thế nào? Tu tập chơn như
như thế nào, tu tập pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì như thế
nào? An trụ Thánh đế khổ như thế nào, an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo
như thế nào? Tu tập Thánh đế khổ như thế nào, tu tập Thánh đế tập,
diệt, đạo như thế nào? An trụ bốn tịnh lự như thế nào, an trụ bốn vô
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lượng, bốn định vô sắc như thế nào? Tu tập bốn tịnh lự như thế nào, tu
tập bốn vô lượng, bốn định vô sắc như thế nào? An trụ tám giải thoát
như thế nào, an trụ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ như
thế nào? Tu tập tám giải thoát như thế nào, tu tập tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ như thế nào? An trụ bốn niệm trụ như thế
nào, an trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo như thế nào? Tu tập bốn niệm trụ như
thế nào, tu tập bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo như thế
nào? An trụ pháp môn giải thoát không như thế nào, an trụ pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện như thế nào? Tu tập pháp môn giải
thoát không như thế nào, tu tập pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện như thế nào? An trụ mười địa Bồ-tát như thế nào? Tu tập
mười địa Bồ-tát như thế nào? An trụ năm loại mắt như thế nào, an trụ
sáu phép thần thông như thế nào? Tu tập năm loại mắt như thế nào, tu
tập sáu phép thần thông như thế nào? An trụ mười lực Phật như thế
nào, an trụ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng như thế nào? Tu tập
mười lực của Phật như thế nào, tu tập bốn điều không sợ cho đến
mười tám pháp Phật bất cộng như thế nào? An trụ pháp không quên
mất như thế nào, an trụ tánh luôn luôn xả như thế nào? Tu tập pháp
không quên mất như thế nào, tu tập tánh luôn luôn xả như thế nào? An
trụ trí nhất thiết như thế nào, an trụ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
như thế nào? Tu tập trí nhất thiết như thế nào, tu tập trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng như thế nào? An trụ tất cả pháp môn Đà-la-ni như thế
nào, an trụ tất cả pháp môn Tam-ma-địa như thế nào? Tu tập tất cả
pháp môn Đà-la-ni như thế nào, tu tập tất cả pháp môn Tam-ma-địa
như thế nào? An trụ quả Dự-lưu như thế nào, an trụ quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán như thế nào? Tu tập quả Dự-lưu như thế nào, tu tập
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán như thế nào? An trụ quả vị Ðộc-giác
như thế nào? Tu tập quả vị Ðộc-giác như thế nào? An trụ tất cả hạnh
đại Bồ-tát như thế nào? Tu tập tất cả hạnh đại Bồ-tát như thế nào? An
trụ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật như thế nào? Tu tập quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật như thế nào?
Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca! Hay thay!
Hay thay! Ông nay nương vào thần lực của Phật nên có thể hỏi Như
Lai ý nghĩa sâu xa như thế. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe và suy nghĩ
chín chắn, ta sẽ nói cho ông nghe.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với sắc chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập sắc; nếu
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đối với thọ, tưởng, hành, thức chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ,
tu tập thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì sắc cho
đến thức để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với nhãn xứ chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
nhãn xứ; nếu đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng an trụ, chẳng tu
tập tức là an trụ, tu tập nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Này Kiều Thi
Ca! Vì nhãn xứ cho đến ý xứ để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt
được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với sắc xứ chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập sắc
xứ; nếu đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng an trụ, chẳng tu
tập tức là an trụ, tu tập thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì sao? Này
Kiều Thi Ca! Vì sắc xứ cho đến pháp xứ để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể
nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với nhãn giới chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
nhãn giới; nếu đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an
trụ, tu tập sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì
sao? Này Kiều Thi Ca! Vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với nhĩ giới chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập nhĩ
giới; nếu đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu
tập thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao?
Này Kiều Thi Ca! Vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với tỷ giới chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập tỷ
giới; nếu đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này
Kiều Thi Ca! Vì tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra
để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với thiệt giới chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
thiệt giới; nếu đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
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do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ,
tu tập vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao?
Này Kiều Thi Ca! Vì thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với thân giới chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
thân giới; nếu đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an
trụ, tu tập xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì
sao? Này Kiều Thi Ca! Vì thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với ý giới chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập ý giới;
nếu đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập pháp giới
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi
Ca! Vì ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để an trụ, tu
tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với địa giới chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập địa
giới; nếu đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng an trụ,
chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Vì
sao? Này Kiều Thi Ca! Vì địa giới cho đến thức giới để an trụ, tu tập
ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với vô minh chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập vô
minh; nếu đối với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là
an trụ, tu tập hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não. Vì sao? Này
Kiều Thi Ca! Vì vô minh cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não để an
trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với bố thí Ba-la-mật-đa chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an
trụ, tu tập bố thí Ba-la-mật-đa; nếu đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ,
tu tập tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Kiều Thi
Ca! Vì bố thí Ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa để an trụ, tu
tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
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Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với pháp không nội chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu
tập pháp không nội; nếu đối với pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập pháp không ngoại
cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì
pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh để an trụ, tu
tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với chơn như chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
chơn như; nếu đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng an trụ, chẳng tu
tập tức là an trụ, tu tập pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Vì
sao? Này Kiều Thi Ca! Vì chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì để
an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với Thánh đế khổ chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu
tập Thánh đế khổ; nếu đối với Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng an trụ,
chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập Thánh đế tập, diệt, đạo. Vì sao? Này
Kiều Thi Ca! Vì Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo để an trụ, tu
tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với bốn tịnh lự chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
bốn tịnh lự; nếu đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng an trụ,
chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì
sao? Này Kiều Thi Ca! Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc
để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với tám giải thoát chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu
tập tám giải thoát; nếu đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì tám giải
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thoát cho đến mười biến xứ để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt
được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với bốn niệm trụ chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
bốn niệm trụ; nếu đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng an trụ, chẳng tu tập
tức là an trụ, tu tập bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì
sao? Này Kiều Thi Ca! Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo để
an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với pháp môn giải thoát không chẳng an trụ, chẳng tu tập tức
là an trụ, tu tập pháp môn giải thoát không; nếu đối với pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu
tập pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện. Vì sao? Này Kiều Thi
Ca! Vì pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện để an trụ, tu
tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với mười địa Bồ-tát chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu
tập mười địa Bồ-tát. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì mười địa Bồ-tát để
an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với năm loại mắt chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu
tập năm loại mắt; nếu đối với sáu phép thần thông chẳng an trụ, chẳng
tu tập tức là an trụ, tu tập sáu phép thần thông. Vì sao? Này Kiều Thi
Ca! Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông để an trụ, tu tập ấy, chẳng
thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với mười lực Phật chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu
tập mười lực Phật; nếu đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập bốn điều không sợ cho
đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì mười
lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng để an trụ, tu tập ấy,
chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với pháp không quên mất chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an
trụ, tu tập pháp không quên mất; nếu đối với tánh luôn luôn xả chẳng
an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập tánh luôn luôn xả. Vì sao? Này
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Kiều Thi Ca! Vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả để an trụ, tu
tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với trí nhất thiết chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
trí nhất thiết; nếu đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng an
trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là
an trụ, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni; nếu đối với tất cả pháp môn
Tam-ma-địa chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập tất cả pháp
môn Tam-ma-địa. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp môn Đàla-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm
bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với quả Dự-lưu chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
quả Dự-lưu; nếu đối với quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng an
trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán.
Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với quả vị Độc-giác chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an trụ, tu
tập quả vị Độc-giác. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì quả vị Độc-giác để
an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng an trụ, chẳng tu tập tức là an
trụ, tu tập tất cả hạnh đại Bồ-tát. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì tất cả
hạnh đại Bồ-tát để an trụ, tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng an trụ, chẳng
tu tập tức là an trụ, tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao?
Này Kiều Thi Ca! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để an trụ, tu
tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, nếu đối với sắc chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng
tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập sắc; nếu đối với
thọ, tưởng, hành, thức chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu
tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập thọ, tưởng, hành, thức.
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Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán sắc cho đến thức ở
khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với nhãn xứ chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu
tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập nhãn xứ; nếu đối với
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng
tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán nhãn xứ cho đến
ý xứ ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với sắc xứ chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập,
chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập sắc xứ; nếu đối với thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng
tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán sắc xứ
cho đến pháp xứ ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt
được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với nhãn giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu
tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập nhãn giới; nếu đối với
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập,
chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập sắc giới cho đến các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồtát ấy quán nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với nhĩ giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu
tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập nhĩ giới; nếu đối với
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng
phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập thanh giới cho đến các thọ do nhĩ
xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy
quán nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ở khoảng
trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với tỷ giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập,
chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập tỷ giới; nếu đối với hương
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra
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chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng
tu tập tức là an trụ, tu tập hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán tỷ giới
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ở khoảng trước, sau, giữa
đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với thiệt giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu
tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập thiệt giới; nếu đối với
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập,
chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập vị giới cho đến các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát
ấy quán thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra ở
khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với thân giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu
tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập thân giới; nếu đối với
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập,
chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập xúc giới cho đến các thọ
do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồtát ấy quán thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ở
khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với ý giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập,
chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập ý giới; nếu đối với pháp
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra
chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng
tu tập tức là an trụ, tu tập pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán ý giới
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở khoảng trước, sau, giữa
đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với địa giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu
tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập địa giới; nếu đối với
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an
trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập thủy,
hỏa, phong, không, thức giới. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát
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ấy quán địa giới cho đến thức giới ở khoảng trước, sau, giữa đều
chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với vô minh chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu
tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập vô minh; nếu đối với
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập,
chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán vô
minh cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não ở khoảng trước, sau, giữa
đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với bố thí Ba-la-mật-đa chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ,
chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập bố thí Ba-lamật-đa; nếu đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải
chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mậtđa. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán bố thí Ba-la-mậtđa cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng
thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với pháp không nội chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ,
chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập pháp không
nội; nếu đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng an trụ,
chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là
an trụ, tu tập pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự
tánh. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán pháp không nội
cho đến pháp không không tánh tự tánh ở khoảng trước, sau, giữa đều
chẳng thể nắm bắt được.
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Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với chơn như chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu
tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập chơn như; nếu đối với
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ,
chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập pháp giới
cho đến cảnh giới bất tư nghì. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát
ấy quán chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì ở khoảng trước, sau,
giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với Thánh đế khổ chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ,
chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập Thánh đế
khổ; nếu đối với Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng an trụ, chẳng phải
chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
Thánh đế tập, diệt, đạo. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy
quán Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo ở khoảng trước, sau, giữa
đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với bốn tịnh lự chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu
tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập bốn tịnh lự; nếu đối
với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an
trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập bốn vô
lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy
quán bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở khoảng trước, sau,
giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với tám giải thoát chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ,
chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập tám giải
thoát; nếu đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng
an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập
tức là an trụ, tu tập tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì
sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán tám giải thoát cho đến
mười biến xứ ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với bốn niệm trụ chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng
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tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập bốn niệm trụ; nếu
đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng
tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy
quán bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo ở khoảng trước, sau,
giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với pháp môn giải thoát không chẳng an trụ, chẳng phải chẳng
an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập pháp
môn giải thoát không; nếu đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng
phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán pháp môn
giải thoát không, vô tướng, vô nguyện ở khoảng trước, sau, giữa đều
chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với mười địa Bồ-tát chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ,
chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập mười địa Bồtát. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán mười địa Bồ-tát ở
khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với năm loại mắt chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng
tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập năm loại mắt; nếu
đối với sáu phép thần thông chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ,
chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập sáu phép
thần thông. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán năm loại
mắt, sáu phép thần thông ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm
bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với mười lực Phật chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ,
chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập mười lực
Phật; nếu đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng an trụ,
chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là
an trụ, tu tập bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán mười lực Phật cho
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đến mười tám pháp Phật bất cộng ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng
thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với pháp không quên mất chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an
trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập pháp
không quên mất; nếu đối với tánh luôn luôn xả chẳng an trụ, chẳng
phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ,
tu tập tánh luôn luôn xả. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy
quán pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở khoảng trước, sau,
giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với trí nhất thiết chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng
tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập trí nhất thiết; nếu
đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng an trụ, chẳng phải
chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại
Bồ-tát ấy quán trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ở
khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng an trụ, chẳng phải chẳng
an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập tất cả
pháp môn Đà-la-ni; nếu đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng an
trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức
là an trụ, tu tập tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? Này Kiều Thi
Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn
Tam-ma-địa ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với quả Dự-lưu chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng
tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập quả Dự-lưu; nếu
đối với quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng an trụ, chẳng phải
chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại
Bồ-tát ấy quán quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán ở khoảng
trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với quả vị Độc-giác chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ,
chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập quả vị Độc-
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giác. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán quả vị Độc-giác
ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an
trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ, tu tập tất cả
hạnh đại Bồ-tát. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát ấy quán tất
cả hạnh đại Bồ-tát ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt
được.
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng an trụ, chẳng
phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ,
tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này Kiều Thi Ca!
Vì đại Bồ-tát ấy quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ở khoảng
trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-bala-mật-đa như thế rất là sâu xa.
Phật dạy: Đúng vậy! Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của sắc sâu
xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa: vì chơn như của thọ, tưởng, hành,
thức sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của nhãn xứ sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ sâu xa
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của sắc xứ sâu xa nên Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa; vì chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ sâu
xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của nhãn giới sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của nhĩ giới sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của tỷ giới sâu xa nên Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa; vì chơn như của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa.
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Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của thiệt giới sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của vị giới, thiệt thức giới và thiệt
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của thân giới sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của xúc giới, thân thức giới và thân
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của ý giới sâu xa nên Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa; vì chơn như của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của địa giới sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của vô minh sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của hành, thức, danh sắc, lục xứ,
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não sâu xa nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa sâu xa
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của pháp không nội sâu xa nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của chơn như sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì sâu xa nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
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Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của Thánh đế khổ sâu xa nên Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo sâu
xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của bốn tịnh lự sâu xa nên Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của tám giải thoát sâu xa nên Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của bốn niệm trụ sâu xa nên Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo sâu xa
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của pháp môn giải thoát không
sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của mười địa Bồ-tát sâu xa nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của năm loại mắt sâu xa nên Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của sáu phép thần thông sâu xa
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của mười lực Phật sâu xa nên Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của pháp không quên mất sâu xa
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của tánh luôn luôn xả
sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của trí nhất thiết sâu xa nên Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của tất cả pháp môn Đà-la-ni sâu
xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của tất cả pháp môn
Tam-ma-địa sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của quả Dự-lưu sâu xa nên Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì chơn như của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
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Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của quả vị Độc-giác sâu xa nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của tất cả hạnh đại Bồ-tát sâu xa
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-lamật-đa như thế khó có thể suy lường.
Phật dạy: Đúng vậy! Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của sắc khó
suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn
như của thọ, tưởng, hành, thức khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của nhãn xứ khó suy lường nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể
suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của sắc xứ khó suy lường nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó
có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của nhãn giới khó suy lường nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của nhĩ giới khó suy lường nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của thanh
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của tỷ giới khó suy lường nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của hương
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra
khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của thiệt giới khó suy lường nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của vị giới,
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh
ra khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của thân giới khó suy lường nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của xúc giới,
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thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của ý giới khó suy lường nên Bátnhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của pháp giới, ý
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra khó suy
lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của địa giới khó suy lường nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của vô minh khó suy lường nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy
lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa khó suy
lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó suy
lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của pháp không nội khó suy
lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như
của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh khó suy lường
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của chơn như khó suy lường nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có
thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của Thánh đế khổ khó suy lường
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của
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thánh đế tập, diệt, đạo khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có
thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của bốn tịnh lự khó suy lường nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó
có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của tám giải thoát khó suy lường
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ khó suy lường nên Bát-nhãba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của bốn niệm trụ khó suy lường
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy
lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của pháp môn giải thoát không
khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì
chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện khó suy lường
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của mười địa Bồ-tát khó suy
lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của năm loại mắt khó suy lường
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của sáu
phép thần thông khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể
suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của mười lực Phật khó suy lường
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng khó suy lường nên Bát-nhã-ba-lamật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của pháp không quên mất khó suy
lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như
của tánh luôn luôn xả khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có
thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của trí nhất thiết khó suy lường
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa khó có thể suy lường.
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Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của tất cả pháp môn Đà-la-ni khó
suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn
như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa khó suy lường nên Bát-nhã-bala-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của quả Dự-lưu khó suy lường
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường; vì chơn như của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của quả vị Độc-giác khó suy
lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của tất cả hạnh đại Bồ-tát khó suy
lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy lường.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật khó suy lường nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó có thể suy
lường.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-lamật-đa như thế rất là vô lượng.
Phật dạy: Đúng vậy! Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của sắc vô
lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của thọ, tưởng,
hành, thức vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của nhãn xứ vô lượng nên Bátnhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của sắc xứ vô lượng nên Bát-nhãba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của nhãn giới vô lượng nên Bátnhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô lượng
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của nhĩ giới vô lượng nên Bátnhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của tỷ giới vô lượng nên Bát-nhãba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của hương giới, tỷ thức giới và tỷ
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên Bát-nhãba-la-mật-đa vô lượng.
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Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của thiệt giới vô lượng nên Bátnhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của vị giới, thiệt thức giới và
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của thân giới vô lượng nên Bátnhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của xúc giới, thân thức giới
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của ý giới vô lượng nên Bát-nhãba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của pháp giới, ý thức giới và ý
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên Bát-nhãba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của địa giới vô lượng nên Bátnhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của vô minh vô lượng nên Bátnhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô lượng
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa vô lượng
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng nên Bát-nhã-bala-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của pháp không nội vô lượng nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của chơn như vô lượng nên Bátnhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
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Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của Thánh đế khổ vô lượng nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của thánh đế tập, diệt,
đạo vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của bốn tịnh lự vô lượng nên Bátnhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của tám giải thoát vô lượng nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô
lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của bốn niệm trụ vô lượng nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vô
lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của pháp môn giải thoát không vô
lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô
lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của mười địa Bồ-tát vô lượng nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của năm loại mắt vô lượng nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của sáu phép thần thông
vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của mười lực Phật vô lượng nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của pháp không quên mất vô
lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của tánh luôn
luôn xả vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của trí nhất thiết vô lượng nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của tất cả pháp môn Đà-la-ni vô
lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của tất cả pháp
môn Tam-ma-địa vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
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Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của quả Dự-lưu vô lượng nên Bátnhã-ba-la-mật-đa vô lượng; vì chơn như của quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của quả vị Độc-giác vô lượng nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của tất cả hạnh đại Bồ-tát vô
lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như của quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật vô lượng nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô lượng.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế nào?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-bala-mật-đa, chẳng hành tánh sâu xa của sắc là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh sâu xa của thọ, tưởng, hành, thức là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của sắc thì
chẳng phải là sắc; vì tánh sâu xa của thọ, tưởng, hành, thức thì chẳng
phải là thọ, tưởng, hành, thức.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của nhãn xứ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của nhãn xứ thì
chẳng phải là nhãn xứ; vì tánh sâu xa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thì
chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của sắc xứ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của sắc
xứ thì chẳng phải là sắc xứ; vì tánh sâu xa của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ thì chẳng phải là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của nhãn giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của nhãn giới thì chẳng phải là
nhãn giới; vì tánh sâu xa của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra thì chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra.
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Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của nhĩ giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của nhĩ giới thì chẳng phải là
nhĩ giới; vì tánh sâu xa của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra thì chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của tỷ giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì
sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của tỷ giới thì chẳng phải là tỷ
giới; vì tánh sâu xa của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra thì chẳng phải là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của thiệt giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của thiệt giới thì chẳng phải là
thiệt giới; vì tánh sâu xa của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra thì chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của thân giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của thân giới thì chẳng phải là
thân giới; vì tánh sâu xa của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra thì chẳng phải là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của ý giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao?
Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của ý giới thì chẳng phải là ý giới; vì
tánh sâu xa của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra
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thì chẳng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của địa giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của địa
giới thì chẳng phải là địa giới; vì tánh sâu xa của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới thì chẳng phải là thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của vô minh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái,
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của vô minh thì chẳng
phải là vô minh; vì tánh sâu xa của hành cho đến lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não thì chẳng phải là hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của bố thí Ba-la-mật-đa là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh sâu xa của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này
Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của bố thí Ba-la-mật-đa thì chẳng phải là
bố thí Ba-la-mật-đa; vì tánh sâu xa của tịnh giới cho đến Bát-nhã-bala-mật-đa thì chẳng phải là tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của pháp không nội là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh sâu xa của pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh
sâu xa của pháp không nội thì chẳng phải là pháp không nội; vì tánh
sâu xa của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh
thì chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự
tánh.
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Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của chơn như là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là hành Bát-nhã-bala-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của chơn như thì
chẳng phải là chơn như; vì tánh sâu xa của pháp giới cho đến cảnh
giới bất tư nghì thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư
nghì.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của Thánh đế khổ là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh sâu xa của Thánh đế tập, diệt, đạo là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của Thánh
đế khổ thì chẳng phải là Thánh đế khổ; vì tánh sâu xa của Thánh đế
tập, diệt, đạo thì chẳng phải là Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của bốn tịnh lự là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của bốn
tịnh lự thì chẳng phải là bốn tịnh lự; vì tánh sâu xa của bốn vô lượng,
bốn định vô sắc thì chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của tám giải thoát là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh sâu xa của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì
tánh sâu xa của tám giải thoát thì chẳng phải là tám giải thoát; vì tánh
sâu xa của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thì chẳng
phải là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của bốn niệm trụ là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh sâu xa của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của bốn niệm
trụ thì chẳng phải là bốn niệm trụ; vì tánh sâu xa của bốn chánh đoạn
cho đến tám chi thánh đạo thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của pháp môn giải thoát không là hành Bát855
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nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tánh sâu xa của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi
Tử! Vì tánh sâu xa của pháp môn giải thoát không thì chẳng phải là
pháp môn giải thoát không; vì tánh sâu xa của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của mười địa Bồ-tát là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của mười địa Bồ-tát
thì chẳng phải là mười địa Bồ-tát.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của năm loại mắt là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh sâu xa của sáu phép thần thông là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của năm loại
mắt thì chẳng phải là năm loại mắt; vì tánh sâu xa của sáu phép thần
thông thì chẳng phải là sáu phép thần thông.
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Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của mười lực Phật là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh sâu xa của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa
của mười lực Phật thì chẳng phải là mười lực Phật; vì tánh sâu xa của
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thì chẳng
phải là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của pháp không quên mất là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành tánh sâu xa của tánh luôn luôn xả là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của pháp
không quên mất thì chẳng phải là pháp không quên mất; vì tánh sâu xa
của tánh luôn luôn xả thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của trí nhất thiết là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh sâu xa của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa
của trí nhất thiết thì chẳng phải là trí nhất thiết; vì tánh sâu xa của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì chẳng phải là trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của tất cả pháp môn Đà-la-ni là hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng hành tánh sâu xa của tất cả pháp môn Tam-mađịa là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu
xa của tất cả pháp môn Đà-la-ni thì chẳng phải là tất cả pháp môn Đàla-ni; vì tánh sâu xa của tất cả pháp môn Tam-ma-địa thì chẳng phải là
tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của quả Dự-lưu là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh sâu xa của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của quả
Dự-lưu thì chẳng phải là quả Dự-lưu; vì tánh sâu xa của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán thì chẳng phải là quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của quả vị Độc-giác là hành Bát-nhã-ba-la-
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mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của quả vị Độc-giác
thì chẳng phải là quả vị Độc-giác.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của tất cả hạnh đại Bồ-tát là hành Bát-nhã-bala-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa của tất cả hạnh đại
Bồ-tát thì chẳng phải là tất cả hạnh đại Bồ-tát.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh sâu xa của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh sâu xa
của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì chẳng phải là quả vị giác
ngộ cao tột của chư Phật.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng hành tánh khó suy lường của sắc là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của thọ, tưởng, hành, thức là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy
lường của sắc thì chẳng phải là sắc; vì tánh khó suy lường của thọ,
tưởng, hành, thức thì chẳng phải là thọ, tưởng, hành, thức.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của nhãn xứ là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy
lường của nhãn xứ thì chẳng phải là nhãn xứ; vì tánh khó suy lường
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thì chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của sắc xứ là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh khó suy lường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó
suy lường của sắc xứ thì chẳng phải là sắc xứ; vì tánh khó suy lường
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thì chẳng phải là thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của nhãn giới là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của sắc giới, nhãn thức giới và
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường của
nhãn giới thì chẳng phải là nhãn giới; vì tánh khó suy lường của sắc
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra.
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Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của nhĩ giới là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường của
nhĩ giới thì chẳng phải là nhĩ giới; vì tánh khó suy lường của thanh
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của tỷ giới là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh khó suy lường của hương giới, tỷ thức giới và tỷ
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường của tỷ giới thì
chẳng phải là tỷ giới; vì tánh khó suy lường của hương giới cho đến
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là hương giới cho
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của thiệt giới là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của vị giới, thiệt thức giới và
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường của thiệt
giới thì chẳng phải là thiệt giới; vì tánh khó suy lường của vị giới cho
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là vị giới
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của thân giới là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của xúc giới, thân thức giới và
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường của thân
giới thì chẳng phải là thân giới; vì tánh khó suy lường của xúc giới
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là xúc
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của ý giới là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh khó suy lường của pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường của ý giới thì
chẳng phải là ý giới; vì tánh khó suy lường của pháp giới cho đến các
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thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là pháp giới cho đến
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của địa giới là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì
tánh khó suy lường của địa giới thì chẳng phải là địa giới; vì tánh khó
suy lường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới thì chẳng phải là
thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của vô minh là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường
của vô minh thì chẳng phải là vô minh; vì tánh khó suy lường của
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thì chẳng phải là hành cho
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của bố thí Ba-la-mật-đa là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường của bố thí Bala-mật-đa thì chẳng phải là bố thí Ba-la-mật-đa; vì tánh khó suy lường
của tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chẳng phải là tịnh giới
cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của pháp không nội là hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi
Tử! Vì tánh khó suy lường của pháp không nội thì chẳng phải là pháp
không nội; vì tánh khó suy lường của pháp không ngoại cho đến pháp
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không không tánh tự tánh thì chẳng phải là pháp không ngoại cho đến
pháp không không tánh tự tánh.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của chơn như là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó
suy lường của chơn như thì chẳng phải là chơn như; vì tánh khó suy
lường của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thì chẳng phải là
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của Thánh đế khổ là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của Thánh đế tập, diệt, đạo
là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó
suy lường của Thánh đế khổ thì chẳng phải là Thánh đế khổ; vì tánh
khó suy lường của Thánh đế tập, diệt, đạo thì chẳng phải là Thánh đế
tập, diệt, đạo.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của bốn tịnh lự là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh
khó suy lường của bốn tịnh lự thì chẳng phải là bốn tịnh lự; vì tánh
khó suy lường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc thì chẳng phải là
bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của tám giải thoát là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá
Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường của tám giải thoát thì chẳng phải là
tám giải thoát; vì tánh khó suy lường của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ thì chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của bốn niệm trụ là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy
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lường của bốn niệm trụ thì chẳng phải là bốn niệm trụ; vì tánh khó suy
lường của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thì chẳng phải là
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của pháp môn giải thoát không là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao?
Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường của pháp môn giải thoát không
thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không; vì tánh khó suy lường
của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thì chẳng phải là pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của mười địa Bồ-tát là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường của
mười địa Bồ-tát thì chẳng phải là mười địa Bồ-tát.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của năm loại mắt là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của sáu phép thần thông là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy
lường của năm loại mắt thì chẳng phải là năm loại mắt; vì tánh khó
suy lường của sáu phép thần thông thì chẳng phải là sáu phép thần
thông.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của mười lực Phật là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử!
Vì tánh khó suy lường của mười lực Phật thì chẳng phải là mười lực
Phật; vì tánh khó suy lường của bốn điều không sợ cho đến mười tám
pháp Phật bất cộng thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến mười
tám pháp Phật bất cộng.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của pháp không quên mất là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của tánh luôn luôn
xả là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó
suy lường của pháp không quên mất thì chẳng phải là pháp không
quên mất; vì tánh khó suy lường của tánh luôn luôn xả thì chẳng phải
là tánh luôn luôn xả.
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Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của trí nhất thiết là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì
tánh khó suy lường của trí nhất thiết thì chẳng phải là trí nhất thiết; vì
tánh khó suy lường của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì chẳng
phải là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của tất cả pháp môn Đà-la-ni là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của tất cả pháp
môn Tam-ma-địa là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi
Tử! Vì tánh khó suy lường của tất cả pháp môn Đà-la-ni thì chẳng
phải là tất cả pháp môn Đà-la-ni; vì tánh khó suy lường của tất cả
pháp môn Tam-ma-địa thì chẳng phải là tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của quả Dự-lưu là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh khó suy lường của quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì
tánh khó suy lường của quả Dự-lưu thì chẳng phải là quả Dự-lưu; vì
tánh khó suy lường của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thì chẳng
phải là quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của quả vị Độc-giác là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường của quả
vị Độc-giác thì chẳng phải là quả vị Độc-giác.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của tất cả hạnh đại Bồ-tát là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh khó suy lường của
tất cả hạnh đại Bồ-tát thì chẳng phải là tất cả hạnh đại Bồ-tát.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh khó suy lường của quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh
khó suy lường của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì chẳng phải
là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng hành tánh vô lượng của sắc là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh vô lượng của thọ, tưởng, hành, thức là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của sắc
864

Tập 06, Quyển 299, Phẩm Khó Nghe Công Đức

thì chẳng phải là sắc; vì tánh vô lượng của thọ, tưởng, hành, thức thì
chẳng phải là thọ, tưởng, hành, thức.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của nhãn xứ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh vô lượng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của nhãn
xứ thì chẳng phải là nhãn xứ; vì tánh vô lượng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xứ thì chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của sắc xứ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh vô lượng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của
sắc xứ thì chẳng phải là sắc xứ; vì tánh vô lượng của thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ thì chẳng phải là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của nhãn giới là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh vô lượng của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của nhãn giới thì
chẳng phải là nhãn giới; vì tánh vô lượng của sắc giới cho đến các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là sắc giới cho đến các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của nhĩ giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh vô lượng của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của nhĩ giới thì chẳng
phải là nhĩ giới; vì tánh vô lượng của thanh giới cho đến các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của tỷ giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh vô lượng của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì
sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của tỷ giới thì chẳng phải là tỷ
giới; vì tánh vô lượng của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra thì chẳng phải là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra.
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Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của thiệt giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh vô lượng của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của thiệt giới thì chẳng phải
là thiệt giới; vì tánh vô lượng của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra thì chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của thân giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh vô lượng của xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của thân giới thì
chẳng phải là thân giới; vì tánh vô lượng của xúc giới cho đến các thọ
do thân xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là xúc giới cho đến các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của ý giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh vô lượng của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao?
Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của ý giới thì chẳng phải là ý giới;
vì tánh vô lượng của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra thì chẳng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của địa giới là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh vô lượng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng
của địa giới thì chẳng phải là địa giới; vì tánh vô lượng của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới thì chẳng phải là thủy, hỏa, phong, không,
thức giới.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của vô minh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng hành tánh vô lượng của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là hành Bát-nhã-bala-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của vô minh thì
chẳng phải là vô minh; vì tánh vô lượng của hành cho đến lão tử, sầu,
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than, khổ, ưu, não thì chẳng phải là hành cho đến lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của bố thí Ba-la-mật-đa là hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng hành tánh vô lượng của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao?
Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của bố thí Ba-la-mật-đa thì chẳng
phải là bố thí Ba-la-mật-đa; vì tánh vô lượng của tịnh giới cho đến
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chẳng phải là tịnh giới cho đến Bát-nhã-bala-mật-đa.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của pháp không nội là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh vô lượng của pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh
vô lượng của pháp không nội thì chẳng phải là pháp không nội; vì tánh
vô lượng của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự
tánh thì chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không không
tánh tự tánh.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của chơn như là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh vô lượng của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của
chơn như thì chẳng phải là chơn như; vì tánh vô lượng của pháp giới
cho đến cảnh giới bất tư nghì thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh
giới bất tư nghì.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của Thánh đế khổ là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh vô lượng của Thánh đế tập, diệt, đạo là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của
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Thánh đế khổ thì chẳng phải là Thánh đế khổ; vì tánh vô lượng của
Thánh đế tập, diệt, đạo thì chẳng phải là Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của bốn tịnh lự là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh vô lượng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng
của bốn tịnh lự thì chẳng phải là bốn tịnh lự; vì tánh vô lượng của bốn
vô lượng, bốn định vô sắc thì chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định vô
sắc.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của tám giải thoát là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh vô lượng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử!
Vì tánh vô lượng của tám giải thoát thì chẳng phải là tám giải thoát; vì
tánh vô lượng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thì
chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của bốn niệm trụ là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh vô lượng của bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của bốn
niệm trụ thì chẳng phải là bốn niệm trụ; vì tánh vô lượng của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thì chẳng phải là bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của pháp môn giải thoát không là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tánh vô lượng của pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá
Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của pháp môn giải thoát không thì chẳng
phải là pháp môn giải thoát không; vì tánh vô lượng của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện thì chẳng phải là pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của mười địa Bồ-tát là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của mười địa Bồ-tát
thì chẳng phải là mười địa Bồ-tát.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của năm loại mắt là hành Bát-nhã-ba-la868

Tập 06, Quyển 299, Phẩm Khó Nghe Công Đức

mật-đa; chẳng hành tánh vô lượng của sáu phép thần thông là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của
năm loại mắt thì chẳng phải là năm loại mắt; vì tánh vô lượng của sáu
phép thần thông thì chẳng phải là sáu phép thần thông.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của mười lực Phật là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng hành tánh vô lượng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh
vô lượng của mười lực Phật thì chẳng phải là mười lực Phật; vì tánh
vô lượng của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng
thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất
cộng.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của pháp không quên mất là hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng hành tánh vô lượng của tánh luôn luôn xả là hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của
pháp không quên mất thì chẳng phải là pháp không quên mất; vì tánh
vô lượng của tánh luôn luôn xả thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của trí nhất thiết là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh vô lượng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng
của trí nhất thiết thì chẳng phải là trí nhất thiết; vì tánh vô lượng của
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì chẳng phải là trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của tất cả pháp môn Đà-la-ni là hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng hành tánh vô lượng của tất cả pháp môn
Tam-ma-địa là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử!
Vì tánh vô lượng của tất cả pháp môn Đà-la-ni thì chẳng phải là tất cả
pháp môn Đà-la-ni; vì tánh vô lượng của tất cả pháp môn Tam-ma-địa
thì chẳng phải là tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của quả Dự-lưu là hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng hành tánh vô lượng của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng
của quả Dự-lưu thì chẳng phải là quả Dự-lưu; vì tánh vô lượng của
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quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thì chẳng phải là quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của quả vị Độc-giác là hành Bát-nhã-ba-lamật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của quả vị Độcgiác thì chẳng phải là quả vị Độc-giác.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của tất cả hạnh đại Bồ-tát là hành Bát-nhãba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng của tất cả
hạnh đại Bồ-tát thì chẳng phải là tất cả hạnh đại Bồ-tát.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng hành tánh vô lượng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì tánh vô lượng
của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì chẳng phải là quả vị giác
ngộ cao tột của chư Phật.
Bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-lamật-đa như thế đã rất sâu xa, khó suy lường, vô lượng, khó có thể tin
hiểu thì chẳng nên nói trước hàng Bồ-tát tân học Đại-thừa, vì khi họ
thoáng nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, lòng sanh kinh hoàng,
sợ hãi, nghi hoặc, chẳng thể tin, hiểu; chỉ nên nói trước hàng Bồ-tát ở
địa vị Bất-thối-chuyển vì khi họ nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế, lòng chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, cũng không nghi hoặc;
nghe rồi tin, hiểu, thọ trì, đọc tụng, như lý tư duy, vì người diễn nói.
Khi ấy, trời Đế Thích hỏi Xá Lợi Tử: Thưa Đại-đức! Nếu ở
trước hàng Bồ-tát tân học Đại-thừa mà nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa như thế thì có lỗi gì?
Xá Lợi Tử đáp: Này Kiều Thi Ca! Nếu ở trước hàng Bồ-tát tân
học Đại-thừa mà nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế thì khi nghe
họ sẽ kinh hoàng, sợ hãi, nghi hoặc, chẳng thể tin hiểu, hoặc sanh hủy
báng; do đó tăng trưởng sự tạo tác, chiêu cảm nghiệp đọa ác thú, chìm
đắm ba đường ác, ở lâu trong sanh tử, khó đạt được quả vị giác ngộ
cao tột. Vì thế chẳng nên ở trước Bồ-tát tân học kia mà nói Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa.
Bấy giờ, trời Đế Thích lại hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử: Thưa Đại đức!
Có vị đại Bồ-tát nào chưa được thọ ký mà khi nghe Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa như thế, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Có! Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát ấy chẳng bao
lâu sẽ được thọ ký đại Bồ-đề. Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát nghe
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nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế mà tâm chẳng kinh, chẳng
sợ, chẳng hãi thì nên biết đại Bồ-tát ấy đã được thọ ký quả vị giác ngộ
cao tột. Nếu chưa được thọ ký thì chẳng qua một hoặc hai cảnh giới
Phật, nhất định sẽ được thọ ký quả đại giác ngộ.
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy! Đúng như ông đã nói.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát từ lâu đã học Đại-thừa, từ lâu đã phát
nguyện, từ lâu đã tu sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã cúng dường chư
Phật, từ lâu đã phụng sự các thiện hữu, thì khi nghe nói Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa như thế, tâm chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi; nghe rồi
tin hiểu, thọ trì đọc tụng, như lý tư duy, vì người diễn nói, hoặc tùy
sức tu hành như điều đã nói.
Quyeån Thöù 299
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Bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con nay muốn
nói thí dụ về Bồ-tát.
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Tùy ý, ông cứ nói.
Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn! Các thiện nam tử, thiện nữ
nhơn trụ Đại-thừa như ở trong mộng tu hành Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn,
an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa, ngồi ở đạo tràng, chứng vô
thượng giác, thì biết thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy còn gần quả vị
giác ngộ cao tột, huống là đại Bồ-tát khi tỉnh vì cầu quả vị giác ngộ
cao tột tu hành Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Bala-mật-đa mà chẳng mau thành quả vị giác ngộ cao tột sao!
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy chẳng bao lâu sẽ ngồi dưới cội
Bồ-đề chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm
mầu, độ vô lượng chúng sanh.
Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào được nghe
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thọ trì, đọc tụng, như giáo tu
hành thì nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy từ lâu đã học Đạithừa, thiện căn thành thục, cúng dường nhiều chư Phật, phụng sự
nhiều thiện hữu, trồng các gốc đức mới có thể thành thục được việc
như vậy.
Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào được nghe
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu tập,
như lý tư duy, vì người diễn nói, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy
hoặc đã được thọ ký quả vị đại giác ngộ, hoặc sắp được thọ ký quả vị
đại giác ngộ.
Bạch Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy như đại Bồ-tát
trụ địa vị bất thối, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; do đó được
nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, có thể tin hiểu sâu xa, thọ trì, đọc
tụng, như lý tư duy, theo giáo tu hành, vì người diễn nói.
Bạch Thế Tôn! Thí như có người đi qua cánh đồng trống vắng,
ngang qua đường hiểm hàng trăm do tuần, hoặc hai, hoặc ba, hoặc
bốn, hoặc năm trăm do tuần, thấy các cảnh quang báo trước có thành
ấp, kinh đô, đó là cảnh mục đồng chăn trâu, vườn rừng, ruộng nương
v.v… thấy các cảnh ấy rồi liền nghĩ là thành ấp, kinh đô cách đây
chẳng bao xa; nghĩ như vậy rồi, thân tâm thư thái, chẳng sợ ác thú, ác
tặc, đói khát … Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát cũng lại như vậy, nếu
được nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, thọ trì, đọc tụng, như lý
tư duy, phát sanh tin hiểu sâu xa thì nên biết chẳng bao lâu sẽ được
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thọ ký, hoặc đã được thọ ký mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Đại Bồ-tát ấy không sợ rơi vào địa vị Thanh-văn, Độc-giác. Vì sao?
Vì đại Bồ-tát ấy đã được thấy, nghe cung kính, cúng dường Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa, cảnh giới của quả vị giác ngộ cao tột.
Lúc bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy! Đúng như ông đã
nói. Ông hãy nương vào Phật lực để tiếp tục diễn nói.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thí như có
người muốn xem biển cả, lần lượt đi đến trải qua nhiều thời gian,
chẳng thấy núi rừng, liền nghĩ rằng, nay thấy hiện tượng này, biển cả
chẳng còn bao xa. Vì sao? Vì hễ gần bờ biển thì đất thấp dần, nhất
định không có núi rừng. Khi ấy, người kia tuy chưa thấy biển nhưng
thấy hiện tượng gần biển, hoan hỷ nhảy nhót. Bạch Thế Tôn! Các đại
Bồ-tát cũng lại như vậy, nếu được nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
này, thọ trì, đọc tụng, như lý tư duy, phát sanh sự tin hiểu sâu xa thì
đại Bồ-tát ấy tuy chưa được Phật hiện tiền thọ ký: “Người vào đời
sau, trải qua số kiếp như thế, hoặc trải qua trăm kiếp, hoặc trải qua
ngàn kiếp, hoặc trải qua trăm ngàn kiếp cho đến hoặc trải qua trăm
ngàn ức kiếp, sẽ được chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột” nhưng nên
tự biết việc được thọ ký chẳng còn xa. Vì sao? Vì đại Bồ-tát ấy đã
được thấy, nghe hiện tượng của quả vị giác ngộ cao tột trước đó mà
cung kính, cúng dường thọ trì, đọc tụng, như lý tư duy Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa.
Bạch Thế Tôn! Thí như cây cối hoa quả mùa xuân, sau khi lá đã
rụng, cành nhánh tươi nhuận. Mọi người trông thấy liền nói thế này:
Hoa, quả, lá mới chẳng bao lâu sẽ nảy sinh. Vì sao? Vì những cây này,
hiện tượng của hoa, quả, lá mới đã hiện ra trước. Người châu Thiệm
bộ, nam nữ lớn nhỏ, thấy hiện tượng này rồi vui mừng nhảy nhót, đều
nghĩ thế này; Chẳng còn bao lâu, chúng ta sẽ được thấy hoa quả này
tươi tốt. Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát cũng giống như thế, nếu đã
được nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, thọ trì, đọc tụng, như lý
tư duy, phát sanh tin hiểu sâu xa, thì nên biết, đời trước thiện căn
thành thục, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều thiện hữu,
chẳng còn bao lâu sẽ được thọ ký quả vị đại giác ngộ.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy nên nghĩ thế này: Nhất định trước
đây vì ta có thiện căn thù thắng, có thể dẫn phát quả vị giác ngộ cao
tột nên nay thấy nghe cung kính cúng dưòng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa, đọc tụng, thọ trì, phát sanh sự tin hiểu sâu xa, như lý tư duy tùy
sức tu tập.
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Bạch Thế Tôn! Trong pháp hội này có các Thiên tử đã thấy Phật
quá khứ nói pháp như thế, đều sanh hoan hỷ cùng bàn luận rằng: Xưa
các Bồ-tát nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa liền được thọ ký. Nay các
Bồ-tát đã nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, nhất định chẳng
bao lâu sẽ được thọ ký quả vị giác ngộ.
Bạch Thế Tôn! Thí như người nữ mang thai lâu ngày, thân thể
trở nên nặng nề, đi đứng bất an, ăn uống ngủ nghỉ giảm thiểu, chẳng
ưa nói nhiều, chán việc thường làm, vì chịu sự thống khổ nên bỏ hết
các việc. Người đàn bà khác thấy hiện tượng ấy liền biết người này
sắp sanh.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát cũng giống như thế, đời trước
gieo trồng căn lành, cúng dường nhiều Phật, phụng sự thiện hữu lâu
dài, vì thiện căn thành thục nên nay được nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa này, thọ trì đọc tụng, như lý tư duy, phát sanh tin hiểu sâu xa,
tùy sức tu tập.
Bạch Thế Tôn! Nên biết đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này,
chẳng còn bao lâu sẽ được thọ ký quả vị giác ngộ cao tột.
Lúc bấy giờ, Phật khen Xá Lợi Tử! Hay thay! Hay thay! Ông
thật khéo diễn đạt. Được nghe những thí dụ về Bồ-tát đối với Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa như vậy, nên biết là đều do sức oai thần của Phật.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tất cả
Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác thật là hy hữu, khéo phó chúc các đại
Bồ-tát, khéo nhiếp thọ các đại Bồ-tát!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Vì sao? Này
Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát cầu đạt quả vị giác ngộ cao tột, vì lợi lạc
cho các hữu tình; vì thương yêu, làm nhiều lợi ích cho hàng thiên
nhơn. Các đại Bồ-tát ấy khi hành Bồ-tát đạo vì muốn làm lợi ích vô
lượng trăm ngàn ức loài hữu tình nên dùng bốn nhiếp pháp mà nhiếp
thọ họ đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự; cũng an lập họ khiến
siêng năng tu tập mười thiện nghiệp đạo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tự hành bốn tịnh lự, cũng dạy
người hành bốn tịnh lự; tự hành bốn vô lượng, cũng dạy người hành
bốn vô lượng; tự hành bốn định vô sắc, cũng dạy người hành bốn định
vô sắc; tự hành sáu phép Ba-la-mật-đa, cũng dạy người hành sáu phép
Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy y chỉ Bát-nhã-ba-la-mật-đa dùng
sức phương tiện thiện xảo, tuy dạy hữu tình chứng quả Dự-lưu nhưng
tự mình chẳng chứng; tuy dạy hữu tình chứng quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
875

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

A-la-hán nhưng tự mình chẳng chứng; tuy dạy hữu tình chứng quả
Ðộc-giác nhưng tự mình chẳng chứng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tự tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; cũng khuyên vô lượng trăm
ngàn ức đại Bồ-tát tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa; tự an trụ địa vị Bất thối chuyển, cũng khuyên họ an
trụ địa vị Bất thối chuyển; tự nghiêm tịnh cõi Phật, cũng khuyên họ
nghiêm tịnh cõi Phật; tự thành thục hữu tình, cũng khuyên họ thành
thục hữu tình; tự khởi thần thông Bồ-tát, cũng khuyên họ khởi thần
thông Bồ-tát; tự tu pháp môn Đà-la-ni, cũng khuyên họ tu pháp môn
Đà-la-ni; tự tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng khuyên họ tu pháp môn
Tam-ma-địa; tự đủ biện tài vô ngại, cũng khuyên họ đủ biện tài vô
ngại; tự đủ sắc thân vi diệu, cũng khuyên họ đủ sắc thân vi diệu; tự đủ
các tướng tốt, cũng khuyên họ đủ các tướng tốt; tự đủ hạnh đồng
chơn, cũng khuyên họ đủ hạnh đồng chơn; tự tu bốn niệm trụ, cũng
dạy họ tu bốn niệm trụ; tự tu bốn chánh đoạn, cũng dạy họ tu bốn
chánh đoạn; tự tu bốn thần túc, cũng dạy họ tu bốn thần túc; tự tu năm
căn, cũng dạy họ tu năm căn; tự tu năm lực, cũng dạy họ tu năm lực;
tự tu bảy chi đẳng giác, cũng dạy họ tu bảy chi đẳng giác; tự tu tám
chi thánh đạo, cũng dạy họ tu tám chi thánh đạo; tự an trụ pháp không
nội, cũng dạy họ an trụ pháp không nội; tự an trụ pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh, cũng dạy họ an trụ pháp không ngoại cho đến
pháp không không tánh tự tánh; tự an trụ chơn như, cũng dạy họ an trụ
chơn như; tự an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; cũng dạy họ an trụ pháp
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì; tự an trụ Thánh đế khổ, cũng dạy
họ an trụ Thánh đế khổ; tự an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo, cũng dạy họ
an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo; tự tu bốn tịnh lự, cũng dạy họ tu bốn
tịnh lự; tự tu bốn vô lượng, cũng dạy họ tu bốn vô lượng; tự tu bốn
định vô sắc, cũng dạy họ tu bốn định vô sắc; tự tu tám giải thoát, cũng
dạy họ tu tám giải thoát; tự tu tám thắng xứ, cũng dạy họ tu tám thắng
xứ; tự tu chín định thứ đệ, cũng dạy họ tu chín định thứ đệ; tự tu mười
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biến xứ, cũng dạy họ tu mười biến xứ; tự tu ba pháp môn giải thoát,
cũng dạy họ tu ba pháp môn giải thoát; tự tu mười địa Bồ-tát, cũng
dạy họ tu mười địa Bồ-tát, Tự tu năm loại mắt, cũng dạy họ tu năm
loại mắt; tự tu sáu phép thần thông, cũng dạy họ tu sáu phép thần
thông; tự tu tất cả pháp môn Đà-la-ni, cũng dạy họ tu tất cả pháp môn
Đà-la-ni; tự tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa, cũng dạy họ tu tất cả
pháp môn Tam-ma-địa; tự tu mười lực Phật, cũng dạy họ tu mười lực
Phật; tự tu bốn điều không sợ, cũng dạy họ tu bốn điều không sợ; tự tu
bốn sự hiểu biết thông suốt, cũng dạy họ tu bốn sự hiểu biết thông
suốt; tự tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng dạy họ tu đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả; tự tu mười tám pháp Phật bất cộng, cũng dạy họ tu
mười tám pháp Phật bất cộng; tự tu trí nhất thiết, cũng dạy họ tu trí
nhất thiết; tự tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng dạy họ tu trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng; tự tu pháp không quên mất, tánh luôn
luôn xả, cũng dạy họ tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; tự
đoạn tất cả phiền não, tập khí, cũng dạy họ đoạn tất cả phiền não, tập
khí; tự chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân mầu nhiệm,
độ vô lượng chúng, cũng dạy họ chứng quả vị giác ngộ cao tột,
chuyển pháp luân mầu nhiệm, độ vô lượng chúng.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất kỳ đặc!
Bạch Thiện Thệ! Rất hy hữu! Đại Bồ-tát ấy thành tựu nhóm công đức
lớn như thế là vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình, tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
thế nào để mau đựợc viên mãn?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chẳng thấy sắc hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thọ,
tưởng, hành, thức hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy nhãn xứ hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy sắc xứ hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy nhãn giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy sắc
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giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy nhĩ giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thanh
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy tỷ giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy hương
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra
hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy thiệt giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy vị giới,
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh
ra hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy thân giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy xúc giới,
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy ý giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy pháp giới,
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc
tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau
được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy địa giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thủy, hỏa,
phong, không, thức giới hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy vô minh hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tăng hoặc giảm, chẳng
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thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc
tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau
được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy pháp không nội hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tăng hoặc giảm,
thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy chơn như hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy Thánh đế khổ hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy
thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy bốn tịnh lự hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy bốn
vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy tám giải thoát hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tăng hoặc giảm, thì đại
Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy bốn niệm trụ hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy pháp môn giải thoát không hoặc tăng hoặc giảm,
chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc tăng hoặc
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giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên
mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy mười địa Bồ-tát hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát
ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy năm loại mắt hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy sáu
phép thần thông hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy mười lực Phật hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồtát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy pháp không quên mất hoặc tăng hoặc giảm, chẳng
thấy tánh luôn luôn xả hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy trí nhất thiết hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tăng hoặc giảm,
chẳng thấy tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tăng hoặc giảm, thì đại
Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy quả Dự-lưu hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy quả vị Độc-giác hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ-tát
ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tăng hoặc giảm, thì đại
Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tăng
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hoặc giảm, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được
viên mãn.
Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhãba-la-mật-đa chẳng thấy pháp đúng, chẳng thấy pháp sai, chẳng thấy
hữu lậu, chẳng thấy vô lậu, chẳng thấy hữu vi, chẳng thấy vô vi thì đại
Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy quá khứ, chẳng thấy hiện tại, chẳng thấy vị lai,
chẳng thấy thiện, chẳng thấy bất thiện, chẳng thấy vô ký, chẳng thấy
Dục giới, chẳng thấy Sắc giới, chẳng thấy Vô sắc giới, thì đại Bồ-tát
ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy pháp không nội, chẳng thấy pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy chơn như, chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì,
thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy Thánh đế khổ, chẳng thấy Thánh đế tập, diệt, đạo,
thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy bốn niệm trụ, chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì đại
Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy bốn tịnh lự, chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô
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sắc, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên
mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy tám giải thoát, chẳng thấy tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy pháp môn giải thoát không, chẳng thấy pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy năm loại mắt, chẳng thấy sáu phép thần thông, thì
đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng thấy tất cả pháp
môn Tam-ma-địa, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau
được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy pháp không quên mất, chẳng thấy tánh luôn luôn
xả, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên
mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy mười lực Phật, chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau
được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng thấy trí nhất thiết, chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên
mãn. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp không có tánh tướng,
không có tác dụng, chẳng thể chuyển động, hư vọng giả dối, tánh
chẳng chắc chắn, chẳng tự tại, không tri giác, không cảm thọ, xa lìa
ngã, hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh … cho đến cái biết, cái thấy.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn!
Những điều Như Lai đã nói chẳng thể nghĩ bàn.
Phật bảo Thiện Hiện: Đúng vậy! Đúng vậy! Những điều Như
Lai đã nói thì chẳng thể nghĩ bàn.
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Này Thiện Hiện! Vì sắc chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai
nói chẳng thể nghĩ bàn; vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nghĩ bàn
nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như
Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nghĩ
bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như
Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng
thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như
Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn nên
điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như
Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn nên
điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như
Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như
Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như
Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn nên điều
Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì thân giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như
Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn nên
điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì ý giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai
nói chẳng thể nghĩ bàn; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ
do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói
chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì địa giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như
Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới
chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì vô minh chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như
Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
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ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng thể nghĩ bàn
nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể nghĩ bàn nên
điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai
nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội chẳng thể nghĩ bàn nên
điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể
nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như
Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng thể
nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ chẳng thể nghĩ bàn nên điều
Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể
nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự chẳng thể nghĩ bàn nên điều
Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc
chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát chẳng thể nghĩ bàn nên điều
Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ
bàn.
Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ chẳng thể nghĩ bàn nên điều
Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể nghĩ bàn
nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không chẳng thể nghĩ
bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng
thể nghĩ bàn.
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Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát chẳng thể nghĩ bàn nên
điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt chẳng thể nghĩ bàn nên điều
Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì sáu phép thần thông chẳng thể
nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật chẳng thể nghĩ bàn nên điều
Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất chẳng thể nghĩ bàn
nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì tánh luôn luôn xả chẳng
thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết chẳng thể nghĩ bàn nên điều
Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nghĩ
bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì tất cả pháp môn
Tam-ma-địa chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ
bàn.
Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu chẳng thể nghĩ bàn nên điều
Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giác chẳng thể nghĩ bàn nên
điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nghĩ bàn
nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng
thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với sắc chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với thọ,
tưởng, hành, thức chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát
ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với nhãn xứ chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại
Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với sắc xứ chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với
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thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì
đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với nhãn giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với nhĩ giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với tỷ giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với thiệt giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với thân giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với ý giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với địa giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ
bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên
mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với vô minh chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với
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hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát
ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Quyeån Thöù 300
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Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với bố thí Ba-la-mật-đa chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ
bàn; đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa
chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với pháp không nội chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn;
đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng khởi ý
tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với chơn như chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn; đối với
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì
đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với Thánh đế khổ chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn; đối
với Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại
Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với bốn tịnh lự chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn; đối
với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ
bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên
mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với tám giải thoát chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn; đối
với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng khởi ý tưởng
chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau
được viên mãn.
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Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với bốn niệm trụ chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn; đối
với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại
Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với pháp môn giải thoát không chẳng khởi ý tưởng chẳng
nghĩ bàn; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng khởi
ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với mười địa Bồ-tát chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn,
thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với năm loại mắt chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn; đối
với sáu phép thần thông chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại
Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với mười lực Phật chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn; đối
với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng khởi ý tưởng chẳng
nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được
viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với pháp không quên mất chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ
bàn; đối với tánh luôn luôn xả chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì
đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với trí nhất thiết chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn; đối
với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ
bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên
mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng khởi ý tưởng chẳng
nghĩ bàn; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng khởi ý tưởng
chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau
được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với quả Dự-lưu chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn; đối
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với quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ
bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên
mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với quả vị Độc-giác chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn,
thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ
bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mau được viên
mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng khởi ý
tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
mau được viên mãn.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế nghĩa lý sâu xa ai
có thể tin hiểu?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nào từ lâu đã tu sáu
pháp Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều
đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu, thì đại Bồ-tát ấy có thể tin hiểu
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như vậy nên
biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng
các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện
hữu.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-bala-mật-đa chẳng tư duy phân biệt sắc, chẳng tư duy phân biệt thọ,
tưởng, hành, thức; chẳng tư duy phân biệt tướng của sắc, chẳng tư duy
phân biệt tướng của thọ, tưởng, hành, thức; chẳng tư duy phân biệt
tánh của sắc, chẳng tư duy phân biệt tánh của thọ, tưởng, hành, thức là
vì sao? Vì sắc cho đến thức chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt nhãn xứ, chẳng tư duy phân biệt nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ; chẳng tư duy phân biệt tướng của nhãn xứ, chẳng tư duy
phân biệt tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chẳng tư duy phân biệt
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tánh của nhãn xứ, chẳng tư duy phân biệt tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xứ là vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt sắc xứ, chẳng tư duy phân biệt thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ; chẳng tư duy phân biệt tướng của sắc xứ, chẳng tư
duy phân biệt tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chẳng tư duy
phân biệt tánh của sắc xứ, chẳng tư duy phân biệt tánh của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ là vì sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ chẳng
thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt nhãn giới; chẳng tư duy phân biệt sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra; chẳng tư duy phân biệt tướng của nhãn giới, chẳng tư duy phân
biệt tướng của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra; chẳng tư duy phân biệt tánh của nhãn giới, chẳng tư duy phân biệt
tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vì
sao? Vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt nhĩ giới; chẳng tư duy phân biệt thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; chẳng
tư duy phân biệt tướng của nhĩ giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; chẳng tư duy
phân biệt tánh của nhĩ giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của thanh giới
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vì sao? Vì nhĩ giới
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
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Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt tỷ giới; chẳng tư duy phân biệt hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; chẳng tư
duy phân biệt tướng của tỷ giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; chẳng tư duy
phân biệt tánh của tỷ giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của hương giới
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vì sao? Vì tỷ giới cho
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu .
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt thiệt giới; chẳng tư duy phân biệt vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra;
chẳng tư duy phân biệt tướng của thiệt giới, chẳng tư duy phân biệt
tướng của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra;
chẳng tư duy phân biệt tánh của thiệt giới, chẳng tư duy phân biệt tánh
của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vì sao?
Vì thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể
nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt thân giới; chẳng tư duy phân biệt xúc giới,
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh
ra; chẳng tư duy phân biệt tướng của thân giới, chẳng tư duy phân biệt
tướng của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra;
chẳng tư duy phân biệt tánh của thân giới, chẳng tư duy phân biệt tánh
của xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vì sao?
Vì thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể
nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt ý giới; chẳng tư duy phân biệt pháp giới, ý
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; chẳng tư
duy phân biệt tướng của ý giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp
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giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; chẳng tư duy phân
biệt tánh của ý giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp giới cho
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vì sao? Vì ý giới cho đến
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt địa giới, chẳng tư duy phân biệt thủy, hỏa,
phong, không, thức giới; chẳng tư duy phân biệt tướng của địa giới,
chẳng tư duy phân biệt tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới;
chẳng tư duy phân biệt tánh của địa giới, chẳng tư duy phân biệt tánh
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vì sao? Vì địa giới cho đến
thức giới chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt vô minh; chẳng tư duy phân biệt hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não; chẳng tư duy phân biệt tướng của vô minh, chẳng tư duy phân
biệt tướng của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; chẳng tư
duy phân biệt tánh của vô minh, chẳng tư duy phân biệt tánh của hành
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là vì sao? Vì vô minh cho đến
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt Dục giới, chẳng tư duy phân biệt Sắc giới, Vô
Sắc giới; chẳng tư duy phân biệt tướng của Dục giới, chẳng tư duy
phân biệt tướng của Sắc giới, Vô Sắc giới; chẳng tư duy phân biệt
tánh của Dục giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của Sắc giới, Vô Sắc
giới là vì sao? Vì Dục giới, Sắc giới,Vô Sắc giới chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng tư duy phân biệt
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tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh tự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chẳng tư
duy phân biệt tướng của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng tư duy phân biệt
tướng của tịnh giới cho đến tướng của Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chẳng tư
duy phân biệt tánh của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng tư duy phân biệt
tánh của tịnh giới cho đến tánh của Bát-nhã Ba-la-mật-đa là vì sao? Vì
bố thí Ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt pháp không nội; chẳng tư duy phân biệt pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh; chẳng tư duy phân biệt tướng của
pháp không nội, chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp không ngoại
cho đến pháp không không tánh tự tánh; chẳng tư duy phân biệt tánh
của pháp không nội, chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp không
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là vì sao? Vì pháp
không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt chơn như; chẳng tư duy phân biệt pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì; chẳng tư duy phân biệt tướng của chơn như, chẳng tư
duy phân biệt tướng của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì;
chẳng tư duy phân biệt tánh của chơn như, chẳng tư duy phân biệt
tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là vì sao? Vì chơn
như cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
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Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt Thánh đế khổ, chẳng tư duy phân biệt Thánh
đế tập, diệt, đạo; chẳng tư duy phân biệt tướng của Thánh đế khổ,
chẳng tư duy phân biệt tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng tư
duy phân biệt tánh của Thánh đế khổ, chẳng tư duy phân biệt tánh của
Thánh đế tập, diệt, đạo là vì sao? Vì Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo
chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt bốn tịnh lự; chẳng tư duy phân biệt bốn vô
lượng, bốn định vô sắc; chẳng tư duy phân biệt tướng của bốn tịnh lự;
chẳng tư duy phân biệt tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc;
chẳng tư duy phân biệt tánh của bốn tịnh lự; chẳng tư duy phân biệt
tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vì sao? Vì bốn tịnh lự, bốn
vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt tám giải thoát; chẳng tư duy phân biệt tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng tư duy phân biệt
tướng của tám giải thoát; chẳng tư duy phân biệt tướng của tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng tư duy phân biệt tánh của
tám giải thoát; chẳng tư duy phân biệt tánh của tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ là vì sao? Vì tám giải thoát, tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt bốn niệm trụ; chẳng tư duy phân biệt bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; chẳng tư duy phân biệt tướng của bốn niệm trụ; chẳng
tư duy phân biệt tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo; chẳng tư duy phân biệt tánh của bốn niệm trụ, chẳng tư duy phân
biệt tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là vì sao? Vì
bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nghĩ bàn.
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Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt pháp môn giải thoát không; chẳng tư duy phân
biệt pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng tư duy phân biệt
tướng của pháp môn giải thoát không; chẳng tư duy phân biệt tướng
của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng tư duy phân biệt
tánh của pháp môn giải thoát không; chẳng tư duy phân biệt tánh của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là vì sao? Vì pháp môn giải
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng thể nghĩ
bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt mười địa Bồ-tát; chẳng tư duy phân biệt tướng
của mười địa Bồ-tát; chẳng tư duy phân biệt tánh của mười địa Bồ-tát
là vì sao? Vì mười địa Bồ-tát chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt năm loại mắt, chẳng tư duy phân biệt sáu phép
thần thông; chẳng tư duy phân biệt tướng của năm loại mắt, chẳng tư
duy phân biệt tướng của sáu phép thần thông; chẳng tư duy phân biệt
tánh của năm loại mắt, chẳng tư duy phân biệt tánh của sáu phép thần
thông là vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng thể nghĩ
bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt mười lực Phật; chẳng tư duy phân biệt bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng tư duy phân biệt tướng của
mười lực Phật, chẳng tư duy phân biệt tướng của bốn điều không sợ
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng tư duy phân biệt tánh
của mười lực Phật, chẳng tư duy phân biệt tánh của bốn điều không sợ
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cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là vì sao? Vì mười lực Phật cho
đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt pháp không quên mất, chẳng tư duy phân biệt
tánh của luôn luôn xả; chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp không
quên mất, chẳng tư duy phân biệt tướng của tánh luôn luôn xả; chẳng
tư duy phân biệt tánh của pháp không quên mất, chẳng tư duy phân
biệt tánh của tánh luôn luôn xả là vì sao? Vì pháp không quên mất,
tánh luôn luôn xả chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt trí nhất thiết; chẳng tư duy phân biệt trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng tư duy phân biệt tướng của trí nhất
thiết; chẳng tư duy phân biệt tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng; chẳng tư duy phân biệt tánh của trí nhất thiết; chẳng tư duy
phân biệt tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là vì sao? Vì trí
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng tư duy phân
biệt tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chẳng tư duy phân biệt tướng của
tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng tư duy phân biệt tướng của tất cả
pháp môn Tam-ma-địa; chẳng tư duy phân biệt tánh của tất cả pháp
môn Đà-la-ni, chẳng tư duy phân biệt tánh của tất cả pháp môn Tamma-địa là vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tamma-địa chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt quả Dự-lưu; chẳng tư duy phân biệt quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán; chẳng tư duy phân biệt tướng của quả Dự-lưu;
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chẳng tư duy phân biệt tướng của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán;
chẳng tư duy phân biệt tánh của quả Dự-lưu; chẳng tư duy phân biệt
tánh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là vì sao? Vì quả Dự-lưu,
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết Đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt quả vị Độc-giác; chẳng tư duy phân biệt phân
biệt tướng quả vị Độc-giác; chẳng tư duy phân biệt tánh của quả vị
Độc-giác là vì sao? Vì quả vị Độc-giác chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt tất cả hạnh đại Bồ-tát; chẳng tư duy phân biệt
tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát; chẳng tư duy phân biệt tánh của tất
cả hạnh đại Bồ-tát là vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nghĩ
bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng tư duy phân biệt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; chẳng tư
duy phân biệt tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; chẳng
tư duy phân biệt tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là vì
sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện! Như vậy, nên biết đại Bồ-tát ấy từ lâu đã tu
sáu phép Ba-la-mật-đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường
nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-lamật-đa như vậy rất là sâu xa.
Phật dạy: Đúng vậy! Này Thiện Hiện! Vì sắc sâu xa nên Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì thọ, tưởng, hành, thức sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa.
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Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì thân giới sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì ý giới sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì địa giới sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới sâu xa nên Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì vô minh sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa sâu xa nên Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Ba-la-mật-đa
sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội sâu xa nên Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa; vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh sâu xa nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
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Này Thiện Hiện! Vì chơn như sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ sâu xa nên Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo sâu xa nên Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc sâu xa nên Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát sâu xa nên Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ sâu xa
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không sâu xa nên Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát sâu xa nên Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt sâu xa nên Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa; vì sáu phép thần thông sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật sâu xa nên Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng sâu xa nên Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa; vì tánh luôn luôn xả sâu xa nên Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng sâu xa nên Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni sâu xa nên Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa sâu xa nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
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Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu sâu xa nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán sâu xa nên Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giác sâu xa nên Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát sâu xa nên Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật sâu xa
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Vì vậy nên gọi Bát-nhã-ba-la-mật-đa là rất sâu xa.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-lamật-đa như vậy là khối báu lớn?
Phật dạy: Đúng vậy! Vì Bát-nhã có khả năng ban cho hữu tình
báu công đức.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu mười thiện nghiệp đạo,
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu bố thí, tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu pháp không nội, pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu chơn như, pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì, các thánh đế.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu tám giải thoát, tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu bốn niệm trụ, bốn chánh
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đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu pháp môn giải thoát
không, vô tướng, vô nguyện.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu mười địa Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu năm loại mắt, sáu phép
thần thông.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu mười lực Phật, bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu pháp không quên mất,
tánh luôn luôn xả.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu trí nhất thiết, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu tất cả pháp môn Đà-la-ni,
tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu quả vị Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu tất cả hạnh đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Khối châu báu lớn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như
vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu quả vị giác ngộ cao tột
của chư Phật.
Vì vậy nên gọi Bát-nhã-ba-la-mật-đa là khối báu lớn.
Quyeån Thöù 301
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Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-lamật-đa như vậy là một tập hợp của sự thanh tịnh.
Phật dạy: Đúng vậy! Này Thiện Hiện! Vì sắc thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì thân giới thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh
tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì ý giới thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thanh tịnh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì địa giới thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
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Này Thiện Hiện! Vì vô minh thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mậtđa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên Bát-nhãba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh.
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Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa
thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu thanh tịnh nên Bát-nhã-ba-lamật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên Bát-nhã-bala-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên Bátnhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh
tịnh nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Vì vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa được gọi là một tập hợp của sự
thanh tịnh.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất kỳ đặc!
Bạch Thiện Thệ! Rất hy hữu! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy vì rất sâu
xa nên có nhiều trở ngại, nhưng nay rộng nói thì trở ngại chẳng sanh.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa có nhiều trở ngại, nhưng nhờ thần lực Phật, nên nay
rộng nói mà trở ngại chẳng sanh. Vì vậy, các thiện nam tử, thiện nữ
nhơn Đại-thừa đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nếu muốn sao chép
thì nên sao chép ngay; nếu muốn đọc tụng thì nên đọc tụng ngay; nếu
muốn thọ trì thì nên thọ trì ngay; nếu muốn tu tập thì nên tu tập ngay;
nếu muốn tư duy thì nên tư duy ngay; nếu muốn tuyên thuyết thì nên
tuyên thuyết ngay. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa có nhiều trở ngại nên chớ trì trệ để sự trở ngại phát khởi khiến
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người sao chép, đọc tụng, thọ trì, tu tập, tư duy, vì người diễn nói
chẳng được rốt ráo.
Này Thiện Hiện! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, nếu muốn
trong một tháng, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu,
hoặc bảy cho đến một năm sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
vậy được rốt ráo thì nên siêng năng tinh tấn, gắn chặt tâm niệm vào
việc sao chép kinh trong suốt thời gian ấy, sẽ được cứu cánh.
Này Thiện Hiện! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, nếu muốn
trong một tháng, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu,
hoặc bảy tháng cho đến một năm, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này
thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói để đạt được cứu
cánh thì nên chuyên cần tinh tấn gắn chặt tâm niệm vào việc thọ trì
cho đến tuyên thuyết suốt thời gian ấy, sẽ được cứu cánh. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy là bảo châu vô giá, có
nhiều trở ngại .
Bấy giờ, Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất kỳ đặc!
Bạch Thiện Thệ! Rất hy hữu! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa là bảo châu
vô giá, có nhiều trở ngại ấy, có người sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu
tập, tư duy, vì người diễn nói; lại có ác ma đối với người ấy muốn gây
trở ngại khiến không sao chép cho đến diễn nói được?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Ác ma đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa này, tuy muốn gây trở ngại khiến không sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói được nhưng chúng không đủ
sức có thể làm trở ngại việc sao chép, thọ trì Bát nhã của đại Bồ-tát ấy.
Bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do thần lực của
ai mà khiến cho ác ma kia không thể gây trở ngại các đại Bồ-tát sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa?
Này Xá Lợi Tử! Do thần lực của Phật khiến cho ác ma kia
chẳng thể làm trở ngại các đại Bồ-tát sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu
tập, tư duy, rộng nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Cũng do thần lực của tất cả chư Phật trong
mười phương thế giới, khiến ác ma kia chẳng thể làm trở ngại các đại
Bồ-tát sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Vì chư Phật Thế Tôn đều cùng hộ niệm các
Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa khiến ác ma kia chẳng thể làm
trở ngại tất cả chúng đại Bồ-tát, khiến chẳng thể sao chép, thọ trì, đọc
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tụng, tư duy, vì người rộng nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa. Vì sao?
Này Xá Lợi Tử! Vì chư Phật Thế Tôn đều cùng hộ niệm các chúng
Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa tạo các thiện nghiệp khiến cho ác
ma kia chẳng thể làm trở ngại.
Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa như vậy thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng
nói thì như vậy đáng được vô lượng, vô số, vô biên Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp trong mười phương thế giới
hộ niệm. Nếu được chư Phật hộ niệm thì đương nhiên ác ma chẳng thể
gây trở ngại.
Này Xá Lợi Tử! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, đối với Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thường sao chép, thọ trì, đọc tụng,
tu tập, tư duy, rộng nói, nên nghĩ thế này: Ta nay sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tu tập, tư duy, vì người rộng nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa,
đều được thần lực của vô lượng, vô số, vô biên Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp trong mười phương hộ niệm.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam
tử, thiện nữ nhơn nào đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy,
thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, tất cả đều
được thần lực của chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới hộ
niệm, khiến cho thiện nghiệp thù thắng của kẻ ấy tạo được, tất cả ác
ma chẳng thể gây trở ngại.
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời
ông nói! Này Xá Lợi Tử! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, đối với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy thường sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tu tập, tư duy, rộng nói thì nên biết đều là thần lực của tất cả
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hộ niệm.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam
tử, thiện nữ nhơn nào đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy
thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói đều được vô
lượng, vô số, vô biên Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang
thuyết pháp trong mười phương thế giới biết đến thiện nam tử, thiện
nữ nhơn ấy đã sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa; do nhân duyên này mà hoan hỷ hộ niệm.
Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn đối với Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thường sao chép, thọ trì, đọc tụng,
tu tập, tư duy, rộng nói thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy luôn được
Phật nhãn của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết
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pháp ở vô lượng, vô số, vô biên thế giới trong mười phương xem thấy;
do nhân duyên này mà từ bi hộ niệm.
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời
ông nói! Này Xá Lợi Tử! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, thường được Phật nhãn của
tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp ở vô số,
vô lượng, vô biên thế giới trong mười phương xem thấy, biết đến, hộ
niệm, khiến cho các ác ma chẳng thể gây trở ngại, các thiện nghiệp
đang tu mau được thành tựu.
Này Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn an trụ Bồ-tát
thừa, nếu đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, thường sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói thì nên biết, thiện nam tử,
thiện nữ nhơn ấy, đã gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột; các ác ma sợ
hãi, chẳng dám gây trở ngại.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn an trụ Bồtát thừa, nếu thường sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, dùng đủ
các thứ để trang nghiêm, thọ trì, đọc tụng thì nên biết thiện nam tử,
thiện nữ nhơn ấy đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này phát sanh lòng tin
hiểu sâu xa. Nếu lại đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, dùng
các loại hương hoa, tràng phan, bảo cái, y phục, anh lạc, kỹ nhạc, đèn
đuốc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì nên biết thiện
nam tử, thiện nữ nhơn ấy thường được Phật nhãn của Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác xem thấy, biết được, hộ niệm; do nhân duyên ấy
nhất định sẽ đạt được tài sản lớn, thắng lợi lớn và thành quả lớn.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy vì thường sao
chép, thọ trì, đọc tụng, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên do thiện căn này mà cho đến khi đạt
được địa vị không thối chuyển, ở khoảng giữa, thường chẳng lìa Phật,
luôn nghe chánh pháp, chẳng đọa ác thú.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa bố thí
Ba-la-mật-đa; thường chẳng xa lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa pháp
không nội; thường chẳng xa lìa pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
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không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa chơn
như; thường chẳng xa lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa Thánh
đế khổ, thường chẳng xa lìa Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa bốn
tịnh lự; thường chẳng xa lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa tám
giải thoát; thường chẳng xa lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa bốn
niệm trụ; thường chẳng xa lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa pháp
môn giải thoát không; thường chẳng xa lìa pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa việc
tu năm loại mắt, thường chẳng xa lìa việc tu sáu phép thần thông.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa việc
tu mười lực Phật; thường chẳng xa lìa việc tu bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa việc
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tu pháp không quên mất, thường chẳng xa lìa việc tu tánh luôn luôn
xả.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa việc
tu trí nhất thiết; thường chẳng xa lìa việc tu trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa việc
tu tất cả pháp môn Đà-la-ni, thường chẳng xa lìa việc tu tất cả pháp
môn Tam-ma-địa.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa
phương tiện thiện xảo, dạy các hữu tình đắc quả Dự-lưu mà tự mình
chẳng chứng; thường chẳng xa lìa phương tiện thiện xảo, dạy các hữu
tình đắc quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán mà tự mình chẳng chứng.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa
phương tiện thiện xảo, dạy các hữu tình đắc quả vị Độc-giác mà tự
mình chẳng chứng.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa thần
thông tự tại du hý của Bồ-tát, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và các chúng
đại Bồ-tát.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa việc
nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa thần
thông tự tại, dạo chơi các cõi Phật, khuyến thỉnh chư Phật chuyển
pháp luân nhiệm mầu, độ vô lượng chúng.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy do thiện căn
này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa tất cả
hạnh đại Bồ-tát.
Này Xá Lợi Tử! Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ
nhơn trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên siêng
năng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người rộng nói.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sau khi Phật
diệt độ, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa sẽ hưng thịnh ở phương nào?
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Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Sau khi ta diệt độ, Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa, sẽ đến phương Đông nam, dần dần hưng thịnh. Phương
ấy sẽ có Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, quốc vương, đại thần,
trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như vậy, phát sanh tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập,
tư duy, rộng nói; lại dùng các thứ tràng hoa tuyệt diệu, các loại hương
xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn
đuốc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã-ba-la-mậtđa như vậy. Do những thiện căn thù thắng như thế, cuối cùng họ
chẳng đọa vào đường hiểm ác, thường sanh cõi trời, người, được
hưởng giàu sang, an lạc; do thế lực này, sáu phép Ba-la-mật-đa tăng
thêm lợi ích, khiến mau viên mãn. Nhơn đó lại thường cung kính cúng
dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn; về sau tùy theo sự
thích hợp, nương pháp Ba thừa, lần lượt tu tập hạnh xuất ly.
Này Xá Lợi Tử! Sau khi ta diệt độ, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa, từ phương Đông nam chuyển đến phương Nam, sẽ dần dần hưng
thịnh. Ở phương đó sẽ có Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, quốc
vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa như vậy, thường sanh sự tin hiểu sâu xa, sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói. Lại dùng các thứ tràng hoa
tuyệt diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan,
bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy. Do các thiện căn thù thắng ấy, nên
cuối cùng họ chẳng đọa vào các đường hiểm ác, thường sanh vào cõi
trời, người, hưởng thọ giàu sang, an lạc; do thế lực ấy, sáu phép Ba-lamật-đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn. Nhơn đó lại
thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn.
Về sau tùy theo sự thích hợp, nương pháp Ba thừa, dần dần tu tập
hạnh xuất ly.
Này Xá Lợi Tử! Sau khi ta diệt độ, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa, lại từ phương Nam đến phương Tây nam, sẽ dần dần hưng thịnh.
Ở phương đó sẽ có Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, quốc vương,
đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa như vậy, thường phát sanh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ
trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói. Lại dùng các thứ tràng hoa tuyệt
diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo
cái, kỹ nhạc, đèn đuốc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy. Do vì các thiện căn thù thắng ấy, cuối
cùng họ chẳng đọa vào các đường hiểm ác, thường sanh cõi trời,
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người, thọ hưởng giàu sang, an lạc; do thế lực ấy, nên sáu phép Ba-lamật-đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn. Nhơn đó, lại
thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn.
Về sau, tùy sự thích hợp, nương pháp Ba thừa, dần dần tu tập hạnh
xuất ly.
Này Xá Lợi Tử! Sau khi ta diệt độ, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa, từ phương Tây nam đến phương Tây bắc, sẽ dần dần hưng thịnh.
Ở phương đó sẽ có Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, quốc vương,
đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa như vậy, thường phát sanh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ
trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói. Lại dùng các thứ tràng hoa tuyệt
diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo
cái, kỹ nhạc, đèn đuốc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy. Vì do các thiện căn thù thắng ấy, cuối
cùng họ chẳng đọa vào các đường hiểm ác, thường sanh cõi trời,
người, thọ hưởng giàu sang, an lạc; do thế lực ấy, nên sáu phép Ba-lamật-đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn. Nhơn đây, lại
thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn.
Về sau, tùy sự thích ứng, nương pháp Ba thừa, dần dần tu tập hạnh
xuất ly.
Này Xá Lợi Tử! Sau khi ta diệt độ, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa, từ phương Tây bắc chuyển đến phương Bắc, sẽ dần dần hưng
thịnh. Ở phương đó sẽ có Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, quốc
vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa như vậy, thường phát sanh sự tin hiểu sâu xa, sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói. Lại dùng các thứ tràng
hoa tuyệt diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng
phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc cung kính cúng dường, tôn trọng
ngợi khen Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy. Do vì các thiện căn thù
thắng ấy, cuối cùng họ chẳng đọa vào các đường hiểm ác, thường sanh
cõi trời, người, thọ hưởng giàu sang, an lạc; do thế lực này, sáu phép
Ba-la-mật-đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn. Nhơn đây,
lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế
Tôn. Về sau, tùy sự thích hợp, nương pháp Ba thừa, dần dần tu tập
hạnh xuất ly.
Này Xá Lợi Tử! Sau khi ta diệt độ, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa, lại từ phương Bắc đến phương Đông bắc, sẽ dần dần hưng thịnh. Ở
phương đó sẽ có Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, quốc vương,
đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã-ba-la-mật26
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đa sâu xa như vậy, thường phát sanh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ
trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói. Lại dùng các thứ tràng hoa tuyệt
diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo
cái, kỹ nhạc, đèn đuốc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy. Do vì các thiện căn thù thắng ấy, cuối
cùng họ chẳng đọa vào các đường hiểm ác, thường sanh cõi trời,
người, thọ hưởng giàu sang, an lạc; do thế lực này, sáu phép Ba-lamật-đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn. Nhơn đây, lại
thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn.
Về sau, tùy sự thích hợp, nương pháp Ba thừa, dần dần tu tập hạnh
xuất ly.
Xá Lợi Tử! Sau khi Ta đã diệt độ, vào thời kỳ sau cùng của năm
trăm năm sau, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ở phương Đông bắc làm
Phật sự lớn. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì Pháp mà tất cả Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác tôn trọng là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Bát-nhã-ba-lamật-đa như vậy, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều cùng hộ
niệm.
Này Xá Lợi Tử! Pháp nào chẳng phải là Chánh Pháp Luật Vô
thượng mà Phật chứng đắc thì có tướng diệt mất. Còn Chánh pháp
Luật Vô thượng, Pháp chư Phật chứng đắc tức là Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào ở phương
Đông bắc ấy, nếu thường đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này tin hiểu,
thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói thì Ta thường hộ niệm thiện
nam tử, thiện nữ nhơn ấy, khiến không bị não hại.
Này Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào ở phương
Đông bắc ấy, nếu thường sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, lại
dùng các loại tràng hoa tuyệt diệu, hương xoa, hương bột, y phục, anh
lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc cung kính cúng dường, tôn
trọng ngợi khen Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa thì Ta nói nhất định các
thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do căn lành này, rốt ráo chẳng đọa vào
các đường hiểm ác, thường sanh cõi trời người, thường thọ hưởng
niềm an lạc và do thế lực ấy, sáu pháp Ba-la-mật-đa tăng thêm ích lợi.
Nhơn đây, lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư
Phật Thế Tôn. Về sau, tùy theo sự thích hợp, nương pháp Ba thừa dần
dần tu tập sâu xa, rồi nhập Niết-bàn. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì Ta
dùng Phật nhãn quán thấy chứng biết, nên xưng dương tán thán công
đức đạt được của thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy. Tất cả Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác an ổn trụ trì hiện đang thuyết pháp ở phương Đông,
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Tây, Nam, Bắc, bốn phía, trên, dưới trong vô lượng, vô số, vô biên thế
giới, cũng dùng Phật nhãn quán thấy chứng biết, xưng dương tán thán
công đức đạt được của thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy.
Bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sau khi Phật diệt
độ, thời kỳ sau của năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc có lưu bố
rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chăng?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Đúng vậy! Đúng vậy! Sau khi Ta
diệt độ, vào thời kỳ sau cùng của năm trăm năm sau, ở phương Đông
bắc sẽ lưu hành rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá Lợi Tử! Sau khi Ta diệt độ, vào thời kỳ sau cùng của
năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc, các thiện nam tử, thiện nữ
nhơn nếu thường nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, phát sanh sự
tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, thì
nên biết các thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy từ lâu đã phát tâm cầu quả
vị giác ngộ cao tột, từ lâu đã tu hạnh đại Bồ-tát, cúng dường nhiều đức
Phật, phụng sự nhiều thiện hữu, căn lành gieo trồng đều đã thành thục.
Do phước lực ấy được nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, phát
sanh sự tin hiểu sâu xa. Lại thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập,
tư duy, vì người rộng nói.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Sau khi Phật diệt độ vào thời kỳ sau cùng của
năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc sẽ có bao nhiêu thiện nam tử,
thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa, được nghe và phát sanh sự tin hiểu sâu
xa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế và lại thường sao chép, thọ trì,
đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người rộng nói?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Sau khi Ta diệt độ rồi, thời kỳ sau
cùng của năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc, tuy có vô lượng
thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa, nhưng ít người được nghe
và phát sanh sự tin hiểu Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà tâm họ chẳng
kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, cũng không âu lo và thường sao chép, thọ
trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người rộng nói.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy nghe Bát-nhãba-la-mật-đa này, tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, cũng không
lo âu, phát sanh tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư
duy, rộng nói, rất là hy hữu. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì thiện nam tử,
thiện nữ nhơn ấy đã từng thân cận cung kính cúng dường, tôn trọng
ngợi khen vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng đại
Bồ-tát thưa hỏi ý nghĩa tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế.
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Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu nhất
định sẽ viên mãn bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng bao lâu nhất định sẽ viên
mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn pháp không nội; chẳng bao lâu nhất định sẽ
viên mãn pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn chơn như; chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn Thánh đế khổ; chẳng bao lâu nhất định sẽ viên
mãn Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn bốn tịnh lự; chẳng bao lâu nhất định sẽ viên
mãn bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn tám giải thoát; chẳng bao lâu nhất định sẽ viên
mãn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn bốn niệm trụ; chẳng bao lâu nhất định sẽ viên
mãn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn pháp môn giải thoát không; chẳng bao lâu nhất
định sẽ viên mãn pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn mười địa Bồ-tát.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn năm loại mắt, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên
mãn sáu phép thần thông.
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Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn mười lực Phật; chẳng bao lâu nhất định sẽ viên
mãn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn pháp không quên mất, chẳng bao lâu nhất định
sẽ viên mãn tánh luôn luôn xả.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn trí nhất thiết; chẳng bao lâu nhất định sẽ viên
mãn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng bao lâu nhất
định sẽ viên mãn tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn tất cả hạnh đại Bồ-tát.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy chẳng bao lâu
nhất định sẽ viên mãn quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Vì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy được tất
cả Như Lai hộ niệm, vì được vô lượng thiện hữu nhiếp thọ, vì được
thiện căn thù thắng trụ trì, vì muốn làm lợi ích nhiều chúng sanh nên
cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì Ta
thường vì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy nói pháp tương ưng trí nhất
thiết trí; các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong quá khứ cũng
thường vì các thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy nói pháp tương ưng trí
nhất thiết trí. Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy,
đời sau lại sẽ cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột, cũng sẽ vì người nói
pháp tương ưng như vậy, khiến đạt đến quả vị giác ngộ cao tột.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy thân tâm an
định, các ác ma vương và quyến thuộc của chúng còn chẳng phá hoại
tâm cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột huống là đối với các người ưa
làm ác khác, hủy báng Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có thể cản trở tâm họ
khiến cho chẳng cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn Đại-thừa ấy, nghe
Ta nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, tâm đạt được sự hỷ lạc của
pháp mầu rộng lớn, cũng có khả năng an lập vô lượng chúng sanh ở
thiện pháp thù thắng, khiến đạt đến quả vị giác ngộ cao tột.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, nay ở trước ta
phát thệ nguyện rộng lớn: Ta sẽ an lập vô lượng trăm ngàn ức các loại
hữu tình, khiến phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại
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Bồ-tát, thị hiện dẫn dắt, khuyến khích chúc mừng đối với quả vị giác
ngộ cao tột cho đến khiến cho được thọ ký Bất thối chuyển.
Này Xá Lợi Tử! Đối với thệ nguyện kia, Ta rất tùy hỷ. Vì sao?
Này Xá Lợi Tử! Ta quán sự phát nguyện rộng lớn của thiện nam tử,
thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa như thế, tâm và lời tương ưng. Thiện
nam tử, thiện nữ nhơn ấy, vào đời sau, nhất định có khả năng an lập
vô lượng trăm ngàn ức các loại hữu tình, khiến phát tâm đạt quả vị
giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ-tát, thị hiện dẫn dắt khuyến khích
chúc mừng đối với quả vị giác ngộ cao tột cho đến khiến cho được thọ
ký Bất thối chuyển.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy cũng ở trước
vô lượng đức Phật trong quá khứ phát thệ nguyện rộng lớn: Ta sẽ an
lập vô lượng trăm ngàn ức các loại hữu tình khiến phát tâm cầu quả vị
giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ-tát, thị hiện dẫn dắt, khuyến khích
chúc mừng, đối với quả vị giác ngộ cao tột cho đến được thọ ký Bất
thối chuyển.
Này Xá Lợi Tử! Đối với thệ nguyện kia, chư Phật quá khứ cũng
rất tùy hỷ. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Chư Phật quá khứ cũng quán sự
phát nguyện rộng lớn của các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa như thế, tâm và lời tương ưng. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy
vào thời vị lai, nhất định sẽ có khả năng an lập vô lượng trăm ngàn ức
các loại hữu tình khiến phát tâm đạt quả vị giác ngộ cao tột, tu các
hạnh đại Bồ-tát, thị hiện dẫn dắt khuyến khích chúc mừng đối với quả
vị giác ngộ cao tột cho đến khiến cho được thọ ký Bất thối chuyển.
Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy tin hiểu rộng
lớn, thường nương vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp vi diệu, tu bố
thí rộng lớn; tu bố thí này rồi, lại thường gieo trồng căn lành rộng lớn.
Nhơn căn lành này, thường gặt hái quả báo rộng lớn; gặt hái quả báo
rộng lớn như thế rồi chuyên vì lợi lạc tất cả hữu tình, đối với các hữu
tình thường xả bỏ tất cả sở hữu của pháp nội ngoại. Họ hồi hướng căn
lành đã gieo trồng, nguyện sanh vào cõi nước chư Phật ở phương
khác, hiện có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đang tuyên thuyết pháp
xứ vô thượng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế. Họ nghe pháp vô
thượng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy rồi, lại thường ở trong
cõi Phật ấy an lập vô lượng trăm ngàn ức các loại hữu tình khiến phát
tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ-tát, thị hiện dẫn
dắt khuyến khích, chúc mừng khiến họ đối với quả vị giác ngộ cao tột
được Bất thối chuyển.
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Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất kỳ đặc!
Bạch Thiện Thệ! Rất hy hữu! Phật đối với các pháp sở hữu ở quá khứ,
vị lai và hiện tại, không pháp nào là không chứng biết; đối với tất cả
pháp chơn như, pháp giới, pháp tánh v.v… không có pháp nào là
chẳng chứng biết; đối với các giáo pháp, không có pháp nào là chẳng
chứng biết; đối với tâm hành sai biệt của các hữu tình, không có tâm
hành nào là chẳng chứng biết; đối với Phật, Bồ-tát, Thanh-văn và cõi
Phật ở quá khứ v.v… đều chứng biết hết; đối với Phật, Bồ-tát, Thanhvăn và cõi Phật vị lai đều chứng biết hết; đối với Phật, Bồ-tát, Thanhvăn và cõi Phật hiện tại đều chứng biết hết; đối với tất cả Như Lai
Ứng Chánh Đẳng Giác và pháp đã diễn nói, Bồ-tát, Thanh-văn, cõi
Phật v.v… các việc trong mười phương thế giới đều chứng biết hết.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát đối với sáu phép Ba-la-mật-đa,
dõng mạnh tinh tấn luôn cầu không nghỉ thì đại Bồ-tát ấy, đối với sáu
phép Ba-la-mật-đa này có khi đắc, có khi không đắc phải không?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy đối
với sáu phép Ba-la-mật-đa này luôn luôn dõng mãnh tinh tấn ưa cầu
không nghỉ thì khi nào cũng đắc, không có khi nào là chẳng đắc. Vì
sao? Này Xá Lợi Tử! Vì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy đối với sáu
phép Ba-la-mật-đa này, luôn luôn dõng mãnh tinh tấn ưa cầu không
nghỉ, chư Phật, Bồ-tát thường hộ niệm.
Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ
nhơn ấy, nếu khi chẳng đắc kinh tương ưng sáu phép Ba-la-mật-đa thì
như thế, sao có thể nói họ đắc sáu phép Ba-la-mật-đa này?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn kia, đối
với sáu phép Ba-la-mật-đa này, luôn luôn dõng mãnh tin cầu, chẳng
đoái hoài thân mạng, mà có khi chẳng đắc kinh tương ưng này, thì đó
là điều không thể xảy ra. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì thiện nam tử,
thiện nữ nhơn kia vì cầu quả vị giác ngộ cao tột mà thị hiện dẫn dắt
khuyến khích, chúc mừng các loại hữu tình, khiến họ đối với kinh
điển tương ưng sáu phép Ba-la-mật-đa này, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu
học. Do căn lành này, tùy theo chỗ sanh ra, thường có được khế kinh
tương ưng sáu phép Ba-la-mật-đa này để thọ trì, đọc tụng, dõng mãnh
tinh tấn, như giáo tu hành, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật,
mau chứng quả vị giác ngộ cao tột.
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phật
đã khen ngợi công đức đã có của các thiện nam tử, thiện nữ nhơn vì
cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột, tu hành sáu phép Ba-la-mật-đa,
thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật.
Bạch Thế Tôn! Vì sao thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy vì chứng
quả vị giác ngộ cao tột, trong những lúc tu hành lại bị ma sự làm trở
ngại?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ưa nói pháp yếu mà
biện tài chẳng sanh ngay thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát ấy ưa nói pháp yếu mà biện tài
chẳng sanh thì gọi đó là ma sự?
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mậtđa việc tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó được viên mãn; việc tu tịnh lự,
tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa khó được viên mãn, do
nhân duyên này, đại Bồ-tát ấy ưa nói pháp yếu mà biện tài chẳng sanh
thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ưa tu hạnh thù thắng mà
biện tài chậm phát sanh thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát ấy ưa tu hạnh thù thắng mà
biện tài chậm phát sanh mà đó là ma sự?
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tu hành bố thí Ba-la-mật-đa; tu
hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vì
không có phương tiện quyền xảo, nên biện tài chậm phát sanh. Do
nhân duyên này nên đại Bồ-tát ấy ưa tu hạnh thù thắng mà biện tài
chậm phát sanh. Nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi sao chép kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa mà vươn vai ngáp dài thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi sao chép kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa mà bỗng nhiên cười giỡn thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi sao chép kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa mà khinh miệt nhau thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát .
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi sao chép kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa mà thân tâm nhiễu loạn thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Khi sao chép kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa mà tâm sanh hiểu sai, văn cú đảo lộn thì nên biết đó là ma sự
của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi sao chép kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa mà bỗng dưng có sự việc xảy ra khiến không hoàn tất được thì
nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi sao chép kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa mà bỗng nhiên nghĩ thế này: "Ta đối với kinh này chẳng được
bổ ích, sao chép làm gì", liền bỏ đi thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, nói,
nghe kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà vươn vai ngáp dài thì nên
biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, nói,
nghe kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà bỗng nhiên giỡn cười thì
nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, nói,
nghe kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà khinh miệt nhau thì nên
biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, nói,
nghe kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà thân tâm nhiễu loạn thì nên
biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, nói,
nghe kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà tâm sanh hiểu sai, văn cú
đảo lộn thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, nói,
nghe kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà bỗng dưng có sự việc xảy
ra khiến không hoàn tất được thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, nói,
nghe kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà bỗng nhiên sanh ý nghĩ thế
này: "Ta đối với kinh này chẳng được bổ ích, thì cần gì phải khổ nhọc
liền bỏ đi, thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân
duyên gì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy đối với kinh sâu xa này chẳng
được bổ ích mà liền bỏ đi?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy ở
đời quá khứ từ lâu chưa tu hành Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn,
tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cho nên đối Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
này chẳng được bổ ích nên liền bỏ đi.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe nói
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, liền nghĩ: Chúng ta đối với pháp này
chẳng được thọ ký, cần gì phải nghe, nên tâm chẳng thanh tịnh, liền
rời khỏi chỗ ngồi bỏ đi thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân
duyên gì ở trong kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, chẳng thọ ký
cho họ để họ bỏ đi?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Bồ-tát chưa nhập Chánh tánh ly
sanh thì chẳng nên thọ ký họ thành đại giác ngộ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe nói
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, nghĩ thế này: Trong này chẳng đề cập
đến tên của chúng ta, thì nghe làm gì nên tâm chẳng thanh tịnh, liền
rời khỏi chỗ ngồi bỏ đi thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì
nhân duyên gì ở trong kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, chẳng
nói đến tên của Bồ-tát ấy?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Bồ-tát chưa được thọ ký quả vị đại
Bồ-đề thì đương nhiên chẳng nên nói đến tên của họ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn khi nghe
nói kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, khởi sanh ý nghĩ thế này: Trong
này không nói đến chỗ sanh, thành ấp, tụ lạc của chúng ta, thì cần gì
phải nghe nên tâm chẳng thanh tịnh, liền rời khỏi chỗ ngồi bỏ đi thì
nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân
duyên gì trong kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, chẳng nói đến
chỗ sanh, thành ấp, tụ lạc của Bồ-tát ấy?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát chưa được ghi thì chẳng
nên nói đến chỗ sanh sai biệt của họ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nghe nói Bát-nhã-ba-lamật-đa, tâm chẳng thanh tịnh mà bỏ đi thì tùy theo tâm chẳng thanh
tịnh đã dấy khởi, nhàm chán kinh này mà bước đi ấy nhiều ít, kiếp số
công đức giảm sút tương ứng; và gặt hái tội chướng ngại Bồ-đề kiếp
số cũng tương ưng chịu tội ấy rồi, lại cũng với thời gian tương ứng,
phát khởi chuyên cần tinh tấn cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột mới
có thể trở lại như xưa. Vì vậy, Bồ-tát nếu muốn mau chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột thì chẳng nên nhàm chán Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ thừa
Bồ-tát, bỏ kinh điển Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa cầu học kinh điển
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khác thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì
các thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy bỏ Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa là
cội gốc của trí nhất thiết trí mà vin vào cành lá các kinh điển khác, kết
cuộc chẳng năng được đại giác ngộ.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những
kinh điển nào giống như cành lá, chẳng thể dẫn phát trí nhất thiết trí?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Có các kinh nói pháp tương ưng Nhị
thừa là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và pháp môn giải thoát không, vô
tướng, vô nguyện. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn tu học pháp đó
đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, đắc quả A-lahán, đắc quả Độc-giác, chẳng đắc quả vị giác ngộ cao tột; đó được gọi
là các kinh khác giống như cành lá, chẳng thể dẫn phát trí nhất thiết
trí. Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa giống như cội gốc, có thế lực lớn,
nhất định có khả năng dẫn phát trí nhất thiết trí. Thiện nam tử, thiện
nữ nhơn ấy bỏ kinh điển Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, cầu học kinh
điển khác, nhất định chẳng thể đạt được trí nhất thiết trí. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, xuất sanh pháp
công đức thế gian và xuất thế gian của tất cả đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
tức là tu học tất cả pháp thế gian và xuất thế gian.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như con chó đói bỏ thức ăn của chủ,
lại theo kẻ tôi tớ mà kiếm ăn, ở đời vị lai, có các thiện nam tử, thiện
nữ nhơn trụ thừa Bồ-tát bỏ Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa cội gốc của
tất cả Phật pháp mà cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa cũng giống
như thế, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như có người muốn tìm voi, tìm được
voi rồi bỏ đi để theo dấu chân, theo ý ông thì sao, người ấy có trí
chăng?
Thiện Hiện đáp: Người ấy vô trí.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Ở đời tương lai, có các thiện nam tử,
thiện nữ nhơn trụ thừa Bồ-tát, bỏ tất cả căn bản Phật pháp là Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa, cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa cũng giống
như thế, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như có người muốn thấy biển cả, đã
đến bờ biển rồi, trở lại xem nước ở dấu chân trâu, nghĩ thế này, nước
trong biển cả cạn sâu nhiều ít, có bằng đây chăng, theo ý ông thì sao,
người ấy có trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Người ấy vô trí.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vào đời tương lai, có các thiện nam
tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa, bỏ căn bản của tất cả Phật pháp là
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa
cũng lại như thế, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Như có người thợ, hoặc học trò của ông ta
muốn tạo cung điện lớn như kích thước cung điện thù thắng của trời
Đế Thích, thấy cung điện ấy rồi mà lại đo lường mô hình cung điện
mặt trời, theo ý ông thì sao, người thợ ấy, hoặc học trò của ông ta có
thể tạo cung điện lớn ngang với cung điện thù thắng của Đế Thích
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Dạ không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, người ấy có trí
chăng?
Thiện Hiện đáp: Người ấy là hạng ngu si, vô trí.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vào đời tương lai, có các thiện nam
tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa, muốn cầu quả vị giác ngộ cao tột mà
lại bỏ Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy để cầu học kinh điển tương ưng
Nhị thừa cũng giống như thế. Theo ý ông thì sao, thiện nam tử, thiện
nữ nhơn ấy có thể đắc quả Phật cao tột chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, thiện nam tử,
thiện nữ nhơn ấy có trí tuệ chăng?
Thiện Hiện đáp: Đó là hạng ngu si.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Nên biết đó là
ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Như có người cầu thấy Chuyển Luân
Thánh Vương, thấy rồi mà chẳng biết, nên bỏ đến nơi khác thấy tiểu
vương phàm phu, chấp vào hình tướng ấy, nghĩ: Chuyển Luân Thánh
Vương hình tướng oai đức cùng với vị này có gì khác. Theo ý ông thì
sao, người ấy có trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Người ấy vô trí.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vào đời tương lai, có thiện nam tử,
thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa muốn cầu quả vị giác ngộ cao tột, mà bỏ
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy lại cầu học kinh điển tương ưng Nhị
thừa, cũng giống như thế. Theo ý ông thì sao, thiện nam tử, thiện nữ
nhơn ấy có thể chứng đắc đại Bồ-đề chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, thiện nam tử,
thiện nữ nhơn ấy có trí huệ chăng?
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Thiện Hiện đáp: Đó là hạng ngu si.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Nên biết đó là
ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Như có người đói được thức ăn trăm vị
mà bỏ đi để cầu ăn cơm của lúa hai tháng. Theo ý ông thì sao, người
ấy có trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Người ấy vô trí.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Ở đời tương lai, có các thiện nam tử,
thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa mà bỏ kinh điển đại Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa; đối với kinh điển ấy
muốn cầu trí nhất thiết trí cũng giống như vậy. Theo ý ông thì sao,
thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy có trí tuệ chăng?
Thiện Hiện đáp: Đó là hạng ngu si.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Nên biết đó là
ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Như có người nghèo được của báu vô giá
mà bỏ đi để cầu thứ ngọc xấu, theo ý ông thì sao, người ấy có trí
chăng?
Thiện Hiện đáp: Người ấy vô trí.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vào đời tương lai, có các thiện nam
tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa bỏ kinh điển đại Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa lại cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa; đối với kinh điển
này, muốn cầu trí nhất thiết trí, cũng giống như vậy. Theo ý ông thì
sao, thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy có trí tuệ chăng?
Thiện Hiện đáp: Đó là hạng ngu si.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Nên biết đó là
ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa khi sao chép kinh đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa các biện tài
tranh nhau phát khởi, ưa nói các thứ pháp môn sai khác, khiến việc
sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng được hoàn tất, nên biết
đó là ma sự của Bồ-tát, đó là ưa nói bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã; ưa nói Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; ưa nói thọ trì,
đọc tụng, tuyên thuyết; ưa nói việc khán bịnh, tu các phước nghiệp
khác; ưa nói sắc, ưa nói thọ, tưởng, hành, thức; ưa nói nhãn xứ, ưa nói
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; ưa nói sắc xứ, ưa nói thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ.
Ưa nói nhãn giới; ưa nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; ưa nói nhĩ giới; ưa nói
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thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra; ưa nói tỷ giới; ưa nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; ưa nói thiệt giới; ưa nói vị giới,
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh
ra; ưa nói thân giới; ưa nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; ưa nói ý giới; ưa nói pháp giới,
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; ưa nói
địa giới, ưa nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới; ưa nói vô minh; ưa
nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử,
sầu, than, khổ, ưu, não; ưa nói bố thí Ba-la-mật-đa; ưa nói tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; ưa nói pháp không nội;
ưa nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; ưa nói chơn như;
ưa nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì; ưa nói Thánh đế khổ, ưa nói Thánh đế
tập, diệt, đạo; ưa nói bốn tịnh lự; ưa nói bốn vô lượng, bốn định vô
sắc; ưa nói tám giải thoát; ưa nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ; ưa nói bốn niệm trụ; ưa nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; ưa nói pháp
môn giải thoát không; ưa nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện; ưa nói mười địa Bồ-tát; ưa nói năm loại mắt, ưa nói sáu phép
thần thông; ưa nói mười lực Phật; ưa nói bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng; ưa nói pháp không quên mất, ưa nói tánh luôn luôn xả; ưa
nói trí nhất thiết; ưa nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; ưa nói tất cả
pháp môn Đà-la-ni, ưa nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa; ưa nói quả
Dự-lưu, ưa nói quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; ưa nói quả vị Độcgiác; ưa nói tất cả hạnh đại Bồ-tát; ưa nói quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa không có tướng ưa nói; vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa khó thể
nghĩ bàn; vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa không suy ngẫm; vì Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa không sanh diệt; vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
không nhiễm tịnh; vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa không định loạn; vì
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Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa lìa danh ngôn; vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa chẳng thể nói; vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thể nắm
bắt được. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa như trước đã nói, các pháp đều không có sở hữu, hoàn toàn chẳng
thể nắm bắt được. Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa, khi
sao chép kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, bị các pháp như vậy nhiễu
loạn tâm họ, khiến chẳng hoàn tất, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa có thể sao chép được chăng?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng
thể sao chép. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong kinh Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa này, tự tánh của sắc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức không sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được; tự tánh của nhãn xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; tự tánh của sắc xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự
tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được; tự tánh của nhãn giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, tự tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự
tánh của nhĩ giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của tỷ giới
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của thiệt giới không sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng
thể nắm bắt được; tự tánh của thân giới không sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, tự tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ
do thân xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được;
tự tánh của ý giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của địa giới không
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của vô minh
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của bố thí Ba-la-mật41
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đa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được; tự tánh của pháp không nội không sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, tự tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của chơn như
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của Thánh đế khổ
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của Thánh đế tập, diệt,
đạo không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của bốn tịnh lự
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của tám
giải thoát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được; tự tánh của bốn niệm trụ không sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, tự tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; tự tánh của pháp môn giải thoát không không sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của mười địa Bồ-tát
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của năm loại mắt
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của sáu phép thần
thông không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của mười lực
Phật không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được;
tự tánh của pháp không quên mất không sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, tự tánh của tánh luôn luôn xả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; tự tánh của trí nhất thiết không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được; tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni không sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa
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không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của quả Dự-lưu không
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, tự tánh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của quả vị
Độc-giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của tất cả
hạnh đại Bồ-tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tự tánh của
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của các pháp đều không sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được nên tức là vô tánh, mà vô tánh như vậy tức là
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng phải pháp vô tánh có thể chép vô tánh, vì
vậy Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng thể sao chép.
Này Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, nghĩ thế này, trong kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, vô tánh
là sắc, vô tánh là thọ, tưởng, hành, thức; vô tánh là nhãn xứ, vô tánh là
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; vô tánh là sắc xứ, vô tánh là thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ; vô tánh là nhãn giới vô tánh là sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; vô tánh là
nhĩ giới, vô tánh là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; vô tánh là tỷ giới, vô tánh là hương
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra;
vô tánh là thiệt giới, vô tánh là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; vô tánh là thân giới, vô tánh là
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra; vô tánh là ý giới, vô tánh là pháp giới, ý thức giới và ý
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; vô tánh là địa giới, vô
tánh là thủy, hỏa, phong, không, thức giới; vô tánh là vô minh, vô tánh
là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não; vô tánh là bố thí Ba-la-mật-đa, vô tánh là tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vô tánh là pháp
không nội, vô tánh là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; vô tánh là
chơn như, vô tánh là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; vô tánh là Thánh đế khổ,
43

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

vô tánh là Thánh đế tập, diệt, đạo; vô tánh là bốn tịnh lự, vô tánh là
bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vô tánh là tám giải thoát, vô tánh là
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; vô tánh là bốn niệm trụ,
vô tánh là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo; vô tánh là pháp môn giải thoát không,
vô tánh là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; vô tánh là mười
địa Bồ-tát; vô tánh là năm loại mắt, vô tánh là sáu phép thần thông; vô
tánh là mười lực Phật, vô tánh là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng;
vô tánh là pháp không quên mất, vô tánh là tánh luôn luôn xả; vô tánh
là trí nhất thiết, vô tánh là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vô tánh là
tất cả pháp môn Đà-la-ni, vô tánh là tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vô
tánh là quả Dự-lưu, vô tánh là quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; vô
tánh là quả vị Độc-giác; vô tánh là tất cả hạnh đại Bồ-tát; vô tánh là
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì nên biết đó là ma sự của Bồtát.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu
thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa, sao chép Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa ấy, mà nghĩ thế này, ta dùng văn tự sao chép Bát-nhãba-la-mật-đa và chấp văn tự có thể sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì
nên biết đó là ma sự của đại Bồ-tát. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì trong
kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, sắc không có văn tự, thọ,
tưởng, hành, thức không có văn tự; nhãn xứ không có văn tự, nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ không có văn tự; sắc xứ không có văn tự, thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ không có văn tự; nhãn giới không có văn tự,
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra không có văn tự; nhĩ giới không có văn tự, thanh giới,
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra
không có văn tự; tỷ giới không có văn tự, hương giới, tỷ thức giới và
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không có văn tự; thiệt
giới không có văn tự, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra không có văn tự; thân giới không có
văn tự, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra không có văn tự; ý giới không có văn tự, pháp giới,
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không
có văn tự; địa giới không có văn tự, thủy, hỏa, phong, không, thức giới
không có văn tự; vô minh không có văn tự, hành, thức, danh, sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não không
có văn tự; bố thí Ba-la-mật-đa không có văn tự, tịnh giới, an nhẫn,
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tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không có văn tự; pháp không
nội không có văn tự, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không có
văn tự; chơn như không có văn tự, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì không có
văn tự; Thánh đế khổ không có văn tự, Thánh đế tập, diệt, đạo không
có văn tự; bốn tịnh lự không có văn tự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc
không có văn tự; tám giải thoát không có văn tự, tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ không có văn tự; bốn niệm trụ không có
văn tự, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo không có văn tự; pháp môn giải thoát không
không có văn tự, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không có
văn tự; mười địa Bồ-tát không có văn tự; năm loại mắt không có văn
tự, sáu phép thần thông không có văn tự; mười lực Phật không có văn
tự, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không có văn tự; pháp không
quên mất không có văn tự, tánh luôn luôn xả không có văn tự; trí nhất
thiết không có văn tự, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có văn
tự; tất cả pháp môn Đà-la-ni không có văn tự, tất cả pháp môn Tamma-địa không có văn tự; quả Dự-lưu không có văn tự, quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán không có văn tự; quả vị Độc-giác không có văn tự;
tất cả hạnh đại Bồ-tát không có văn tự; quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật không có văn tự thì vì vậy, chẳng nên chấp có văn tự có thể sao
chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa,
khởi lên sự chấp trước như thế này, ở trong kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa, không có văn tự là sắc, không có văn tự là thọ, tưởng, hành,
thức; không có văn tự là nhãn xứ, không có văn tự là nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ; không có văn tự là sắc xứ, không có văn tự là thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ; không có văn tự là nhãn giới, không có văn
tự là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra; không có văn tự là nhĩ giới, không có văn tự là
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
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sanh ra; không có văn tự là tỷ giới, không có văn tự là hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; không
có văn tự là thiệt giới, không có văn tự là vị giới, thiệt thức giới và
thiệt xúc; thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ; không có văn tự là thân
giới, không có văn tự là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; không có văn tự là ý giới, không
có văn tự là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra; không có văn tự là địa giới, không có văn tự là thủy,
hỏa, phong, không, thức giới; không có văn tự là vô minh, không có
văn tự là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não; không có văn tự là bố thí Ba-la-mật-đa,
không có văn tự là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa; không có văn tự là pháp không nội, không có văn tự là pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh; không có văn tự là chơn như, không
có văn tự là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; không có văn tự là Thánh đế
khổ, không có văn tự là Thánh đế tập, diệt, đạo; không có văn tự là
bốn tịnh lự, không có văn tự là bốn vô lượng, bốn định vô sắc; không
có văn tự là tám giải thoát, không có văn tự là tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ; không có văn tự là bốn niệm trụ, không có văn
tự là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bẳy đẳng giác
chi, tám chi thánh đạo; không có văn tự là pháp môn giải thoát không,
không có văn tự là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; không
có văn tự là mười địa Bồ-tát; không có văn tự là năm loại mắt, không
có văn tự là sáu phép thần thông; không có văn tự là mười lực Phật,
không có văn tự là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; không có văn
tự là pháp không quên mất, không có văn tự là tánh luôn luôn xả;
không có văn tự là trí nhất thiết, không có văn tự là trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng; không có văn tự là tất cả pháp môn Đà-la-ni, không
có văn tự là tất cả pháp môn Tam-ma-địa; không có văn tự là quả Dựlưu, không có văn tự là quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; không có
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văn tự là quả vị Độc-giác; không có văn tự là tất cả hạnh đại Bồ-tát;
không có văn tự là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì nên biết đó
là ma sự của Bồ-tát.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời
ông nói!
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồtát thừa, khi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, nếu khởi ý nghĩ về cõi nước, hoặc
khởi ý nghĩ về thành ấp, hoặc khởi ý nghĩ về kinh đô, hoặc khởi ý
nghĩ về nơi chốn, phương hướng thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, khi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, nếu khởi ý tưởng Hòa thượng A-xà-lê,
hoặc khởi ý tưởng về bạn bè đồng học, hoặc khởi ý tưởng cha mẹ, vợ
con, hoặc khởi ý tưởng anh em, chị em, hoặc khởi ý tưởng bằng hữu
thân thích, thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồtát thừa, khi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, nếu khởi ý tưởng về ác tặc, ác thú,
hoặc khởi ý tưởng ác nhân, ác quỷ, hoặc khởi ý tưởng chúng hội du
hý, hoặc khởi ý tưởng dâm nữ hoan lạc, hoặc khởi ý tưởng báo ân, báo
oán, hoặc khởi vô lượng ý tưởng khác, đều là do sự dẫn phát của ác
ma làm chướng ngại Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì nên biết đó là ma sự của
Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồtát thừa, khi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, mà được danh dự lớn, được cung kính
cúng dường, y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men, của cải mà thiện
nam tử, thiện nữ nhơn ấy thọ nhận và đắm trước, bỏ bê công việc thì
nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồtát thừa, khi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, có các ác quỷ cầm đủ các loại sách vở
thế tục, hoặc kinh điển tương ưng Nhị thừa trá hiện làm bạn thân trao
cho Bồ-tát, trong đó, rộng nói về việc tốt đẹp thế tục, hoặc lại rộng nói
về uẩn, xứ, giới, đế, thật, duyên khởi, ba mươi bảy pháp phần Bồ-đề,
ba pháp môn giải thoát, bốn tịnh lự v.v… nói là kinh điển ý nghĩa
thâm áo, phải chuyên cần tu học, bỏ kinh điển trước, thì các thiện nam
tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa ấy, dùng phương tiện khéo léo, chẳng
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nên nhận lấy sách vở thế tục, hoặc kinh điển nhị thừa mà ác ma đã
cho. Vì sao? Vì sách vở thế tục, kinh điển Nhị thừa chẳng thể dẫn phát
trí nhất thiết trí, chẳng phải phương tiện thiện xảo đưa đến quả vị giác
ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Trong kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này,
ta rộng nói đạo đại Bồ-tát phương tiện thiện xảo, nếu theo đó tinh cần
tu học, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Nếu các thiện nam tử, thiện
nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa, mà bỏ kinh điển Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
để thọ học sách vở thế tục hoặc kinh Nhị thừa của ác ma thì nên biết
đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp ưa thích lắng nghe, sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nhưng
người thuyết pháp lại ham vui, biếng lười, chẳng muốn nói pháp thì
nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp tâm chẳng ham vui,
cũng chẳng biếng lười, ưa vì người nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
dùng phương tiện khuyến khích sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập
nhưng người nghe pháp lại biếng lười ham vui, chẳng muốn nghe
nhận thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp thì ưa thích lắng nghe,
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn
người thuyết pháp lại ưa thích tha phương, chẳng vì người nói nên biết
đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thì thích vì người mà
nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa dùng phương tiện khuyến khích sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập còn người nghe lại ưa thích tha phương,
chẳng cần nghe nhận thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thì đầy dẫy ác dục, quá
ham mê danh lợi, y phục, ăn uống, đồ nằm, thuốc thang, đồ cúng
dường của cải, còn người nghe pháp thì thiểu dục tri túc, tu hạnh viễn
ly, dũng mãnh tinh tấn, đầy đủ niệm tuệ, chán sợ lợi dưỡng, cung
kính, danh dự; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói, nghe, sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa thì nên biết
đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thiểu dục tri túc, tu
hạnh viễn ly, dũng mãnh tinh tấn, đầy đủ niệm tuệ, chán sợ lợi dưỡng,
cung kính, danh dự, còn người nghe pháp lại đầy dẫy ác dục, quá ham
danh lợi, y phục, ăn uống, đồ nằm, thuốc men, đồ cúng dường của cải;
hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói, nghe, sao chép, thọ trì,
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đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của
Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thực hành mười hai
công đức đầu đà: Một là ở nơi thanh vắng; hai là thường khất thực; ba
là mặc y phấn tảo; bốn là ăn một bữa; năm là nhất tọa thực; sáu là ăn
đồ xin được; bảy là ở bãi tha ma; tám là ở chỗ trống; chín là ở dưới
cây; mười là thường ngồi không nằm; mười một là chỉ dùng phu cụ
nhận được; mười hai là chỉ có ba y, còn người nghe pháp chẳng thọ trì
mười hai công đức đầu đà, đó là chẳng ở chỗ thanh vắng cho đến
chẳng chịu chỉ có ba y; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành nói, nghe,
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên
biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp thì thực hành mười hai
công đức đầu đà, đó là ở nơi thanh vắng cho đến chỉ thọ ba y, còn
người thuyết pháp thì chẳng thọ mười hai công đức đầu đà, đó là
chẳng ở nơi thanh vắng cho đến chẳng chỉ thọ ba y; hai bên chẳng hòa
hợp, chẳng thành nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thì có tín, có giới, có
thiện ý, vui vẻ, muốn vì người nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa dùng
phương tiện khuyến khích sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, còn
người nghe lại không có tín, không có giới, không có thiện ý, vui vẻ
không thích nghe thọ; hai bên không hòa hợp, chẳng thành nói, nghe,
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên
biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp thì có tín, có giới, có
thiện ý, vui vẻ, muốn cầu nghe hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, còn người thuyết pháp thì không có tín,
không có giới, không có thiện ý, vui vẻ, chẳng muốn vì người nói; hai
bên chẳng hòa hợp, chẳng thành nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng,
tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp tâm không bõn sẽn, có
thể xả tất cả, còn người nghe pháp thì tâm bỏn xẻn, chẳng thể xả bỏ;
hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồtát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp thì tâm không bõn sẽn,
có thể xả bỏ tất cả, còn người thuyết pháp thì tâm bỏn xẻn, chẳng thể
xả bỏ; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành nói, nghe, sao chép, thọ trì,
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đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa thì nên biết đó là ma sự
của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp thì muốn cúng dường
cho người thuyết pháp y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men và các của
cải khác, nhưng người thuyết pháp thì chẳng thích thọ dụng; hai bên
chẳng hòa hợp, chẳng thành nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu
tập, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thì muốn cung cấp y
phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men và các của cải khác cho người
nghe, nhưng người nghe chẳng thích thọ dụng; hai bên chẳng hòa hợp,
chẳng thành sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thành tựu khai trí,
chẳng ưa nói nhiều, còn người nghe pháp thành tựu diễn trí chẳng ưa
nói lược; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói, nghe, sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma
sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp thành tựu khai trí, chỉ ưa
lược nói, còn người nói pháp thành tựu diễn trí, chỉ ưa nói rộng; hai
bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồtát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thì chuyên ưa thích
hiểu rộng thứ lớp pháp nghĩa của mười hai phần giáo, đó là Khế kinh,
Ứng tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, Nhơn duyên, Thí dụ, Bổn
sự, Bổn sanh, Phương quảng, Hy pháp, Luận nghĩa, còn người nghe
thì chẳng thích biết rộng thứ lớp pháp nghĩa của mười hai phần giáo,
đó là Khế kinh cho đến Luận nghĩa; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng
thành việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp chuyên ưa thích hiểu
rộng thứ lớp pháp nghĩa của mười hai phần giáo, đó là Khế kinh cho
đến Luận nghĩa, còn người nói thì chẳng thích biết rộng thứ lớp pháp
nghĩa của mười hai phần giáo, đó là Khế kinh cho đến Luận nghĩa; hai
bên chẳng hòa hợp, chẳng thành việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồtát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp đã thành tựu sáu phép
Ba-la-mật-đa, còn người nghe thì chưa thành tựu sáu phép Ba-la-mật50
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đa; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành việc nói, nghe, sao chép, thọ
trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự
của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp đã thành tựu sáu phép
Ba-la-mật-đa, còn người thuyết pháp thì chưa thành tựu sáu phép Bala-mật-đa; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói, nghe, sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma
sự của Bồ-tát.
Quyeån Thöù 303
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Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp đối với sáu phép Ba-lamật-đa có phương tiện thiện xảo, còn người nghe pháp đối với sáu
phép Ba-la-mật-đa không có phương tiện thiện xảo; hai bên chẳng hòa
hợp, chẳng thành sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp đối với sáu phép Ba-lamật-đa có phương tiện thiện xảo còn người thuyết pháp đối với sáu
phép Ba-la-mật-đa không có phương tiện thiện xảo; hai bên chẳng hòa
hợp, chẳng thành sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp đã chứng đắc Đà-la-ni,
còn người nghe pháp chưa chứng đắc Đà-la-ni; hai bên chẳng hòa
hợp, chẳng thành sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp đã chứng đắc Đà-la-ni
còn người nói pháp chưa chứng đắc Đà-la-ni; hai bên chẳng hòa hợp,
chẳng thành sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp muốn cung kính sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, còn người
nghe pháp chẳng muốn cung kính sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự
nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp muốn được cung kính,
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, còn
người thuyết pháp chẳng muốn cung kính sao chép, thọ trì, đọc tụng,
tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng
thành sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp đã lìa tham dục, sân
nhuế, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, ác tác, nghi cái, còn người nghe
pháp chưa lìa tham dục, sân nhuế, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, ác tác,
nghi cái; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói, nghe, sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma
sự của Bồ-tát.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp đã lìa tham dục, sân
nhuế, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, ác tác, nghi cái, còn người thuyết
pháp chưa lìa tham dục, sân nhuế, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, ác tác,
nghi cái; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói, nghe, sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma
sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu có người khi sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, hoặc
có người đến nói các việc khổ của ba đường ác, nhân đó lại nói: Đối
với thân ấy, ngươi nên siêng năng tinh tấn để mau hết sự khổ mà nhập
Niết-bàn, vì lý do gì mà lưu lại biển lớn sanh tử, chịu trăm ngàn việc
khổ khó nhẫn để cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột thì người ấy, do
lời nói này, nên đối với việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy,
diễn nói kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng được hoàn tất, nên
biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu có người khi sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, hoặc
có người đến khen ngợi các việc tốt đẹp trong cõi người; khen ngợi
các việc thù thắng diệu ở cõi trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời
Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; khen
ngợi các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ,
trời Phạm-hội, trời Đại-phạm; khen ngợi các việc thù thắng vi diệu ở
cõi trời Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cựcquang-tịnh; khen ngợi các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời Tịnh, trời
Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh; khen ngợi các việc thù
thắng vi diệu ở cõi trời Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượngquảng, trời Quảng-quả; khen ngợi các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời
Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắccứu-cánh; khen ngợi các việc thù thắng vi diệu ở cõi Không-vô-biênxứ, Thức-vô-biên-xứ, Vô-sở-hữu-xứ, Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ;
nhân đó lại nói: Tuy ở Dục giới, thọ các dục lạc, ở Sắc giới thọ cái vui
tịnh lự, ở Vô sắc giới thọ cái vui tịch định nhưng chúng đều là pháp vô
thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, biến hoại, là pháp tận diệt, pháp
tàn tạ, pháp xa lìa, pháp hủy diệt. Đối với thân này, ngươi cần gì tinh
tấn, chỉ thủ quả Dự-lưu, hoặc quả Nhất-lai, hoặc quả Bất-hoàn, hoặc
quả A-la-hán, hoặc quả vị Độc-giác để nhập Niết-bàn rốt ráo an lạc,
chứ cần gì phải ở trong cõi sanh tử luân hồi lâu xa, vì người khác mà
chịu các khổ não vô ích, để cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột, người
ấy do lời nói này, đối với việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư
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duy, diễn nói kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng được hoàn tất
thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp một thân không hệ lụy,
vô ngại tự tại, còn người nghe pháp thì liên hệ nhiều người bị kéo níu
buộc ràng; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói, nghe, sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma
sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp một thân không hệ lụy,
vô ngại tự tại, còn người nói pháp thì liên hệ nhiều người, bị kéo níu
buộc ràng; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói, nghe, sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma
sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thì chẳng ưa số đông tụ
tập, còn người nghe thì thích ở chỗ đông; hai bên chẳng hòa hợp, nên
việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp thì chẳng ưa số đông tụ
tập, còn người nói pháp lại thích ở đám đông tụ tập; hai bên chẳng hòa
hợp, nên việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thì muốn khiến người
nghe đối với việc làm của mình, đều phải tùy hỷ tán trợ, nhưng người
nghe lại chẳng theo ý muốn đó; hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói,
nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp thì muốn đối với các
việc làm của người thuyết pháp đều tùy hỷ tán trợ, nhưng người thuyết
pháp thì chẳng tùy thuận ý muốn ấy; hai bên chẳng hòa hợp, nên việc
nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thì vì tài lợi nên muốn
vì người mà nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, lại muốn khiến kẻ ấy
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, nhưng người nghe pháp biết việc
làm ấy mà chẳng muốn làm theo; hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói,
nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp thì vì tài lợi nên muốn
thỉnh người khác nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, lại muốn dùng
phương tiện để sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, nhưng người thuyết
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pháp biết việc làm ấy mà chẳng đáp ứng sự thỉnh mời; hai bên chẳng
hòa hợp, nên việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thì ưa thích phương
khác, chốn nguy hiểm đến thân mạng, còn người nghe lại sợ mất thân
mạng, chẳng dám theo đến; hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói,
nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp thì ưa thích phương
khác, chốn nguy hiểm đến thân mạng, còn người thuyết pháp sợ mất
thân mạng, chẳng muốn đi cùng; hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói,
nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp ưa thích phương khác,
chốn thiếu thức ăn uống, còn người nghe pháp lại lo nơi kia gian khổ,
chẳng muốn đi theo; hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói, nghe, sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng
thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người nghe pháp ưa thích phương khác,
chốn thiếu thức ăn uống, còn người thuyết pháp thì lo nơi ấy gian khổ,
nên chẳng cùng đi; hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói, nghe, sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng
thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp ưa thích phương khác,
chốn giàu có an vui, người nghe pháp muốn đi theo; khi ấy người nói
pháp phương tiện dạy: Ngươi tuy vì lợi muốn đi theo ta, nhưng ngươi
đến nơi ấy chắc gì vừa ý, nên suy nghĩ kỹ đi, về sau chớ hối hận. Khi
ấy, người nghe pháp nghe rồi nghĩ: Người ấy chẳng muốn ta cùng đi,
nếu cố đi theo thì chắc gì được nghe pháp; do nhân duyên này nên
chẳng theo người ấy; hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói, nghe, sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng
thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp muốn đến phương
khác, mà con đường sẽ đi qua là chốn đồng hoang đầy hiểm nạn, có
nhiều nỗi sợ về giặc cướp, nỗi sợ về chiên trà la, và các nỗi sợ khác
như thợ săn, thú dữ, rắn độc v.v… người nghe pháp muốn đi theo. Khi
ấy, người thuyết pháp phương tiện dạy: Nay ngươi vì sao không có
việc gì mà theo ta, muốn đi qua nơi có nhiều hiểm nạn như thế? Nên
suy nghĩ chín chắn, về sau chớ hối hận. Khi ấy, người nghe pháp nghe
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xong nghĩ: Người này chẳng muốn ta đi theo, nếu cố đi theo thì chắc
gì được nghe pháp; do nhân duyên này chẳng đi theo người ấy; hai
bên chẳng hòa hợp, nên việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu
tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của
Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Người thuyết pháp có nhiều thí chủ
thường đi theo, người nghe pháp đến thỉnh nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
bị trở ngại không rảnh để nói liền được, người nghe sanh cơ hiềm, sau
đó có nói nhưng chẳng chịu nghe; hai bên chẳng hòa hợp, nên việc
nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma giả dạng Bí-sô đến chỗ Bồtát tìm cách phá hoại, khiến đối với kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói
được.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tại sao ác
ma giả dạng Bí-sô đến chỗ Bồ-tát tìm cách phá hoại, khiến đối với
kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu
tập, tư duy, vì người diễn nói được?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Có các ác ma giả dạng Bí-sô đến
chỗ Bồ-tát tìm cách phá hoại, khiến vị ấy nhàm chán Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa. Ác ma nói thế này: Ngươi đã tu tập đọc tụng kinh điển
vô tướng chẳng phải là chơn Bát-nhã-ba-la-mật-đa; ta đã tu tập, đọc
tụng kinh điển hữu tướng là chơn Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Khi nghe nói
lời như thế, có các Bồ-tát chưa được thọ ký đối với Bát-nhã-ba-la-mậtđa sanh nghi hoặc; do vì nghi hoặc nên đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sanh nhàm chán; do nhàm chán liền bỏ việc sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma giả dạng Bí-sô đến chỗ Bồtát, nói với Bồ-tát: Nếu các Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa này,
chỉ chứng thật tế của quả Dự-lưu, hoặc quả Nhất-lai, hoặc quả Bấthoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị Độc giác, chẳng bao giờ có thể
đắc Phật quả cao tột, thì vì cớ gì đối với Bát-nhã này nhọc công vô
ích! Bồ-tát nghe rồi chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì
người diễn nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của
Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi nói, nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
có nhiều ma sự làm trở ngại, Bồ-tát phải tỉnh giác để xa lánh.
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Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những gì
là ma sự làm trở ngại mà Bồ-tát phải tỉnh giác để xa lánh?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Khi nói, nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa có nhiều Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Bala-mật-đa tương tợ là ma sự gây trở ngại; Bồ-tát phải nên tỉnh giác để
xa lánh.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi nói, nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
có nhiều pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh tương tợ là ma sự gây trở ngại; Bồ-tát phải nên tỉnh giác để xa
lánh.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi nói, nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
có nhiều chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì tương tợ là ma sự gây trở
ngại; Bồ-tát phải tỉnh giác để xa lánh.
Lại nữa, Thiện Hiện! Khi nói, nghe v.v… Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa có các ác ma giả dạng Bí-sô đến chỗ Bồ-tát tuyên nói pháp
tương ưng Nhị thừa, đó là bốn Thánh đế, bốn tịnh lự, bốn vô lượng,
bốn định vô sắc, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, ba pháp môn giải thoát, sáu
thần thông; nói pháp ấy rồi, nói với Bồ-tát: Này Đại sĩ! Nên biết, phải
nương vào pháp này tinh cần tu học thủ quả Dự-lưu, hoặc quả Nhấtlai, hoặc quả Bất-hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị Độc-giác, xa
lìa tất cả sanh, lão, bệnh, tử; cần gì quả vị giác ngộ cao tột. Đó là ma
sự gây trở ngại Bát-nhã, Bồ-tát phải tỉnh giác để xa lánh.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma giả dạng Bí-sô oai nghi đỉnh
đạt, hình mạo đoan nghiêm; Bồ-tát thấy họ tâm sanh ái trước; do đó
tổn giảm trí nhất thiết trí, nên việc nghe hỏi, sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành,
nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma giả dạng làm Phật, thân toàn
màu vàng, hào quang một tầm, đầy đủ ba mươi hai tướng đại trượng
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phu, tám mươi vẻ đẹp để tự trang nghiêm. Bồ-tát thấy rồi sanh tâm ái
trước. Do đó tổn giảm trí nhất thiết trí, nên việc nghe hỏi, sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma hóa làm hình Phật, có Bí-sô
vây quanh, tuyên nói pháp yếu. Bồ-tát thấy rồi tâm sanh ái trước, nên
nghĩ thế này: Ta nguyện đời vị lai cũng sẽ như thế; do đó tổn giảm trí
nhất thiết trí, nên việc nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư
duy, diễn nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là
ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma hóa làm hình đại Bồ-tát
hoặc trăm, hoặc ngàn cho đến vô lượng; hành bố thí Ba-la-mật-đa,
hoặc hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Bồ-tát thấy vậy, tâm sanh ái trước; do đó tổn giảm trí nhất thiết trí,
nên việc nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của
Bồ-tát. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa, sắc không có sở hữu, thọ, tưởng, hành, thức không có sở hữu. Nếu
trong pháp ấy, sắc không sở hữu, thọ, tưởng, hành, thức không sở hữu
thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và các
Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là
không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa nhãn xứ
không sở hữu, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không sở hữu. Nếu trong pháp
ấy nhãn xứ không sở hữu, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không sở hữu thì
trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và các Độcgiác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa sắc xứ
không sở hữu, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không sở hữu. Nếu
trong pháp ấy sắc xứ không sở hữu, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát,
Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa nhãn giới
không sở hữu, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy nhãn
giới không sở hữu, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ59
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tát, Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa nhĩ giới
không sở hữu; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ
xúc làm duyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy nhĩ giới
không sở hữu, thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát,
Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa tỷ giới
không sở hữu; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy tỷ giới không
sở hữu, hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra
không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát,
Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa thiệt giới
không sở hữu; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy thiệt giới
không sở hữu, vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra
không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát,
Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa thân
giớikhông sở hữu; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy thân
giới không sở hữu, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồtát, Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ý giới
không sở hữu; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy ý giới không sở
hữu, pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không sở
hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và
các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là
không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa địa giới
không sở hữu, thủy, hỏa, phong, không, thức giới không sở hữu. Nếu
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trong pháp ấy địa giới không sở hữu, thủy, hỏa, phong, không, thức
giới không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát,
Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vô minh
không sở hữu; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não không sở hữu. Nếu trong pháp ấy
vô minh không sở hữu, hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát,
Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa bố thí
Ba-la-mật-đa không sở hữu, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa không sở hữu. Nếu trong pháp ấy bố thí Ba-la-mậtđa không sở hữu, tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa không sở
hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và
các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là
không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa pháp
không nội không sở hữu; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh của không sở hữu. Nếu trong pháp ấy pháp không nội không sở
hữu, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không
sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn
và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả
pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chơn như
không sở hữu; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế,
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì không sở hữu. Nếu trong
pháp ấy chơn như không sở hữu, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư
nghì không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát,
Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
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Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa Thánh đế
khổ không sở hữu, Thánh đế tập, diệt, đạo không sở hữu. Nếu trong
pháp ấy Thánh đế khổ không sở hữu, Thánh đế tập, diệt, đạo không sở
hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và
các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là
không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa bốn tịnh
lự không sở hữu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không sở hữu. Nếu
trong pháp ấy bốn tịnh lự không sở hữu, bốn vô lượng, bốn định vô
sắc không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát,
Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa tám giải
thoát không sở hữu, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
không sở hữu. Nếu trong pháp ấy tám giải thoát không sở hữu, tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không sở hữu thì trong pháp
ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và các Độc-giác cũng
không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa bốn niệm
trụ không sở hữu, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không sở hữu. Nếu trong pháp ấy
bốn niệm trụ không sở hữu, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát,
Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa pháp
môn giải thoát không không sở hữu; pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện không sở hữu. Nếu trong pháp ấy pháp môn giải thoát không
không sở hữu, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không sở hữu
thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và các
Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là
không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mười địa
Bồ-tát không sở hữu. Nếu trong pháp ấy mười địa Bồ-tát không sở
hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và
các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là
không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa năm loại
mắt không sở hữu, sáu phép thần thông không sở hữu. Nếu trong pháp
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ấy năm loại mắt không sở hữu, sáu phép thần thông không sở hữu thì
trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và các Độcgiác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mười lực
Phật không sở hữu, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không sở
hữu. Nếu trong pháp ấy mười lực Phật không sở hữu, bốn điều không
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không sở hữu thì trong pháp
ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và các Độc-giác cũng
không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa pháp
không quên mất không sở hữu, tánh luôn luôn xả không sở hữu. Nếu
trong pháp ấy pháp không quên mất không sở hữu, tánh luôn luôn xả
không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát,
Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa trí nhất
thiết không sở hữu, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sở hữu.
Nếu trong pháp ấy trí nhất thiết không sở hữu, trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu,
Bồ-tát, Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự
tánh của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa tất cả
pháp môn Đà-la-ni không sở hữu, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không
sở hữu. Nếu trong pháp ấy tất cả pháp môn Đà-la-ni không sở hữu, tất
cả pháp môn Tam-ma-địa không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng
không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu.
Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa quả Dựlưu không sở hữu, quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán không sở hữu.
Nếu trong pháp ấy quả Dự-lưu không sở hữu, quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồtát, Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa quả vị
Độc-giác không sở hữu. Nếu trong pháp ấy quả vị Độc-giác không sở
hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và
các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là
không.
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Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa tất cả
hạnh đại Bồ-tát không sở hữu. Nếu trong pháp ấy tất cả hạnh đại Bồtát không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát,
Thanh-văn và các Độc-giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này Thiện Hiện! Ở trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật cũng không sở hữu. Nếu trong pháp ấy
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng không sở hữu thì trong pháp
ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ-tát, Thanh-văn và các Độc-giác cũng
không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồtát thừa, khi nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì
người diễn nói kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, có nhiều sự trở
ngại và tai hại sinh khởi, khiến người ít phước chẳng thành tựu được
việc ấy. Như châu Thiệm bộ có các châu báu: Phệ lưu ly, loa bối, ngọc
bích, san hô, thạch tạng, ma ni, chơn châu, đế thanh, đại thanh, vàng,
bạc v.v… có nhiều giặc cướp cản trở gây hại nên các người bạc phước
cầu chẳng thể được. Bảo châu vô giá Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
cũng như vậy, những người ít phước khi nghe, hỏi v.v… có nhiều ác
ma làm trở ngại.
Cụ thọ Thiện Hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy!
Bạch Thiện Thệ! Đúng vậy! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như các loại
châu báu phệ lưu ly v.v… ở châu Thiệm bộ có nhiều trở ngại, những
người bạc phước cầu chẳng thể được. Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn
trụ Bồ-tát thừa, vì ít phước đức nên khi nghe, hỏi v.v… có nhiều trở
ngại, tuy có ưa thích mà chẳng thể thành tựu. Vì sao? Vì có người ngu
si bị ma sai khiến, nên khi thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa
nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói
kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy thì gây trở ngại.
Bạch Thế Tôn! Kẻ ngu si ấy, tuệ giác kém cỏi, tự mình chẳng
nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa, lại ưa ngăn cản kẻ khác nghe, hỏi, sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa.
Bạch Thế Tôn! Kẻ ngu si kia chẳng ưa pháp lớn, đối với kinh
điển Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa tự mình chẳng ưa nghe, hỏi, sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói; đối với nguời khác khi
họ nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy lại gây trở ngại.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Có người ngu
si bị ma sai khiến, chưa trồng căn lành, phước tuệ kém cỏi, chưa ở chỗ
Phật phát nguyện rộng lớn, chưa được các thiện hữu nhiếp thọ, nên
đối với kinh điển Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa tự mình chẳng thể
nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói, và khi
các thiện nam tử, thiện nữ nhơn tân học Đại-thừa nghe, hỏi, sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa ấy thì gây trở ngại.
Này Thiện Hiện! Vào đời tương lai có thiện nam tử, thiện nữ
nhơn tuệ giác kém cỏi, căn lành ít ỏi, đối với công đức to lớn của các
Như Lai tâm chẳng ưa thích, nên tự mình đối với kinh điển Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa chẳng thể nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu
tập, tư duy, rộng nói, trái lại ưa ngăn cản người khác nghe, hỏi, sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ
Bồ-tát thừa khi nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì
người diễn nói kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy có nhiều ma sự.
Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn khi nghe, hỏi,
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy không có các ma sự, lại có thể viên mãn
Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; lại
có thể viên mãn pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh; lại có thể viên mãn chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; lại có thể
viên mãn Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo; lại có thể viên mãn
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; lại có thể viên mãn tám
giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; lại có thể
viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; lại có thể viên mãn pháp
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; lại có
thể viên mãn mười địa Bồ-tát; lại có thể viên mãn năm loại mắt, sáu
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phép thần thông; lại có thể viên mãn mười lực Phật, bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng; lại có thể viên mãn pháp không quên mất, tánh
luôn luôn xả; lại có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng; lại có thể viên mãn tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp
môn Tam-ma-địa; lại có thể viên mãn tất cả hạnh đại Bồ-tát; lại có thể
viên mãn quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì này Thiện Hiện!
Nên biết, đó đều do sức oai thần của Phật gia hộ các thiện nam tử,
thiện nữ nhơn ấy, khiến cho họ khi nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, ma
sự không khởi; lại khiến viên mãn Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn,
tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; lại khiến viên mãn pháp không nội,
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; lại khiến viên mãn
chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; lại khiến viên mãn Thánh đế
khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo; lại khiến viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô
lượng, bốn định vô sắc; lại khiến viên mãn tám giải thoát, tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; lại khiến viên mãn bốn niệm trụ,
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo; lại khiến viên mãn pháp môn giải thoát không,
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; lại khiến viên mãn mười địa
Bồ-tát; lại khiến viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông; lại
khiến viên mãn mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng;
lại khiến viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; lại khiến
viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; lại khiến
viên mãn tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; lại
khiến viên mãn tất cả hạnh đại Bồ-tát; lại khiến viên mãn quả vị giác
ngộ cao tột của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
trong mười phương thế giới vì các hữu tình, hiện đang thuyết pháp
cũng dùng thần lực gia hộ các thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, khiến
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họ khi nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói
kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy không có các ma sự.
Này Thiện Hiện! Tất cả chúng đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối
chuyển trong mười phương thế giới, cũng dùng thần lực gia hộ các
thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, khiến họ khi nghe, hỏi, sao chép, thọ
trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
ấy không có ma sự.
Quyeån Thöù 304

HEÁT
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XXXXI. PHAÅM PHAÄT MAÃU
01
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Thí như người mẹ sanh và nuôi
dưỡng các con, hoặc năm, hoặc mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi,
năm mươi, hoặc trăm, hoặc ngàn đứa. Người mẹ bị bệnh, các con đều
cùng nhau hết lòng tìm cầu thuốc thang điều trị; họ nghĩ thế này: Làm
sao cho mẹ ta được lành bệnh, sống lâu an lạc, thân không các khổ,
tâm chẳng sầu lo. Bấy giờ, các người con tạo phương tiện, hoặc tìm
cầu phương tiện an lạc, che chở, bảo vệ cho mẹ, khônng để muỗi
mòng, ruồi nhặng, rắn rít, lạnh nóng, đói khát xúc chạm gây phiền
bực. Lại dùng đủ các món thượng diệu cung kính cúng dường và nghĩ:
Mẹ ta thương yêu sanh ra và nuôi dưỡng chúng ta, chỉ dạy các sự việc
ở đời, chúng ta không báo ơn mẹ sao được!
Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng như thế,
thường dùng Phật nhãn quán xem hộ niệm Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có công
năng phát sanh tất cả Phật pháp cho chúng ta, có công năng chỉ bày
thật tướng các pháp thế gian; tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
hiện đang thuyết pháp ở mười phương thế giới, cũng dùng Phật nhãn
quán xem hộ niệm Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có công năng phát sanh tất cả
công đức của chư Phật, có công năng chỉ bày thật tướng các pháp thế
gian; do nhân duyên này, chư Phật của chúng ta thường dùng Phật
nhãn quán xem hộ niệm Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa; vì báo trả ơn
này nên không hề tạm bỏ. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tất cả Như Lai
Ứng Chánh Đẳng Giác, Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới,
bố thí Ba-la-mật-đa đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà được
xuất sanh; tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà được xuất sanh; tất cả
chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
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khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa ấy mà được xuất sanh; tất cả Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo
đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà được xuất sanh; tất cả bốn
tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa ấy mà được xuất sanh; tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà
được xuất sanh; tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đều do Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà được xuất sanh; tất cả pháp môn giải
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều do Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà được xuất sanh; tất cả mười địa Bồ-tát
đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà được xuất sanh; tất cả năm
loại mắt, sáu phép thần thông đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy
mà được xuất sanh; tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà được xuất sanh;
tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả đều do Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa ấy mà được xuất sanh; tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà được
xuất sanh; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều
do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà được xuất sanh; tất cả Dự-lưu
và quả Dự-lưu, Nhất-lai và quả Nhất-lai, Bất-hoàn và quả Bất-hoàn,
A-la-hán và quả A-la-hán đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà
được xuất sanh; tất cả Độc-giác và quả vị Độc-giác đều do Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa ấy mà được xuất sanh; tất cả đại Bồ-tát và các
hạnh đại Bồ-tát đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà được xuất
sanh; tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị giác ngộ cao tột
của chư Phật đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà được xuất sanh.
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã đắc
quả vị giác ngộ cao tột, hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, sẽ đắc quả vị
giác ngộ cao tột đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy; do nhân
duyên này, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa đối với các đức Như Lai có
ơn đức lớn. Cho nên, chư Phật thường dùng Phật nhãn quán xem hộ
niệm Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, nếu thường nghe, hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập,
rộng nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa thì tất cả Như Lai Ứng Chánh
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Đẳng Giác thường dùng Phật nhãn quán xem hộ niệm khiến thân tâm
họ thường được an lạc, tu các thiện nghiệp không có các trở ngại.
Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, nếu đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, thường nghe, hỏi,
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói, thì tất cả
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong mười phương thế giới đều cùng
hộ niệm, khiến đối với quả vị giác ngộ cao tột không thối chuyển.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Như đức Thế Tôn
dạy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có công năng xuất sanh chư Phật;
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có công năng chỉ bày thật tướng của các
pháp thế gian.
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có công
năng xuất sanh chư Phật? Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có
công năng chỉ rõ thật tướng các pháp thế gian? Tại sao chư Phật từ
Bát-nhã-ba-la-mật-đa xuất sanh? Tại sao chư Phật nói tướng thế gian?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có công
năng xuất sanh năm loại mắt, sáu phép thần thông; hoặc mười lực
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc pháp không quên mất,
tánh luôn luôn xả; hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.
Này Thiện Hiện! Vô lượng, vô biên công đức chư Phật như thế
đều từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất sanh; do đạt được công đức
của chư Phật như thế cho nên gọi là Phật. Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
có nhiều công năng xuất sanh công đức chư Phật như thế, do đó nên
nói có công năng xuất sanh chư Phật, cũng nói chư Phật từ Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa xuất sanh.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có công năng chỉ
rõ thật tướng của các pháp thế gian, đó là có công năng chỉ rõ thật
tướng của năm uẩn thế gian. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
cũng nói thật tướng của năm uẩn thế gian.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa của chư
Phật nói rõ thật tướng năm uẩn thế gian?
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của chư Phật đều chẳng
nói rõ năm uẩn có thành, có hoại, có sanh, có diệt, có nhiễm, có tịnh,
có tăng, có giảm, có nhập, có xuất; đều chẳng nói rõ năm uẩn có quá
khứ, có vị lai, có hiện tại, có thiện, có bất thiện, có vô ký, có sự ràng
buộc của Dục giới, có sự ràng buộc của Sắc giới, có sự ràng buộc của
Vô sắc giới. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì chẳng phải các pháp không
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có thành có hoại, chẳng phải pháp vô tướng có thành có hoại, chẳng
phải pháp vô nguyện có thành có hoại, chẳng phải pháp vô tác có
thành có hoại, chẳng phải pháp vô sanh diệt có thành có hoại, chẳng
phải pháp không thể tánh có thành có hoại.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của chư Phật nói rõ thật
tướng của năm uẩn thế này; tướng của năm uẩn này tức là thế gian,
cho nên thế gian cũng không có tướng thành, hoại, sanh, diệt v.v…
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
đều nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa có thể chứng biết hết vô lượng, vô số
tâm hành sai biệt của các loại hữu tình. Nhưng trong lý của Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa này không có hữu tình, không có sự phát khởi của
hữu tình có thể nắm bắt được; không có sắc, không có sự phát khởi
của sắc có thể nắm bắt được; không có thọ, tưởng, hành, thức, không
có sự phát khởi của thọ, tưởng, hành, thức có thể nắm bắt được; không
có nhãn xứ, không có sự phát khởi của nhãn xứ có thể nắm bắt được;
không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, không có sự phát khởi của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ có thể nắm bắt được; không có sắc xứ, không có sự
phát khởi của sắc sứ có thể nắm bắt được; không có thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ, không có sự phát khởi của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ có thể nắm bắt được; không có nhãn giới, không có sự phát khởi
của nhãn giới có thể nắm bắt được; không có sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có sự
phát khởi của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
có thể nắm bắt được; không có nhĩ giới, không có sự phát khởi của nhĩ
giới có thể nắm bắt được; không có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, không có sự phát khởi
của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể
nắm bắt được; không có tỷ giới, không có sự phát khởi của tỷ giới có
thể nắm bắt được; không có hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, không có sự phát khởi của hương
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được;
không có thiệt giới, không có sự phát khởi của thiệt giới có thể nắm
bắt được; không có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra, không có sự phát khởi của vị giới cho đến
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được; không có
thân giới, không có sự phát khởi của thân giới có thể nắm bắt được;
không có xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra, không có sự phát khởi của xúc giới cho đến
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được; không có
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ý giới, không có sự phát khởi của ý giới có thể nắm bắt được; không
có pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra, không có sự phát khởi của pháp giới cho đến ý xúc làm suyên
sanh ra các thọ có thể nắm bắt được; không có địa giới, không có sự
phát khởi của địa giới có thể nắm bắt được; không có thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, không có sự phát khởi của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới có thể nắm bắt được; không có vô minh, không có sự
phát khởi của vô minh có thể nắm bắt được; không có hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não, không có sự phát khởi của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não có thể nắm bắt được; không có bố thí Ba-la-mật-đa, không có
sự phát khởi của bố thí Ba-la-mật-đa có thể nắm bắt được; không có
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, không có sự
phát khởi của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể nắm bắt
được; không có pháp không nội, không có sự phát khởi của pháp
không nội có thể nắm bắt được; không có pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh, không có sự phát khởi của pháp không ngoại cho
đến pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được; không có
chơn như, không có sự phát khởi của chơn như có thể nắm bắt được;
không có pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, không có sự phát khởi của pháp
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể nắm bắt được; không có
Thánh đế khổ, không có sự phát khởi của Thánh đế khổ có thể nắm
bắt được; không có Thánh đế tập, diệt, đạo, không có sự phát khởi của
Thánh đế tập, diệt, đạo có thể nắm bắt được; không có bốn tịnh lự,
không có sự phát khởi của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được; không có
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không có sự phát khởi của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được; không có tám giải thoát,
không có sự phát khởi của tám giải thoát có thể nắm bắt được; không
có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không có sự phát
khởi của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể nắm bắt
được; không có bốn niệm trụ, không có sự phát khởi của bốn niệm trụ
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có thể nắm bắt được; không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không có sự phát
khởi của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể nắm bắt
được; không có pháp môn giải thoát không, không có sự phát khởi của
pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được; không có pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện, không có sự phát khởi của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể nắm bắt được; không có mười
địa Bồ-tát, không có sự phát khởi của mười địa Bồ-tát có thể nắm bắt
được; không có năm loại mắt, không có sự phát khởi của năm loại mắt
có thể nắm bắt được; không có sáu phép thần thông, không có sự phát
khởi của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được; không có mười lực
Phật, không có sự phát khởi của mười lực Phật có thể nắm bắt được;
không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, không có sự phát khởi
của bốn điều không sợ cho đếm mười tám pháp Phật bất cộng có thể
nắm bắt được; không có pháp không quên mất, không có sự phát khởi
của pháp không quên mất có thể nắm bắt được; không có tánh luôn
luôn xả, không có sự phát khởi của tánh luôn luôn xả có thể nắm bắt
được; không có trí nhất thiết, không có sự phát khởi của trí nhất thiết
có thể nắm bắt được; không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,
không có sự phát khởi của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể
nắm bắt được; không có tất cả pháp môn Đà-la-ni, không có sự phát
khởi của tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể nắm bắt được; không có tất
cả pháp môn Tam-ma-địa, không có sự phát khởi của tất cả pháp môn
Tam-ma-địa có thể nắm bắt được; không có quả Dự-lưu, không có sự
phát khởi của quả Dự-lưu có thể nắm bắt được; không có quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán, không có sự phát khởi của quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán có thể nắm bắt được; không có quả vị Độc-giác, không
có sự phát khởi của quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được; không có tất
cả hạnh đại Bồ-tát, không có sự phát khởi của tất cả hạnh đại Bồ-tát có
thể nắm bắt được; không có có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật,
không có sự phát khởi của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể
nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của chư Phật nói rõ thật
tướng thế gian như thế.
Này Thiện Hiện! Nhưng trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa,
chẳng chỉ rõ sắc, chẳng chỉ rõ thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát74
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nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
huống là có sắc, thọ, tưởng, hành, thức có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ
nhãn xứ; chẳng chỉ rõ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có
nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ sắc
xứ; chẳng chỉ rõ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có
sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ
nhãn giới; chẳng chỉ rõ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong
lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có nhãn giới cho
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ nhĩ
giới; chẳng chỉ rõ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có nhĩ giới cho đến
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ tỷ
giới; chẳng chỉ rõ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có tỷ giới cho đến các thọ
do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ
thiệt giới; chẳng chỉ rõ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có thiệt giới cho đến
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ thân
giới; chẳng chỉ rõ xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bát75
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nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có thân giới cho đến
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ ý
giới; chẳng chỉ rõ pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có ý giới cho đến các thọ do
ý xúc làm duyên sanh ra có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ địa
giới, chẳng chỉ rõ thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
huống là có địa giới, thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể chỉ rõ
được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ vô
minh; chẳng chỉ rõ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong
lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có vô minh cho
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ bố
thí Ba-la-mật-đa; chẳng chỉ rõ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có bố thí Ba-la-mật-đa cho đến
Bát-nhã-ba-la-mật-đa có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ
pháp không nội; chẳng chỉ rõ pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, huống là có pháp không nội cho đến vô tánh tự tánh
của không có thể chỉ rõ được.
76

Tập 07, Quyển 305, Phẩm Phật Mẫu

Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ
chơn như; chẳng chỉ rõ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì sao? Này Thiện Hiện!
Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có
chơn như cho đến bất tư nghì giới có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ
Thánh đế khổ, chẳng chỉ rõ Thánh đế tập, diệt, đạo. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
huống là có Thánh đế khổ cho đến Thánh đế tập, diệt, đạo có thể chỉ
rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ bốn
tịnh lự; chẳng chỉ rõ bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
huống là có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể chỉ rõ
được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ tám
giải thoát; chẳng chỉ rõ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, huống là có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ bốn
niệm trụ; chẳng chỉ rõ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì
trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có bốn
niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ
pháp môn giải thoát không; chẳng chỉ rõ pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có pháp môn giải thoát không,
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ
mười địa Bồ-tát. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la77
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mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có mười địa Bồ-tát có thể chỉ
rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ năm
loại mắt; chẳng chỉ rõ sáu phép thần thông. Vì sao? Này Thiện Hiện!
Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có năm
loại mắt, sáu phép thần thông có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ
mười lực Phật; chẳng chỉ rõ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Vì
sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, huống là có mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất
cộng có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ
pháp không quên mất; chẳng chỉ rõ tánh luôn luôn xả. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
huống là có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả có thể chỉ rõ
được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ trí
nhất thiết; chẳng chỉ rõ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
huống là có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể chỉ
rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ tất
cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng chỉ rõ tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì
sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, huống là có tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-mađịa có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ quả
Dự-lưu, chẳng chỉ rõ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
huống là có quả Dự-lưu, quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể chỉ
rõ được.
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Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ quả
vị Độc-giác. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, huống là có quả vị Độc-giác có thể chỉ rõ
được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ tất
cả hạnh đại Bồ-tát. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn không sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể
chỉ rõ được.
Trong lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ quả
vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì trong lý
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa còn
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật có thể chỉ rõ được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả hữu tình phát biểu ra lời nói là hoặc
có sắc, hoặc không có sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc
chẳng phải có tưởng, chẳng phải không có tưởng, hoặc thế giới này,
hoặc tất cả thế giới khác trong mười phương. Các hữu tình ấy, tâm an
tịnh, hoặc tâm tán loạn, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác nương
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa đều biết như thật.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác biết như
thật tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình ấy?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác do
pháp tánh nên biết như thật tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu
tình ấy?
Bạch Thế Tôn! Vì sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác do pháp
tánh nên biết như thật tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình
ấy?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác biết
như thật trong pháp tánh, pháp tánh còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có tâm an tịnh, tâm tán loạn.
Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy, do pháp
tánh nên như thật biết tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác do
tận, do ly nhiễm, do diệt, do đoạn, do tịch tịnh, do viễn ly nên như thật
biết tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình.
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Bạch Thế Tôn! Vì sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác do tận,
do ly nhiễm, do diệt, do đoạn, do tịch tịnh, do viễn ly nên như thật biết
tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như
thật biết tận, ly nhiễm, diệt, đoạn, tịch tịnh, viễn ly; do tánh của tận
v.v... còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có tâm an tịnh, tâm tán
loạn!
Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy, nương
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, do tận v.v... nên như thật biết tâm an
tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình ấy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết các loại hữu tình ấy
có tâm tham, tâm lìa tham; có tâm sân, tâm lìa sân; có tâm si, tâm lìa
si.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như thật
biết các loại hữu tình ấy có tâm tham, tâm lìa tham; có tâm sân, tâm
lìa sân; có tâm si, tâm lìa si?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như
thật biết các loại hữu tình ấy có tánh như thật của tâm tham, sân, si,
chẳng phải có tâm tham, sân, si, chẳng phải lìa tâm tham, sân, si. Vì
sao? Vì trong tánh như thật, tâm, tâm sở pháp còn chẳng thể nắm bắt
được, huống là có tâm tham, sân, si, tâm lìa tham, sân, si.
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như
thật biết tánh như thật của tâm lìa tham, sân, si của các loại hữu tình
ấy, chứ chẳng phải có tâm tham, sân, si, chẳng phải lìa tâm tham, sân,
si. Vì sao? Vì trong tánh như thật, tâm, tâm sở pháp còn chẳng thể
nắm bắt được, huống là có tâm tham, sân, si, tâm lìa tham, sân, si.
Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy nương Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết có tâm tham, tâm lìa tham, có
tâm sân, tâm lìa sân, có tâm si, tâm lìa si của các loại hữu tình ấy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác,
như thật biết tâm có tham, sân, si, chẳng phải tâm có tham, sân, si,
chẳng phải lìa tâm tham, sân, si của các loại hữu tình ấy. Vì sao? Vì
hai loại tâm ấy chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như
thật biết tâm lìa tham, sân, si, tâm chẳng phải có tham, sân, si, tâm
chẳng phải lìa tham, sân, si của các loại hữu tình ấy. Vì sao? Vì hai
loại tâm ấy chẳng hòa hợp.
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Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy nương Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm có tham, tâm lìa tham, tâm
có sân, tâm lìa sân, tâm có si, tâm lìa si của các loại hữu tình ấy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm rộng của các hữu
tình ấy.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như thật
biết tâm rộng của các loại hữu tình ấy?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như
thật biết tâm rộng của các loại hữu tình ấy, không rộng không hẹp,
không tăng không giảm, không đến không đi, vì lìa tâm tánh nên
chẳng phải rộng, chẳng phải hẹp, chẳng phải tăng chẳng phải giảm,
chẳng phải đi, chẳng phải đến. Vì sao? Vì tự tánh của tâm không sở
hữu, thì cái gì rộng, cái gì hẹp, cái gì tăng, cái gì giảm, cái gì đi, cái gì
đến!
Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy nương Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm rộng của các loại hữu tình
ấy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm lớn của các loại
hữu tình ấy.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như thật
biết tâm lớn của các loại hữu tình ấy?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như
thật biết tâm lớn của các loại hữu tình ấy không đi, không đến, không
sanh, không diệt, không trụ, không dị, không đại, không tiểu. Vì sao?
Vì tự tánh của tâm không sở hữu, chẳng phải đi, chẳng phải đến,
chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải trụ, chẳng phải dị, chẳng
phải đại, chẳng phải tiểu.
Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy nương Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm lớn của các loại hữu tình ấy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm vô lượng của các
loại hữu tình ấy.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như thật
biết tâm vô lượng của các loại hữu tình ấy?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như
thật biết tâm vô lượng của các loại hữu tình ấy, chẳng phải trụ, chẳng
phải chẳng trụ, chẳng phải đi, chẳng phải chẳng đi. Vì sao? Vì tánh
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của tâm vô lượng, vô lậu, vô y, như vậy đâu có thể nói là có trụ, chẳng
trụ, có đi, chẳng đi.
Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy nương Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm vô lượng của các loại hữu
tình ấy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm vô kiến, vô đối
của các loại hữu tình ấy.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như thật
biết tâm vô kiến, vô đối của các loại hữu tình ấy?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như
thật biết tâm vô kiến, vô đối của các loại hữu tình ấy đều không có
tướng của tâm. Vì sao? Vì tất cả tự tướng của tâm là không.
Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy nương Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm vô kiến, vô đối của các loại
hữu tình ấy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm vô sắc không thể
thấy của các loại hữu tình ấy.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như thật
biết tâm vô sắc chẳng thể thấy của các loại hữu tình ấy?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như
thật biết tâm vô sắc chẳng thể thấy của các loại hữu tình ấy mà năm
loại mắt của chư Phật chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì tánh của tất cả
tâm là không.
Này Thiện Hiện! Như vậy, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm vô sắc
chẳng thể thấy của các loại hữu tình ấy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm, tâm sở pháp của
các loại hữu tình khác, hoặc hiện hoặc ẩn, hoặc co hoặc duỗi.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như thật
biết tâm, tâm sở pháp của các loại hữu tình khác hoặc hiện, hoặc ẩn,
hoặc co, hoặc duỗi?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như
thật biết tâm, tâm sở pháp hiện, ẩn, co, duỗi của các loại hữu tình khác
đều nương sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà sanh khởi.
Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy nương Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm, tâm sở pháp của các loại
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hữu tình khác hoặc hiện, hoặc ẩn, hoặc co, hoặc duỗi, có nghĩa là chư
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như thật biết tâm, tâm sở pháp hiện,
ẩn, co, duỗi của các loại hữu tình khác hoặc nương sắc, hoặc nương
thọ, tưởng, hành, thức chấp ngã và thế gian là thường và cho điều này
là đúng, ngoài ra đều sai lầm; hoặc nương sắc, hoặc nương thọ, tưởng,
hành, thức chấp ngã và thế gian là vô thường và cho điều này là đúng,
ngoài ra đều sai lầm; hoặc nương sắc, hoặc nương thọ, tưởng, hành,
thức chấp ngã và thế gian vừa thường vừa vô thường, và cho điều này
là đúng, ngoài ra đều sai lầm; hoặc nương sắc, hoặc nương thọ, tưởng,
hành, thức chấp ngã và thế gian là chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm; hoặc nương sắc,
hoặc nương thọ, tưởng, hành, thức chấp ngã và thế gian hữu biên và
cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm; hoặc nương sắc, hoặc
nương thọ, tưởng, hành, thức chấp ngã và thế gian vô biên và cho điều
này là đúng, ngoài ra đều sai lầm; hoặc nương sắc, hoặc nương thọ,
tưởng, hành, thức chấp ngã và thế gian vừa hữu biên, vừa vô biên và
cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm; hoặc nương sắc, hoặc
nương thọ, tưởng, hành, thức chấp ngã và thế gian chẳng phải hữu
biên, chẳng phải vô biên và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai
lầm; hoặc nương sắc, hoặc nương thọ, tưởng, hành, thức chấp mạng
tức là thân và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm; hoặc nương
sắc, hoặc nương thọ, tưởng, hành, thức chấp mạng khác thân và cho
điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm; hoặc nương sắc, hoặc nương
thọ, tưởng, hành, thức chấp Như Lai sau khi tịch diệt, hữu và cho điều
này là đúng, ngoài ra đều sai lầm; hoặc nương sắc, hoặc nương thọ,
tưởng, hành, thức chấp Như Lai sau khi tịch diệt, phi hữu và cho điều
này là đúng, ngoài ra đều sai lầm; hoặc nương sắc, hoặc nương thọ,
tưởng, hành, thức chấp Như Lai sau khi tịch diệt, vừa hữu, vừa phi
hữu và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm; hoặc nương sắc,
hoặc nương thọ, tưởng, hành, thức chấp Như Lai sau khi tịch diệt phi
hữu, phi phi hữu và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm.
Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy nương Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thật biết tâm, tâm sở pháp của các loại
hữu tình khác hoặc hiện, hoặc ẩn, hoặc co, hoặc duỗi.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa biết như thật về sắc, biết như thật
về thọ, tưởng, hành, thức.
Bạch Thế Tôn! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác biết như thật về
sắc, biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức như thế nào?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác biết
như thật về sắc như chơn như, như pháp giới, như pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, không phân biệt, không tướng
trạng, không tác dụng, không hý luận, không sở đắc; biết như thật về
thọ, tưởng, hành, thức như chơn như, như pháp giới, như pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, không phân biệt, không
tướng trạng, không tác dụng, không hý luận, không sở đắc.
Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy nương Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa biết như thật về tâm, tâm sở pháp hiện, ẩn,
co, duỗi của các loại hữu tình khác cũng như chơn như, như pháp giới,
như pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, không phân
biệt, không tướng trạng, không tác dụng, không hý luận, không sở đắc.
Này Thiện Hiện! Chơn như của tâm, tâm sở pháp hiện, ẩn, co,
duỗi của các loại hữu tình tức là chơn như của ngũ uẩn; chơn như của
ngũ uẩn tức là chơn như của mười hai xứ; chơn như của mười hai xứ
tức là chơn như của mười tám giới; chơn như của mười tám giới tức là
chơn như của sáu giới; chơn như của sáu giới tức là chơn như của
mười hai duyên khởi; chơn như của mười hai duyên khởi tức là chơn
như của tất cả pháp; chơn như của tất cả pháp tức là chơn như của sáu
phép Ba-la-mật-đa; chơn như của sáu phép Ba-la-mật-đa tức là chơn
như của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh; chơn như của pháp không nội cho đến chơn như của pháp không
không tánh tự tánh tức là chơn như của pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì;
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chơn như của chơn như cho đến chơn như của cảnh giới bất tư nghì
tức là chơn như của Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; chơn như của Thánh
đế khổ, tập, diệt, đạo tức là chơn như của bốn niệm trụ; chơn như của
bốn niệm trụ tức là chơn như của bốn chánh đoạn; chơn như của bốn
chánh đoạn tức là chơn như của bốn thần túc; chơn như của bốn thần
túc tức là chơn như của năm căn; chơn như của năm căn tức là chơn
như của năm lực; chơn như của năm lực tức là chơn như của bảy chi
đẳng giác; chơn như của bảy chi đẳng giác tức là chơn như của tám
chi thánh đạo; chơn như của tám chi thánh đạo tức là chơn như của
bốn tịnh lự; chơn như của bốn tịnh lự tức là chơn như của bốn vô
lượng; chơn như của bốn vô lượng tức là chơn như của bốn định vô
sắc; chơn như của bốn định vô sắc tức là chơn như của tám giải thoát;
chơn như của tám giải thoát tức là chơn như của tám thắng xứ; chơn
như của tám thắng xứ tức là chơn như của chín định thứ đệ; chơn như
của chín định thứ đệ tức là chơn như của mười biến xứ; chơn như của
mười biến xứ tức là chơn như của ba pháp môn giải thoát; chơn như
của ba pháp môn giải thoát tức là chơn như của mười địa Bồ-tát; chơn
như của mười địa Bồ-tát tức là chơn như của năm loại mắt; chơn như
của năm loại mắt tức là chơn như của sáu phép thần thông; chơn như
của sáu phép thần thông tức là chơn như của tất cả pháp môn Đà-la-ni;
chơn như của tất cả pháp môn Đà-la-ni tức là chơn như của tất cả pháp
môn Tam-ma-địa; chơn như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa tức là
chơn như của mười lực Phật; chơn như của mười lực Phật tức là chơn
như của bốn điều không sợ; chơn như của bốn điều không sợ tức là
chơn như của bốn sự hiểu biết thông suốt; chơn như của bốn sự hiểu
biết thông suốt tức là chơn như của đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả; chơn
như của đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả tức là chơn như của mười tám
pháp Phật bất cộng; chơn như của mười tám pháp Phật bất cộng tức là
chơn như của pháp không quên mất; chơn như của pháp không quên
mất tức là chơn như của tánh luôn luôn xả; chơn như của tánh luôn
luôn xả tức là chơn như của trí nhất thiết; chơn như của trí nhất thiết
tức là chơn như của trí đạo tướng; chơn như của trí đạo tướng tức là
chơn như của trí nhất thiết tướng; chơn như của trí nhất thiết tướng tức
là chơn như của pháp thiện; chơn như của pháp thiện tức là chơn như
của pháp bất thiện; chơn như của pháp bất thiện tức là chơn như của
pháp vô ký; chơn như của pháp vô ký tức là chơn như của pháp thế
gian; chơn như của pháp thế gian tức là chơn như của pháp xuất thế
gian; chơn như của pháp xuất thế gian tức là chơn như của pháp hữu
lậu; chơn như của pháp hữu lậu tức là chơn như của pháp vô lậu; chơn
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như của pháp vô lậu tức là chơn như của pháp hữu tội; chơn như của
pháp hữu tội tức là chơn như của pháp vô tội; chơn như của pháp vô
tội tức là chơn như của pháp tạp nhiễm; chơn như của pháp tạp nhiễm
tức là chơn như của pháp thanh tịnh; chơn như của pháp thanh tịnh tức
là chơn như của pháp quá khứ; chơn như của pháp quá khứ tức là
chơn như của pháp vị lai; chơn như của pháp vị lai tức là chơn như
của pháp hiện tại; chơn như của pháp hiện tại tức là chơn như của
pháp Dục giới; chơn như của pháp Dục giới tức là chơn như của pháp
Sắc giới; chơn như của pháp Sắc giới tức là chơn như của pháp Vô sắc
giới; chơn như của pháp Vô sắc giới tức là chơn như của pháp hữu vi;
chơn như của pháp hữu vi tức là chơn như của pháp vô vi; chơn như
của pháp vô vi tức là chơn như của quả Dự-lưu; chơn như của quả Dựlưu tức là chơn như của quả Nhất-lai; chơn như của quả Nhất-lai tức là
chơn như của quả Bất-hoàn; chơn như của quả Bất-hoàn tức là chơn
như của quả A-la-hán; chơn như của quả A-la-hán tức là chơn như của
quả vị Độc-giác; chơn như của quả vị Độc-giác tức là chơn như của tất
cả hạnh đại Bồ-tát; chơn như của tất cả hạnh đại Bồ-tát tức là chơn
như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; chơn như của quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật tức là chơn như của tất cả Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác; chơn như của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác tức là chơn như của tất cả hữu tình.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của tất cả Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác, hoặc chơn như của tất cả hữu tình, hoặc chơn như của tất
cả pháp đều không hai, không riêng biệt, chỉ là một chơn như; vì chơn
như như thế không riêng, không khác, không hoại, không tận, chẳng
thể phân biệt.
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác nương
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà chứng rốt ráo chơn như của tất cả
pháp cho đến đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do đó nên nói Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa có công năng sanh ra chư Phật, là mẹ của chư Phật,
có công năng chỉ rõ thật tướng thế gian của chư Phật.
Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy nương Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa biết như thật chơn như của tất cả pháp chẳng
hư vọng, chẳng đổi khác; do biết như thật tướng chơn như nên gọi là
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chơn như
của tất cả pháp đã chứng của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng hư
vọng, chẳng đổi khác, rất là sâu xa, khó thấy khó biết.
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Bạch Thế Tôn! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều dùng
chơn như của tất cả pháp chẳng hư vọng, chẳng đổi khác, để chỉ rõ
phân biệt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.
Bạch Thế Tôn! Chơn như của tất cả pháp sâu xa, ai có thể tin
hiểu? Chỉ có đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển và A-la-hán lậu tận
đầy đủ chánh kiến, nghe Phật nói chơn như sâu xa này mới có thể phát
sanh sự tin hiểu. Như Lai nương vào tướng chơn như tự chứng để chỉ
rõ phân biệt cho họ.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Như ông đã
nói. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì chơn như vô tận nên sâu xa.
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như vô tận?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp đều vô tận, nên chơn như vô
tận.
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì
chứng chơn như nên đạt được quả vị giác ngộ cao tột, vì các loại hữu
tình chỉ rõ phân biệt tướng chơn như của tất cả pháp. Do đó nên gọi là
bậc nói chơn thật.
Lúc bấy giờ, các Thiên tử ở Dục giới, Sắc giới trong thế giới ba
lần ngàn đều dùng các loại hương hoa vi diệu cõi trời, từ xa rải đến
cúng dường, rồi đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân, lui đứng một bên, chấp
tay cung kính đồng bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa đã nói lấy gì làm
tướng?
Bấy giờ, Phật bảo các Thiên tử: Này Thiên tử! Nên biết, Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa lấy không làm tướng; Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa lấy vô tướng làm tướng; Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa lấy vô
nguyện làm tướng; Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa lấy vô tác làm tướng;
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa lấy vô sanh, vô diệt làm tướng; Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa lấy vô nhiễm, vô tịnh làm tướng; Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa lấy vô tánh làm tướng; Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa lấy
vô tự tánh làm tướng; Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa lấy vô tánh tự tánh
làm tướng; Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa lấy vô sở y chỉ làm tướng;
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa lấy phi đoạn, phi thường làm tướng; Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa lấy phi nhất, phi dị làm tướng; Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa lấy vô lai, vô khứ làm tướng; Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa lấy hư không làm tướng; Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có vô lượng
các tướng như thế.
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Thiên tử nên biết! Các tướng như thế, tất cả Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác nương vào thế tục mà nói, chứ không nương vào
thắng nghĩa.
Thiên tử nên biết! Các tướng như thế của Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa, trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian đều chẳng thể phá
hoại. Vì sao? Vì trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian cũng là
tướng.
Thiên tử nên biết! Các tướng thì chẳng thể phá hoại các tướng,
các tướng chẳng thể biết rõ các tướng, các tướng chẳng thể phá hoại
vô tướng, các tướng chẳng thể biết rõ vô tướng; vô tướng chẳng thể
phá hoại các tướng, vô tướng chẳng thể biết rõ các tướng, vô tướng
chẳng thể phá hoại vô tướng, vô tướng chẳng thể biết rõ vô tướng. Vì
sao? Vì hoặc tướng, hoặc vô tướng, hoặc tướng vô tướng đều không
sở hữu, năng phá, năng tri, sở phá, sở tri và sự phá, sự biết chẳng thể
nắm bắt được.
Thiên tử nên biết! Các tướng như thế chẳng phải sắc tạo ra,
chẳng phải thọ, tưởng, hành, thức tạo ra; chẳng phải nhãn xứ tạo ra,
chẳng phải nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tạo ra; chẳng phải sắc xứ tạo ra,
chẳng phải thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tạo ra; chẳng phải nhãn giới
tạo ra, chẳng phải sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra tạo ra; chẳng phải nhĩ giới tạo ra,
chẳng phải thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ
xúc làm duyên sanh ra tạo ra; chẳng phải tỷ giới tạo ra, chẳng phải
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra tạo ra; chẳng phải thiệt giới tạo ra, chẳng phải vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra tạo
ra; chẳng phải thân giới tạo ra; chẳng phải xúc giới, thân thức giới và
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra tạo ra; chẳng
phải ý giới tạo ra, chẳng phải pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra tạo ra; chẳng phải địa giới tạo ra,
chẳng phải thủy, hỏa, phong, không, thức giới tạo ra; chẳng phải vô
minh tạo ra, chẳng phải hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não tạo ra; chẳng phải bố thí Bala-mật-đa tạo ra, chẳng phải tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa tạo ra; chẳng phải pháp không nội tạo ra, chẳng phải
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
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không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tạo ra; chẳng phải chơn
như tạo ra, chẳng phải pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì tạo ra; chẳng phải Thánh
đế khổ tạo ra, chẳng phải Thánh đế tập, diệt, đạo tạo ra; chẳng phải
bốn tịnh lự tạo ra, chẳng phải bốn vô lượng, bốn định vô sắc tạo ra;
chẳng phải tám giải thoát tạo ra, chẳng phải tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ tạo ra; chẳng phải bốn niệm trụ tạo ra, chẳng
phải bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo tạo ra; chẳng phải pháp môn giải thoát không
tạo ra, chẳng phải pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện tạo ra;
chẳng phải mười địa Bồ-tát tạo ra; chẳng phải năm loại mắt tạo ra,
chẳng phải sáu phép thần thông tạo ra; chẳng phải mười lực Phật tạo
ra, chẳng phải bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tạo ra; chẳng phải
pháp không quên mất tạo ra, chẳng phải tánh luôn luôn xả tạo ra;
chẳng phải trí nhất thiết tạo ra, chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng tạo ra; chẳng phải tất cả pháp môn Đà-la-ni tạo ra, chẳng phải
tất cả pháp môn Tam-ma-địa tạo ra; chẳng phải quả Dự-lưu tạo ra,
chẳng phải quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán tạo ra; chẳng phải quả vị
Độc-giác tạo ra; chẳng phải tất cả hạnh đại Bồ-tát tạo ra; chẳng phải
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tạo ra.
Thiên tử nên biết! Các tướng như thế chẳng phải thiên tạo ra,
chẳng phải phi thiên tạo ra, chẳng phải nhơn tạo ra, chẳng phải phi
nhơn tạo ra, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải thế
gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi,
không hệ thuộc vào đâu, chẳng thể tuyên thuyết.
Thiên tử nên biết! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xa lìa các tướng,
chẳng nên hỏi Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa lấy gì làm tướng.
Phật bảo các Thiên tử! Theo ý các ông thì sao, như có người hỏi
hư không tướng gì, thì câu hỏi như thế có phải là câu hỏi chính đáng
chăng?
Các Thiên tử bạch: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì hư không
không hình thể, không tướng trạng, không tạo tác, chẳng nên hỏi như
thế.
Phật bảo các Thiên tử: Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa cũng như
thế, chẳng nên đặt câu hỏi. Tuy nhiên, các pháp tướng hữu Phật, vô
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Phật, pháp giới, pháp nhĩ, đối với những tướng này Phật hiện biết như
thật cho nên gọi là Như Lai.
Khi ấy, các Thiên tử lại bạch Phật: Các tướng mà Như Lai đã
biết như thế rất là sâu xa, khó thấy, khó biết. Vì tướng mà Như Lai
hiện biết ấy, đối với tất cả pháp chuyển thành trí vô ngại. Tất cả Như
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác an trụ tướng như thế để phân biệt, khai thị
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, vì các hữu tình gồm thâu các pháp
tướng, phương tiện khai thị, khiến đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa chứng
đắc trí vô ngại.
Bạch Thế Tôn! Thật hy hữu! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa là
hành xứ thường có của các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Vì tất cả
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tu hành pháp ấy nên chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột, vì các hữu tình, phân biệt khai thị tất cả pháp tướng,
đó là phân biệt khai thị tướng của sắc, phân biệt khai thị tướng của
thọ, tưởng, hành, thức; phân biệt khai thị tướng của nhãn xứ, phân biệt
khai thị tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; phân biệt khai thị tướng
của sắc xứ, phân biệt khai thị tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ; phân biệt khai thị tướng của nhãn giới, phân biệt khai thị tướng
của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra; phân biệt khai thị tướng của nhĩ giới, phân biệt khai thị
tướng của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra; phân biệt khai thị tướng của tỷ giới, phân biệt khai
thị tướng của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra; phân biệt khai thị tướng của thiệt giới, phân biệt
khai thị tướng của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra; phân biệt khai thị tướng của thân giới,
phân biệt khai thị tướng của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; phân biệt khai thị tướng của ý
giới, phân biệt khai thị tướng của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; phân biệt khai thị tướng của địa
giới, phân biệt khai thị tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới;
phân biệt khai thị tướng của vô minh, phân biệt khai thị tướng của
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não; phân biệt khai thị tướng của bố thí Ba-la-mật-đa,
phân biệt khai thị tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa; phân biệt khai thị tướng của pháp không nội, phân
biệt khai thị tướng của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
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giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; phân biệt
khai thị tướng của chơn như, phân biệt khai thị tướng của pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì; phân biệt khai thị tướng của Thánh đế khổ, phân biệt
khai thị tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo; phân biệt khai thị tướng
của bốn tịnh lự, phân biệt khai thị tướng của vô lượng, bốn định vô
sắc; phân biệt khai thị tướng của tám giải thoát, phân biệt khai thị
tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; phân biệt
khai thị tướng của bốn niệm trụ, phân biệt khai thị tướng của bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; phân biệt khai thị tướng của pháp môn giải thoát không,
phân biệt khai thị tướng của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện;
phân biệt khai thị tướng của mười địa Bồ-tát; phân biệt khai thị tướng
của năm loại mắt, phân biệt khai thị tướng của sáu phép thần thông;
phân biệt khai thị tướng của mười lực, phân biệt khai thị tướng của
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; phân biệt khai thị tướng của
pháp không quên mất, phân biệt khai thị tướng của tánh luôn luôn xả;
phân biệt khai thị tướng của trí nhất thiết, phân biệt khai thị tướng của
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; phân biệt khai thị tướng của tất cả
pháp môn Đà-la-ni, phân biệt khai thị tướng của tất cả pháp môn Tamma-địa; phân biệt khai thị tướng của quả Dự-lưu, phân biệt khai thị
tướng của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; phân biệt khai thị tướng
của quả vị Độc-giác; phân biệt khai thị tướng của tất cả hạnh đại Bồtát; phân biệt khai thị tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.
Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Thiên tử: Đúng vậy! Đúng vậy!
Đúng như lời các ông đã nói! Thiên tử nên biết! Tướng của tất cả
pháp, Như Lai biết như thật là vô tướng; đó là biến ngại là tướng của
sắc, Như Lai biết như thật là vô tướng, lãnh nạp là tướng của thọ, Như
Lai biết như thật là vô tướng, nắm lấy bóng dáng là tướng của tưởng,
Như Lai biết như thật là vô tướng, tạo tác là tướng của hành, Như Lai
biết như thật là vô tướng, liễu biệt là tướng của thức, Như Lai biết như
thật là vô tướng, khổ não tích tụ là tướng của uẩn, Như Lai biết như
thật là vô tướng, cửa ngõ sanh trưởng là tướng của xứ, Như Lai biết
như thật là vô tướng, nhiều độc hại là tướng của giới, Như Lai biết
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như thật là vô tướng, hòa hợp sanh khởi là tướng của duyên khởi, Như
Lai biết như thật là vô tướng, thường ban cho là tướng của bố thí Bala-mật-đa, Như Lai biết như thật là vô tướng, không bị phiền não thiêu
đốt là tướng của tịnh giới Ba-la-mật-đa, Như Lai biết như thật là vô
tướng, không sân nhuế là tướng của an nhẫn Ba-la-mật-đa, Như Lai
biết như thật là vô tướng, chẳng thể khuất phục là tướng của tinh tấn
Ba-la-mật-đa, Như Lai biết như thật là vô tướng, nhiếp trì tâm là
tướng của tịnh lự Ba-la-mật-đa, Như Lai biết như thật là vô tướng,
không trở ngại là tướng của Bát-nhã-ba-la-mật-đa, Như Lai biết như
thật là vô tướng; không sở hữu là tướng của pháp không nội v.v... Như
Lai biết như thật là vô tướng; chẳng điên đảo là tướng của chơn như
v.v... Như Lai biết như thật là vô tướng; chẳng hư vọng là tướng của
bốn Thánh đế, Như Lai biết như thật là vô tướng; không phiền nhiễu
là tướng của bốn tịnh lự, Như Lai biết như thật là vô tướng; không có
giới hạn ngăn cách là tướng của bốn vô lượng, Như Lai biết như thật
là vô tướng; không ồn ào, tạp loạn là tướng của bốn định vô sắc, Như
Lai biết như thật là vô tướng; không ràng buộc là tướng của tám giải
thoát, Như Lai biết như thật là vô tướng; có khả năng chế phục là
tướng của tám thắng xứ, Như Lai biết như thật là vô tướng; chẳng tán
loạn là tướng của chín định thứ đệ, Như Lai biết như thật là vô tướng;
không giới hạn là tướng của mười biến xứ, Như Lai biết như thật là vô
tướng; có công năng xuất ly là tướng của ba mươi bảy pháp Bồ-đề
phần, Như Lai biết như thật là vô tướng; xa lìa hết mức là tướng của
pháp môn giải thoát không, Như Lai biết như thật là vô tướng; rất tĩch
lặng là tướng của pháp môn giải thoát vô tướng, Như Lai biết như thật
là vô tướng; nhàm chán các khổ là tướng của pháp môn giải thoát vô
nguyện, Như Lai biết như thật là vô tướng; hướng đến đại giác ngộ là
tướng của mười địa Bồ-tát, Như Lai biết như thật là vô tướng; có khả
năng quán chiếu là tướng của năm loại mắt, Như Lai biết như thật là
vô tướng; không ngưng trệ là tướng của sáu phép thần thông, Như Lai
biết như thật là vô tướng; khéo quyết định là tướng của mười lực Phật,
Như Lai biết như thật là vô tướng; khéo an lập là tướng của bốn điều
không sợ, Như Lai biết như thật là vô tướng; không đoạn tuyệt là
tướng của bốn sự hiểu biết thông suốt, Như Lai biết như thật là vô
tướng; ban cho lợi lạc là tướng của đại từ, Như Lai biết như thật là vô
tướng; bứng gốc sầu khổ là tướng của đại bi, Như Lai biết như thật là
vô tướng; mừng việc thiện là tướng của đại hỷ, Như Lai biết như thật
là vô tướng; bỏ ồn ào tạp loạn là tướng của đại xả, Như Lai biết như
thật là vô tướng; chẳng thể đoạt là tướng của mười tám pháp Phật bất
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cộng, Như Lai biết như thật là vô tướng; khéo nhớ nghĩ là tướng của
pháp không quên mất, Như Lai biết như thật là vô tướng; không chấp
trước là tướng của tánh luôn luôn xả, Như Lai biết như thật là vô
tướng; hiện giác ngộ là tướng của trí nhất thiết, Như Lai biết như thật
là vô tướng; khéo thông đạt là tướng của trí đạo tướng, Như Lai biết
như thật là vô tướng; hiện biệt giác là tướng của trí nhất thiết tướng,
Như Lai biết như thật là vô tướng; nhiếp trì khắp là tướng của tất cả
pháp môn Đà-la-ni, Như Lai biết như thật là vô tướng; nhiếp thọ khắp
là tướng của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, Như Lai biết như thật là vô
tướng; khéo thọ giáo là tướng của quả Thanh-văn, Như Lai biết như
thật là vô tướng; tự khai ngộ là tướng của quả vị Độc-giác, Như Lai
biết như thật là vô tướng; hướng đến đại quả là tướng của tất cả hạnh
đại Bồ-tát, Như Lai biết như thật là vô tướng; không gì bằng là tướng
của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, Như Lai biết như thật là vô
tướng.
Thiên từ nên biết! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đối
với tất cả pháp tướng như thế đều có khả năng biết như thật là vô
tướng. Do nhân duyên này, Ta nói chư Phật chứng đắc trí vô ngại,
không ai sánh bằng.
Bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện: Thiện Hiện nên biết! Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ của chư Phật, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có công năng chỉ rõ thật tướng của các pháp thế gian. Cho nên,
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác nương pháp ấy mà an trụ, cung kính
cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nhiếp thọ hộ trì pháp đã nương vào,
an trụ. Pháp ấy tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng xuất sanh chư Phật,
có khả năng làm nơi nương tựa cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật
tướng các pháp thế gian.
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác là bậc
biết ơn, là bậc báo ơn.
Này Thiện Hiện! Nếu có người hỏi: Ai là bậc tri ân và báo ân
thì nên đáp Phật là bậc tri ân và báo ân. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì
tất cả người tri ân và báo ân trong thế gian không ai hơn Phật.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tri ân và
báo ân?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cỡi xe
như vậy, đi con đường như vậy để đến quả vị giác ngộ cao tột; được
giác ngộ rồi, trong tất cả thời cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
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khen, nhiếp thọ hộ trì xe ấy, đường ấy; chưa từng tạm rời xe ấy,
đường ấy; nên biết đó chính là Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Như vậy gọi là Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác tri ân và báo ân.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
đều nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, đối với các pháp hữu tướng
và vô tướng đều biểu hiện sự giác ngộ bình đẳng, không thật tác dụng,
vì cái tạo tác không sở hữu; tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều
nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa đối với các pháp hữu tướng vô
tướng đều biểu hiện sự giác ngộ bình đẳng, không có sự thành tựu, vì
các hình tướng chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Vì chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác biết
nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, nên có khả năng biểu
hiện sự giác ngộ bình đẳng về pháp tướng, vô tướng đều không tác
dụng, không gì thành tựu, ở tất cả thời cung kính cúng dường, tôn
trọng ngợi khen, nhiếp thọ hộ trì không có gián đoạn, cho nên gọi là
tri ân, báo ân chơn thật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
đều nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa đối với tất cả pháp, không tạo
tác, không thành tựu, không sanh khởi chuyển trí, lại có khả năng biết
nhân duyên vô chuyển này. Vì vậy nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng xuất sanh chư Phật, cũng có khả năng chỉ rõ như thật
tướng thế gian.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tất cả
pháp tánh không sanh, không khởi, không biết, không thấy thì như thế
sao có thể nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng xuất sanh chư
Phật, là mẹ của chư Phật, cũng có khả năng chỉ rõ như thật tướng thế
gian?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như ông
nói. Tất cả pháp tánh không sanh, không khởi, không biết, không thấy,
nhưng nương thế tục mà nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
xuất sanh chư Phật, là mẹ của chư Phật, cũng có khả năng chỉ rõ như
thật tướng thế gian.
Bạch Thế Tôn! Tại sao các pháp không sanh, không khởi,
không biết, không thấy?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp là không, không sở hữu, đều
chẳng tự tại, hư dối, không chắc thật, nên tất cả pháp không sanh,
không khởi, không biết, không thấy.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả pháp tánh không nương tựa vào
đâu, không hệ thuộc vào đâu, do nhân duyên ấy nên không sanh,
không khởi, không biết, không thấy.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa tuy có khả năng
xuất sanh chư Phật, có khả năng chỉ rõ như thật tướng thế gian nhưng
không có cái sanh khởi, cũng không có cái chỉ rõ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy sắc
nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc; vì chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức
nên gọi là chỉ rõ tướng của thọ, tưởng, hành, thức.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy
nhãn xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của nhãn xứ; vì chẳng thấy nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy sắc
xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc xứ; vì chẳng thấy thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy
nhãn giới nên gọi là chỉ rõ tướng của nhãn giới; vì chẳng thấy sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra gọi chỉ rõ tướng của sắc giới cho đến tướng của các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy nhĩ
giới nên gọi là chỉ rõ tướng của nhĩ giới; vì chẳng thấy thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra nên
gọi là chỉ rõ tướng của thanh giới cho đến tướng của các thọ do nhĩ
xúc làm duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy tỷ
giới nên gọi là chỉ rõ tướng của tỷ giới; vì chẳng thấy hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra nên gọi
là chỉ rõ tướng của hương giới cho đến tướng của các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy
thiệt giới nên gọi là chỉ rõ tướng của thiệt giới; vì chẳng thấy vị giới,
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh
ra nên gọi là chỉ rõ tướng của vị giới cho đến tướng của các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy
thân giới nên gọi là chỉ rõ tướng của thân giới; vì chẳng thấy xúc giới,
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
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nên gọi là chỉ rõ tướng của xúc giới cho đến tướng của các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy ý
giới nên gọi là chỉ rõ tướng của ý giới; vì chẳng thấy pháp giới, ý thức
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra nên gọi là chỉ
rõ tướng của pháp giới cho đến tướng của các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy địa
giới nên gọi là chỉ rõ tướng của địa giới; vì chẳng thấy thủy, hỏa,
phong, không, thức giới nên gọi là chỉ rõ tướng của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy vô
minh nên gọi là chỉ rõ tướng của vô minh; vì chẳng thấy hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não nên gọi là chỉ rõ tướng của hành cho đến tướng của lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy bố
thí Ba-la-mật-đa nên gọi là chỉ rõ tướng của bố thí Ba-la-mật-đa; vì
chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa
nên gọi là chỉ rõ tướng của tịnh giới cho đến tướng của Bát-nhã Ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy
pháp không nội nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không nội; vì chẳng
thấy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh nên gọi là chỉ rõ
tướng của pháp không ngoại cho đến tướng của pháp không không
tánh tự tánh.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy
chơn như nên gọi là chỉ rõ tướng của chơn như; vì chẳng thấy pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp giới cho đến
tướng của cảnh giới bất tư nghì.
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Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy
Thánh đế khổ nên gọi là chỉ rõ tướng của Thánh đế khổ; vì chẳng thấy
Thánh đế tập, diệt, đạo nên gọi là chỉ rõ tướng của Thánh đế tập, diệt,
đạo.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy bốn
tịnh lự nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn tịnh lự; vì chẳng thấy bốn vô
lượng, bốn định vô sắc nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy tám
giải thoát nên gọi là chỉ rõ tướng của tám giải thoát; vì chẳng thấy tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy bốn
niệm trụ nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn niệm trụ; vì chẳng thấy bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn chánh đoạn cho đến
tướng của tám chi thánh đạo.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy
pháp môn giải thoát không nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải
thoát không; vì chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy
mười địa Bồ-tát nên gọi là chỉ rõ tướng của mười địa Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy
năm loại mắt nên gọi là chỉ rõ tướng của năm loại mắt; vì chẳng thấy
sáu phép thần thông nên gọi là chỉ rõ tướng của sáu phép thần thông.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy
mười lực Phật nên gọi là chỉ rõ tướng của mười lực Phật; vì chẳng
thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cho nên gọi là chỉ rõ tướng
của bốn điều không sợ cho đến tướng của mười tám pháp Phật bất
cộng.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy
pháp không quên mất nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không quên
mất; vì chẳng thấy tánh luôn luôn xả nên gọi là chỉ rõ tướng của tánh
luôn luôn xả.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy trí
nhất thiết nên gọi là chỉ rõ tướng của trí nhất thiết; vì chẳng thấy trí
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đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên gọi là chỉ rõ tướng của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy tất
cả pháp môn Đà-la-ni nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn Đàla-ni; vì chẳng thấy tất cả pháp môn Tam-ma-địa nên gọi là chỉ rõ
tướng của tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy quả
Dự-lưu nên gọi là chỉ rõ tướng của quả Dự-lưu; vì chẳng thấy quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán nên gọi là chỉ rõ tướng của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy quả
vị Độc-giác nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy tất
cả hạnh đại Bồ-tát nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì chẳng thấy quả
vị giác ngộ cao tột của chư Phật nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian của chư Phật, nên gọi là mẹ
của chư Phật.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa tại sao vì chẳng thấy sắc nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc;
vì chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức nên gọi là chỉ rõ tướng của thọ,
tưởng, hành, thức? Tại sao vì chẳng thấy nhãn xứ nên gọi là chỉ rõ
tướng của nhãn xứ; vì chẳng thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên gọi là
chỉ rõ tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ? Tại sao vì chẳng thấy sắc xứ
nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc xứ; vì chẳng thấy thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ? Tại sao vì chẳng thấy nhãn giới nên gọi là chỉ rõ tướng của nhãn
giới; vì chẳng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc giới
cho đến tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra? Tại sao vì
chẳng thấy nhĩ giới nên gọi là chỉ rõ tướng của nhĩ giới; vì chẳng thấy
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra nên gọi là chỉ rõ tướng của thanh giới cho đến tướng của các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra? Tại sao vì chẳng thấy tỷ giới nên
gọi là chỉ rõ tướng của tỷ giới; vì chẳng thấy hương giới, tỷ thức giới
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra nên gọi là chỉ rõ
tướng của hương giới cho đến tướng của các thọ do tỷ xúc làm duyên
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sanh ra? Tại sao vì chẳng thấy thiệt giới nên gọi là chỉ rõ tướng của
thiệt giới; vì chẳng thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra nên gọi là chỉ rõ tướng của vị giới
cho đến tướng của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra? Tại sao vì
chẳng thấy thân giới nên gọi là chỉ rõ tướng của thân giới; vì chẳng
thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra nên gọi là chỉ rõ tướng của xúc giới cho đến tướng của
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra? Tại sao vì chẳng thấy ý giới
nên gọi là chỉ rõ tướng của ý giới; vì chẳng thấy pháp giới, ý thức giới
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra nên gọi là chỉ rõ
tướng của pháp giới cho đến tướng của các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra? Tại sao vì chẳng thấy địa giới nên gọi là chỉ rõ tướng của địa
giới, vì chẳng thấy thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên gọi là chỉ rõ
tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới? Tại sao vì chẳng thấy
vô minh nên gọi là chỉ rõ tướng của vô minh; vì chẳng thấy hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não nên gọi là chỉ rõ tướng của hành cho đến tướng của lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não? Tại sao vì chẳng thấy bố thí Ba-la-mật-đa
nên gọi là chỉ rõ tướng của bố thí Ba-la-mật-đa; vì chẳng thấy tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa nên gọi là chỉ rõ
tướng của tịnh giới cho đến tướng của Bát-nhã Ba-la-mật-đa? Tại sao
vì chẳng thấy pháp không nội nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không
nội; vì chẳng thấy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh nên gọi là
chỉ rõ tướng của pháp không ngoại cho đến tướng của pháp không
không tánh tự tánh? Tại sao vì chẳng thấy chơn như nên gọi chỉ tướng
của chơn như; vì chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì nên gọi là
chỉ rõ tướng của pháp giới cho đến tướng của cảnh giới bất tư nghì?
Tại sao vì chẳng thấy Thánh đế khổ nên gọi là chỉ rõ tướng của Thánh
đế khổ; vì chẳng thấy Thánh đế tập, diệt, đạo nên gọi là chỉ rõ tướng
của Thánh đế tập, diệt, đạo? Tại sao vì chẳng thấy bốn tịnh lự nên gọi
là chỉ rõ tướng của bốn tịnh lự; vì chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định
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vô sắc nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Tại
sao vì chẳng thấy tám giải thoát nên gọi là chỉ rõ tướng của tám giải
thoát; vì chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên
gọi là chỉ rõ tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?
Tại sao vì chẳng thấy bốn niệm trụ nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn
niệm trụ; vì chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên gọi là chỉ rõ tướng của
bốn chánh đoạn cho đến tướng của tám chi thánh đạo? Tại sao vì
chẳng thấy pháp môn giải thoát không nên gọi là chỉ rõ tướng của
pháp môn giải thoát không; vì chẳng thấy pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện? Tại sao vì chẳng thấy mười địa Bồ-tát nên gọi là
chỉ rõ tướng của mười địa Bồ-tát? Tại sao vì chẳng thấy năm loại mắt
nên gọi là chỉ rõ tướng của năm loại mắt; vì chẳng thấy sáu phép thần
thông nên gọi là chỉ rõ tướng của sáu phép thần thông? Tại sao vì
chẳng thấy mười lực Phật nên gọi là chỉ rõ tướng của mười lực Phật;
vì chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng nên gọi là chỉ rõ
tướng của bốn điều không sợ cho đến tướng của mười tám pháp Phật
bất cộng? Tại sao vì chẳng thấy pháp không quên mất nên gọi là chỉ rõ
tướng của pháp không quên mất; vì chẳng thấy tánh luôn luôn xả nên
gọi là chỉ rõ tướng của tánh luôn luôn xả? Tại sao vì chẳng thấy trí
nhất thiết nên gọi là chỉ rõ tướng của trí nhất thiết; vì chẳng thấy trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên gọi là chỉ rõ tướng của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng? Tại sao vì chẳng thấy tất cả pháp môn Đàla-ni nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn Đà-la-ni; vì chẳng
thấy tất cả pháp môn Tam-ma-địa nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả
pháp môn Tam-ma-địa? Tại sao vì chẳng thấy quả Dự-lưu nên gọi là
chỉ rõ tướng của quả Dự-lưu; vì chẳng thấy quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán nên gọi là chỉ rõ tướng của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán?
Tại sao vì chẳng thấy quả vị Độc-giác nên gọi là chỉ rõ tướng của quả
vị Độc-giác? Tại sao vì chẳng thấy tất cả hạnh đại Bồ-tát nên gọi là
chỉ rõ tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát? Tại sao vì chẳng thấy quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị giác
ngộ cao tột của chư Phật?
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa do
chẳng duyên sắc mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy sắc, nên gọi là chỉ
rõ tướng của sắc, chẳng duyên thọ, tưởng, hành, thức xuất sanh ra
thức, đó là vì chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức, nên gọi là chỉ rõ
tướng của thọ, tưởng, hành, thức; do chẳng duyên nhãn xứ mà sanh
thức, đó là vì chẳng thấy nhãn xứ, nên gọi là chỉ rõ tướng của nhãn xứ,
chẳng duyên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà sanh thức, đó là vì chẳng
thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, nên gọi là chỉ rõ tướng của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ; do chẳng duyên sắc xứ mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy
sắc xứ, nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc xứ, chẳng duyên thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ, nên gọi là chỉ rõ tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ; do chẳng duyên nhãn giới mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy nhãn
giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của nhãn giới, chẳng duyên sắc giới, nhãn
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà
sanh thức, đó là vì chẳng thấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc giới cho đến tướng
của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; do chẳng duyên nhĩ giới
mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy nhĩ giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của
nhĩ giới, chẳng duyên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy thanh
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ
tướng của thanh giới cho đến tướng của các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra; do chẳng duyên tỷ giới mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy tỷ
giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của tỷ giới, chẳng duyên hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra mà sanh
thức, đó là vì chẳng thấy hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của hương giới cho đến tướng
của các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; do chẳng duyên thiệt giới mà
sanh thức, đó là vì chẳng thấy thiệt giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của
thiệt giới, chẳng duyên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ
rõ tướng của vị giới cho đến tướng của các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra; do chẳng duyên thân giới mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy
thân giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của thân giới, chẳng duyên xúc giới,
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
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mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy xúc giới cho đến các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của xúc giới cho đến
tướng của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; do chẳng duyên ý
giới mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy ý giới, nên gọi là chỉ rõ tướng
của ý giới, chẳng duyên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ
do ý xúc làm duyên sanh ra mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy pháp
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ
tướng của pháp giới cho đến tướng của các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra; do chẳng duyên địa giới mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy địa
giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của địa giới, chẳng duyên thủy, hỏa,
phong, không, thức giới mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới; do chẳng duyên vô minh mà sanh thức, đó là vì
chẳng thấy vô minh, nên gọi là chỉ rõ tướng của vô minh, chẳng duyên
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy hành cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não, nên gọi là chỉ rõ tướng của hành cho đến
tướng của lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; do chẳng duyên bố thí Ba-lamật-đa mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy bố thí Ba-la-mật-đa, nên gọi
là chỉ rõ tướng của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng duyên tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà sanh thức, đó là vì
chẳng thấy tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên gọi là chỉ rõ
tướng của tịnh giới cho đến tướng của Bát-nhã Ba-la-mật-đa; do
chẳng duyên pháp không nội mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy pháp
không nội, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không nội, chẳng duyên
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà sanh thức, đó là vì
chẳng thấy pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh,
nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không ngoại cho đến tướng của pháp
không không tánh tự tánh; do chẳng duyên chơn như mà sanh thức, đó
là vì chẳng thấy chơn như, nên gọi chỉ tướng của chơn như, chẳng
duyên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy pháp
104

Tập 07, Quyển 307, Phẩm Phật Mẫu

giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp
giới cho đến tướng của cảnh giới bất tư nghì; do chẳng duyên Thánh
đế khổ mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy Thánh đế khổ, nên gọi là chỉ
rõ tướng của Thánh đế khổ, chẳng duyên Thánh đế tập, diệt, đạo mà
sanh thức, đó là vì chẳng thấy Thánh đế tập, diệt, đạo, nên gọi là chỉ
rõ tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo; do chẳng duyên bốn tịnh lự mà
sanh thức, đó là vì chẳng thấy bốn tịnh lự, nên gọi là chỉ rõ tướng của
bốn tịnh lự, chẳng duyên bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà sanh thức,
đó là vì chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên gọi là chỉ rõ
tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; do chẳng duyên tám giải
thoát mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy tám giải thoát, nên gọi là chỉ
rõ tướng của tám giải thoát, chẳng duyên tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ, nên gọi là chỉ rõ tướng của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ; do chẳng duyên bốn niệm trụ mà sanh
thức, đó là vì chẳng thấy bốn niệm trụ, nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn
niệm trụ, chẳng duyên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà sanh thức, đó là vì chẳng
thấy bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, nên gọi là chỉ rõ
tướng của bốn chánh đoạn cho đến tướng của tám chi thánh đạo; do
chẳng duyên pháp môn giải thoát không mà sanh thức, đó là vì chẳng
thấy pháp môn giải thoát không, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn
giải thoát không, chẳng duyên pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; do chẳng duyên mười địa Bồ-tát mà sanh thức, đó
là vì chẳng thấy mười địa Bồ-tát, nên gọi là chỉ rõ tướng của mười địa
Bồ-tát; do chẳng duyên năm loại mắt mà sanh thức, đó là vì chẳng
thấy năm loại mắt, nên gọi là chỉ rõ tướng của năm loại mắt, chẳng
duyên sáu phép thần thông mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy sáu phép
thần thông, nên gọi là chỉ rõ tướng của sáu phép thần thông; do chẳng
duyên mười lực Phật mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy mười lực Phật,
nên gọi là chỉ rõ tướng của mười lực Phật, chẳng duyên bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy bốn
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, nên gọi là chỉ rõ
tướng của bốn điều không sợ cho đến tướng của mười tám pháp Phật
bất cộng; do chẳng duyên pháp không quên mất mà sanh thức, đó là vì
chẳng thấy pháp không quên mất, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp
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không quên mất, chẳng duyên tánh luôn luôn xả mà sanh thức, đó là vì
chẳng thấy tánh luôn luôn xả, nên gọi là chỉ rõ tướng của tánh luôn
luôn xả; do chẳng duyên trí nhất thiết mà sanh thức, đó là vì chẳng
thấy trí nhất thiết, nên gọi là chỉ rõ tướng của trí nhất thiết, chẳng
duyên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà sanh thức, đó là vì chẳng
thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên gọi là chỉ rõ tướng của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng; do chẳng duyên tất cả pháp môn Đà-lani mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy tất cả pháp môn Đà-la-ni, nên gọi
là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng duyên tất cả pháp
môn Tam-ma-địa mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy tất cả pháp môn
Tam-ma-địa, nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn Tam-ma-địa;
do chẳng duyên quả Dự-lưu mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy quả
Dự-lưu, nên gọi là chỉ rõ tướng của quả Dự-lưu, chẳng duyên quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, nên gọi là chỉ rõ tướng của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán; do chẳng duyên quả vị Độc-giác mà sanh thức, đó
là vì chẳng thấy quả vị Độc-giác, nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị
Độc-giác; do chẳng duyên tất cả hạnh đại Bồ-tát mà sanh thức, đó là
vì chẳng thấy tất cả hạnh đại Bồ-tát, nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả
hạnh đại Bồ-tát; do chẳng duyên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật
mà sanh thức, đó là vì chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật, nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
vì chư Phật mà chỉ rõ cái không của thế gian nên gọi là mẹ của chư
Phật; có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng vì chư
Phật chỉ rõ cái không của thế gian là gì?
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng vì
chư Phật chỉ rõ sắc là cái không của thế gian, chỉ rõ thọ, tưởng, hành,
thức là cái không của thế gian; chỉ rõ nhãn xứ là cái không của thế
gian, chỉ rõ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là cái không của thế gian; chỉ rõ
sắc xứ là cái không của thế gian, chỉ rõ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là cái không của thế gian; chỉ rõ nhãn giới là cái không của thế gian,
chỉ rõ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra là cái không của thế gian; chỉ rõ nhĩ giới là cái
không của thế gian, chỉ rõ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng
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các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là cái không của thế gian; chỉ rõ
tỷ giới là cái không của thế gian, chỉ rõ hương giới, tỷ thức giới và tỷ
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là cái không của thế
gian; chỉ rõ thiệt giới là cái không của thế gian, chỉ rõ vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là
cái không của thế gian; chỉ rõ thân giới là cái không của thế gian, chỉ
rõ xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra là cái không của thế gian; chỉ rõ ý giới là cái không của
thế gian, chỉ rõ pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra là cái không của thế gian; chỉ rõ địa giới là cái
không của thế gian, chỉ rõ thủy, hỏa, phong, không, thức giới là cái
không của thế gian; chỉ rõ vô minh là cái không của thế gian, chỉ rõ
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não là cái không của thế gian; chỉ rõ bố thí Ba-la-mật-đa
là cái không của thế gian, chỉ rõ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa là cái không của thế gian; chỉ rõ pháp không nội
là cái không của thế gian, chỉ rõ pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh là cái không của thế gian; chỉ rõ chơn như là cái không của thế
gian, chỉ rõ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là cái không của thế gian; chỉ rõ
Thánh đế khổ là cái không của thế gian, chỉ rõ Thánh đế tập, diệt, đạo
là cái không của thế gian; chỉ rõ bốn tịnh lự là cái không của thế gian,
chỉ rõ bốn vô lượng, bốn định vô sắc là cái không của thế gian; chỉ rõ
tám giải thoát là cái không của thế gian, chỉ rõ tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ là cái không của thế gian; chỉ rõ bốn niệm trụ là
cái không của thế gian, chỉ rõ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là cái không của thế
gian; chỉ rõ pháp môn giải thoát không là cái không của thế gian, chỉ
rõ pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là cái không của thế gian;
chỉ rõ mười địa Bồ-tát là cái không của thế gian; chỉ rõ năm loại mắt
là cái không của thế gian, chỉ rõ sáu phép thần thông là cái không của
thế gian; chỉ rõ mười lực Phật là cái không của thế gian, chỉ rõ bốn
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điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng là cái không của thế gian; chỉ rõ
pháp không quên mất là cái không của thế gian, chỉ rõ tánh luôn luôn
xả là cái không của thế gian; chỉ rõ trí nhất thiết là cái không của thế
gian, chỉ rõ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là cái không của thế
gian; chỉ rõ tất cả pháp môn Đà-la-ni là cái không của thế gian, chỉ rõ
tất cả pháp môn Tam-ma-địa là cái không của thế gian; chỉ rõ quả Dựlưu là cái không của thế gian, chỉ rõ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
là cái không của thế gian; chỉ rõ quả vị Độc-giác là cái không của thế
gian; chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ-tát là cái không của thế gian; chỉ rõ quả
vị giác ngộ cao tột của chư Phật là cái không của thế gian.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
khiến Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác làm cho các thế gian nhận cái
không của thế gian, tưởng cái không của thế gian, nghĩ cái không của
thế gian, rõ cái không của thế gian.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
chỉ rõ tướng không của thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ của chư
Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ
tướng không của thế gian cho chư Phật là gì?
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ
rõ sắc là tướng không của thế gian, thọ, tưởng, hành, thức là tướng
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng
không của thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tướng không của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng không của thế
gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tướng không của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn giới là tướng không của thế gian,
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ nhĩ giới là tướng không của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng không
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng không
của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
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làm duyên sanh ra là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ thiệt giới là tướng không của thế gian, vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tướng
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ thân giới là tướng
không của thế gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ
do thân xúc làm duyên sanh ra là tướng không của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ ý giới là tướng không của thế gian, pháp giới,
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tướng
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng
không của thế gian, thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tướng không
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ vô minh là tướng không
của thế gian, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là tướng không của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ bố thí Ba-la-mật-đa là tướng không của thế
gian, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là
tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp
không nội là tướng không của thế gian, pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
chơn như là tướng không của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì
là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ Thánh
đế khổ là tướng không của thế gian, Thánh đế tập, diệt, đạo là tướng
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là
tướng không của thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tướng
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tám giải thoát là
tướng không của thế gian, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bốn
niệm trụ là tướng không của thế gian, bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tướng
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp môn giải
thoát không là tướng không của thế gian, pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả
109

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

năng chỉ rõ mười địa Bồ-tát là tướng không của thế gian cho chư Phật;
có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng không của thế gian, sáu phép
thần thông là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ
rõ mười lực Phật là tướng không của thế gian, bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ pháp không quên mất là tướng không của thế gian, tánh luôn
luôn xả là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
trí nhất thiết là tướng không của thế gian, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
tất cả pháp môn Đà-la-ni là tướng không của thế gian, tất cả pháp môn
Tam-ma-địa là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ quả Dự-lưu là tướng không của thế gian, quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ quả vị Độc-giác là tướng không của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ-tát là tướng không của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là
tướng không của thế gian cho chư Phật.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
chỉ rõ tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật nên gọi là
mẹ của chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ
tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật là gì?
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ
rõ sắc là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, thọ, tưởng, hành, thức
là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ nhãn xứ là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian,
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn giới là tướng chẳng thể
nghĩ bàn của thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tướng chẳng thể nghĩ bàn của
thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng chẳng thể
nghĩ bàn của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế
110

Tập 07, Quyển 307, Phẩm Phật Mẫu

gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng chẳng thể nghĩ
bàn của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ thiệt giới là tướng chẳng thể nghĩ bàn của
thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ thân giới là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế
gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ ý giới là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế
gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ địa giới là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, thủy,
hỏa, phong, không, thức giới là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ vô minh là tướng chẳng thể nghĩ bàn
của thế gian, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bố thí Ba-la-mật-đa là tướng chẳng
thể nghĩ bàn của thế gian, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật;
có khả năng chỉ rõ pháp không nội là tướng chẳng thể nghĩ bàn của
thế gian, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng chẳng
thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ chơn như
là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì
là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ Thánh đế khổ là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, Thánh
đế tập, diệt, đạo là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng chẳng thể nghĩ bàn của
thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tướng chẳng thể nghĩ bàn
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tám giải thoát là tướng
chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
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biến xứ là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ bốn niệm trụ là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật;
có khả năng chỉ rõ pháp môn giải thoát không là tướng chẳng thể nghĩ
bàn của thế gian, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là tướng
chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
mười địa Bồ-tát là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng chẳng thể nghĩ bàn của
thế gian, sáu phép thần thông là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ mười lực Phật là tướng chẳng thể
nghĩ bàn của thế gian, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là tướng
chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp
không quên mất là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, tánh luôn
luôn xả là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ trí nhất thiết là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà-la-ni là
tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là
tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ
rõ quả Dự-lưu là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị Độc-giác là tướng chẳng thể nghĩ bàn
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ-tát là
tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ
rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng chẳng thể nghĩ bàn
của thế gian cho chư Phật.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
chỉ rõ tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ của chư
Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ
tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật là gì?
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ
rõ sắc là tướng viễn ly của thế gian, thọ, tưởng, hành, thức là tướng
viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng
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viễn ly của thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tướng viễn ly của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng viễn ly của thế
gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tướng viễn ly của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn giới là tướng viễn ly của thế gian,
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ nhĩ giới là tướng viễn ly của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng viễn ly
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng viễn ly
của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ thiệt giới là tướng viễn ly của thế gian, vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tướng
viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ thân giới là
tướng viễn ly của thế gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tướng viễn ly của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ ý giới là tướng viễn ly của thế gian,
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ địa
giới là tướng viễn ly của thế gian, thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ vô minh
là tướng viễn ly của thế gian, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái,
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là tướng viễn ly của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bố thí Ba-la-mật-đa là tướng
viễn ly của thế gian, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Bala-mật-đa là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ
rõ pháp không nội là tướng viễn ly của thế gian, pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ chơn như là tướng viễn ly của thế gian, pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
Thánh đế khổ là tướng viễn ly của thế gian, Thánh đế tập, diệt, đạo là
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tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bốn tịnh
lự là tướng viễn ly của thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tám giải
thoát là tướng viễn ly của thế gian, tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ bốn niệm trụ là tướng viễn ly của thế gian, bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là
tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp môn
giải thoát không là tướng viễn ly của thế gian, pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ mười địa Bồ-tát là tướng viễn ly của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng viễn ly của thế gian,
sáu phép thần thông là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ mười lực Phật là tướng viễn ly của thế gian, bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng là tướng viễn ly của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ pháp không quên mất là tướng viễn ly của thế
gian, tánh luôn luôn xả là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ trí nhất thiết là tướng viễn ly của thế gian, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật;
có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà-la-ni là tướng viễn ly của thế
gian, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là tướng viễn ly của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả Dự-lưu là tướng viễn ly của thế gian,
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là tướng viễn ly của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị Độc-giác là tướng viễn ly của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ-tát là tướng viễn
ly của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị giác ngộ cao
tột của chư Phật là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
chỉ rõ tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ của chư
Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ
tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật là gì?
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ
rõ sắc là tướng tịch tịnh của thế gian, thọ, tưởng, hành, thức là tướng
tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là
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tướng tịch tịnh của thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tướng tịch tịnh
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng tịch tịnh
của thế gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tướng tịch tịnh của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn giới là tướng tịch tịnh của
thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng tịch tịnh của thế gian, thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là
tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tỷ giới là
tướng tịch tịnh của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tướng tịch tịnh của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ thiệt giới là tướng tịch tịnh của thế gian,
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ thân giới là tướng tịch tịnh của thế gian, xúc giới, thân
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là
tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ ý giới là
tướng tịch tịnh của thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng tịch tịnh của thế gian, thủy,
hỏa, phong, không, thức giới là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ vô minh là tướng tịch tịnh của thế gian, hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ bố thí Ba-la-mật-đa là tướng tịch tịnh của thế gian, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là tướng tịch tịnh của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp không nội là tướng tịch
tịnh của thế gian, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng tịch
tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ chơn như là tướng
tịch tịnh của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là tướng tịch tịnh của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ Thánh đế khổ là tướng tịch tịnh
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của thế gian, Thánh đế tập, diệt, đạo là tướng tịch tịnh của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng tịch tịnh của thế
gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tướng tịch tịnh của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ tám giải thoát là tướng tịch tịnh của thế
gian, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là tướng tịch tịnh
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bốn niệm trụ là tướng
tịch tịnh của thế gian, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tướng tịch tịnh của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp môn giải thoát không là
tướng tịch tịnh của thế gian, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ mười
địa Bồ-tát là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ năm loại mắt là tướng tịch tịnh của thế gian, sáu phép thần
thông là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
mười lực Phật là tướng tịch tịnh của thế gian, bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ pháp không quên mất là tướng tịch tịnh của thế gian, tánh
luôn luôn xả là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ trí nhất thiết là tướng tịch tịnh của thế gian, trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà-la-ni là tướng tịch tịnh của thế gian,
tất cả pháp môn Tam-ma-địa là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ quả Dự-lưu là tướng tịch tịnh của thế gian,
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là tướng tịch tịnh của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị Độc-giác là tướng tịch tịnh của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ-tát là tướng
tịch tịnh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật là tướng tịch tịnh của thế gian cho chư Phật.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
chỉ rõ tướng rốt ráo không của thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ
tướng rốt ráo không của thế gian cho chư Phật là gì?
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ
rõ sắc là tướng rốt ráo không của thế gian, thọ, tưởng, hành, thức là
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tướng rốt ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
nhãn xứ là tướng rốt ráo không của thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là
tướng rốt ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ sắc
xứ là tướng rốt ráo không của thế gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
nhãn giới là tướng rốt ráo không của thế gian, sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tướng rốt
ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là
tướng rốt ráo không của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng rốt ráo không của
thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng rốt ráo
không của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do
tỷ xúc làm duyên sanh ra là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ thiệt giới là tướng rốt ráo không của thế gian,
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ thân giới là tướng rốt ráo không của thế gian, xúc giới,
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ ý
giới là tướng rốt ráo không của thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tướng rốt ráo không
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng rốt ráo
không của thế gian, thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tướng rốt
ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ vô minh là
tướng rốt ráo không của thế gian, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là tướng rốt ráo
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bố thí Ba-la-mậtđa là tướng rốt ráo không của thế gian, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ pháp không nội là tướng rốt ráo không của
thế gian, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng rốt ráo
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ chơn như là
tướng rốt ráo không của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
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vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là tướng rốt
ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ Thánh đế khổ
là tướng rốt ráo không của thế gian, Thánh đế tập, diệt, đạo là tướng
rốt ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bốn tịnh
lự là tướng rốt ráo không của thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
tám giải thoát là tướng rốt ráo không của thế gian, tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ bốn niệm trụ là tướng rốt ráo không của thế
gian, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ pháp môn giải thoát không là tướng rốt ráo
không của thế gian, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là tướng
rốt ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ mười địa
Bồ-tát là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ năm loại mắt là tướng rốt ráo không của thế gian, sáu phép thần
thông là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ mười lực Phật là tướng rốt ráo không của thế gian, bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng là tướng rốt ráo không của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp không quên mất là tướng rốt ráo
không của thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng rốt ráo không của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ trí nhất thiết là tướng rốt ráo
không của thế gian, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tướng rốt ráo
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn
Đà-la-ni là tướng rốt ráo không của thế gian, tất cả pháp môn Tamma-địa là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ quả Dự-lưu là tướng rốt ráo không của thế gian, quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư Phật;
có khả năng chỉ rõ quả vị Độc-giác là tướng rốt ráo không của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ-tát là tướng rốt
ráo không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị giác
ngộ cao tột của chư Phật là tướng rốt ráo không của thế gian cho chư
Phật.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
chỉ rõ tướng của pháp không không tánh của thế gian cho chư Phật
nên gọi là mẹ của chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho
chư Phật.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ
tướng của pháp không không tánh của thế gian cho chư Phật là gì?
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ
rõ sắc là tướng của pháp không không tánh của thế gian, thọ, tưởng,
hành, thức là tướng của pháp không không tánh của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng của pháp không không tánh
của thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tướng của pháp không không
tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng của
pháp không không tánh của thế gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
tướng của pháp không không tánh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ nhãn giới là tướng của pháp không không tánh của thế
gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra là tướng của pháp không không tánh của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng của pháp không
không tánh của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng của pháp không không tánh
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng của
pháp không không tánh của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tướng của pháp
không không tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ thiệt
giới là tướng của pháp không không tánh của thế gian, vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là
tướng của pháp không không tánh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ thân giới là tướng của pháp không không tánh của thế
gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra là tướng của pháp không không tánh của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ ý giới là tướng của pháp không
không tánh của thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ
do ý xúc làm duyên sanh ra là tướng của pháp không không tánh của
thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng của pháp
không không tánh của thế gian, thủy, hỏa, phong, không, thức giới là
tướng của pháp không không tánh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ vô minh là tướng của pháp không không tánh của thế gian,
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não là tướng của pháp không không tánh của thế gian
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cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bố thí Ba-la-mật-đa là tướng của
pháp không không tánh của thế gian, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là tướng của pháp không không tánh của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp không nội là tướng của
pháp không không tánh của thế gian, pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh là tướng của pháp không không tánh của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ chơn như là tướng của pháp không không
tánh của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là tướng của pháp không
không tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ Thánh đế
khổ là tướng của pháp không không tánh của thế gian, Thánh đế tập,
diệt, đạo là tướng của pháp không không tánh của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng của pháp không không
tánh của thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tướng của pháp
không không tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tám
giải thoát là tướng của pháp không không tánh của thế gian, tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là tướng của pháp không không
tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bốn niệm trụ là
tướng của pháp không không tánh của thế gian, bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là
tướng của pháp không không tánh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ pháp môn giải thoát không là tướng của pháp không
không tánh của thế gian, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là
tướng của pháp không không tánh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ mười địa Bồ-tát là tướng của pháp không không tánh của
thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng của
pháp không không tánh của thế gian, sáu phép thần thông là tướng của
pháp không không tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
mười lực Phật là tướng của pháp không không tánh của thế gian, bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng là tướng của pháp không không tánh
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp không quên mất là
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tướng của pháp không không tánh của thế gian, tánh luôn luôn xả là
tướng của pháp không không tánh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ trí nhất thiết là tướng của pháp không không tánh của thế
gian, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tướng của pháp không không
tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn
Đà-la-ni là tướng của pháp không không tánh của thế gian, tất cả pháp
môn Tam-ma-địa là tướng của pháp không không tánh của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả Dự-lưu là tướng của pháp không
không tánh của thế gian, quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là tướng
của pháp không không tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ quả vị Độc-giác là tướng của pháp không không tánh của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ-tát là tướng
của pháp không không tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng của pháp không
không tánh của thế gian cho chư Phật.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
chỉ rõ tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật nên gọi
là mẹ của chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư
Phật.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ
tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật là gì?
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ
rõ sắc là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, thọ, tưởng, hành,
thức là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng của pháp không tự tánh của thế gian,
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tướng của pháp không tự tánh của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng của pháp không tự
tánh của thế gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tướng của pháp
không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn giới
là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tướng của
pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhĩ
giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, thanh giới, nhĩ thức
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng
của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
tỷ giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tướng
của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
thiệt giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là
tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ thân giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, xúc
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ ý giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian,
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ địa giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian,
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tướng của pháp không tự tánh
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ vô minh là tướng của
pháp không tự tánh của thế gian, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
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thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là tướng của
pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bố
thí Ba-la-mật-đa là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là tướng của
pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
pháp không nội là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh là tướng của pháp không tự tánh của
thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ chơn như là tướng của pháp
không tự tánh của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là tướng của pháp
không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ Thánh đế
khổ là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, Thánh đế tập, diệt,
đạo là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng của pháp không tự tánh của thế gian,
bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tướng của pháp không tự tánh của
thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tám giải thoát là tướng của
pháp không tự tánh của thế gian, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ bốn niệm trụ là tướng của pháp không tự tánh của thế
gian, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo là tướng của pháp không tự tánh của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp môn giải thoát không là tướng
của pháp không tự tánh của thế gian, pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ mười địa Bồ-tát là tướng của pháp không tự tánh của
thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng của
pháp không tự tánh của thế gian, sáu phép thần thông là tướng của
pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
mười lực Phật là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng là tướng của pháp không tự tánh của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp không quên mất là tướng
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của pháp không tự tánh của thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng của
pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ trí
nhất thiết là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà-la-ni là tướng của
pháp không tự tánh của thế gian, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là
tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ quả Dự-lưu là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là tướng của pháp không tự tánh của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị Độc-giác là tướng của
pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất
cả hạnh đại Bồ-tát là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là
tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
chỉ rõ tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư
Phật nên gọi là mẹ của chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế
gian cho chư Phật.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ
tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật là
gì?
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ
rõ sắc là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, thọ,
tưởng, hành, thức là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng của pháp
không không tánh tự tánh của thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là
tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật;
có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng của pháp không không tánh tự tánh
của thế gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tướng của pháp không
không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn
giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, sắc
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng của pháp không không
tánh tự tánh của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng của pháp không không tánh
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tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng
của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tướng của
pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ thiệt giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh của
thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ thân giới là tướng của pháp
không không tánh tự tánh của thế gian, xúc giới, thân thức giới và
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tướng của
pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ ý giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế
gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng của pháp không không
tánh tự tánh của thế gian, thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tướng
của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ vô minh là tướng của pháp không không tánh tự tánh của
thế gian, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là tướng của pháp không không tánh tự tánh
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bố thí Ba-la-mật-đa là
tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là tướng của pháp không
không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp
không nội là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian,
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng của pháp
không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ
rõ chơn như là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian,
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì là tướng của pháp không không tánh tự
tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ Thánh đế khổ là
tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, Thánh đế tập,
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diệt, đạo là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng của pháp không
không tánh tự tánh của thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật;
có khả năng chỉ rõ tám giải thoát là tướng của pháp không không tánh
tự tánh của thế gian, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là
tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật;
có khả năng chỉ rõ bốn niệm trụ là tướng của pháp không không tánh
tự tánh của thế gian, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tướng của pháp không không
tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp môn
giải thoát không là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế
gian, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là tướng của pháp
không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ
rõ mười địa Bồ-tát là tướng của pháp không không tánh tự tánh của
thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng của
pháp không không tánh tự tánh của thế gian, sáu phép thần thông là
tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật;
có khả năng chỉ rõ mười lực Phật là tướng của pháp không không tánh
tự tánh của thế gian, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là tướng
của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ pháp không quên mất là tướng của pháp không không tánh
tự tánh của thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng của pháp không không
tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ trí nhất
thiết là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng là tướng của pháp không không tánh tự tánh
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà-lani là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, tất cả
pháp môn Tam-ma-địa là tướng của pháp không không tánh tự tánh
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả Dự-lưu là tướng của
pháp không không tánh tự tánh của thế gian, quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị Độc-giác là tướng của pháp không
không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất
cả hạnh đại Bồ-tát là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư
Phật.
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Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
chỉ rõ tướng thuần không của thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ của
chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ
tướng thuần không của thế gian cho chư Phật là gì?
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ
rõ sắc là tướng thuần không của thế gian, thọ, tưởng, hành, thức là
tướng thuần không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn
xứ là tướng thuần không của thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tướng
thuần không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ sắc xứ là
tướng thuần không của thế gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
tướng thuần không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn
giới là tướng thuần không của thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng
thuần không của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần không của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng thuần không
của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ thiệt giới là tướng thuần không của thế gian, vị giới,
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh
ra là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
thân giới là tướng thuần không của thế gian, xúc giới, thân thức giới
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tướng
thuần không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ ý giới là
tướng thuần không của thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần không của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng thuần không của thế
gian, thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tướng thuần không của thế
gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ vô minh là tướng thuần không
của thế gian, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là tướng thuần không của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ bố thí Ba-la-mật-đa là tướng thuần không
của thế gian, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa
là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ
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pháp không nội là tướng thuần không của thế gian, pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ chơn như là tướng thuần không của thế gian, pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật;
có khả năng chỉ rõ Thánh đế khổ là tướng thuần không của thế gian,
Thánh đế tập, diệt, đạo là tướng thuần không của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng thuần không của thế
gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tướng thuần không của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tám giải thoát là tướng thuần không
của thế gian, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là tướng
thuần không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bốn niệm
trụ là tướng thuần không của thế gian, bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tướng thuần
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp môn giải
thoát không là tướng thuần không của thế gian, pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ mười địa Bồ-tát là tướng thuần không của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng thuần không
của thế gian, sáu phép thần thông là tướng thuần không của thế gian
cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ mười lực Phật là tướng thuần không
của thế gian, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là tướng thuần
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp không quên
mất là tướng thuần không của thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng
thuần không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ trí nhất
thiết là tướng thuần không của thế gian, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ tất cả pháp môn Đà-la-ni là tướng thuần không của thế gian, tất
cả pháp môn Tam-ma-địa là tướng thuần không của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ quả Dự-lưu là tướng thuần không của thế
gian, quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là tướng thuần không của thế
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gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị Độc-giác là tướng thuần
không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại
Bồ-tát là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật; có khả năng
chỉ rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng thuần không của
thế gian cho chư Phật.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
chỉ rõ tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật nên
gọi là mẹ của chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư
Phật.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ
tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật là gì?
Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ
rõ sắc là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, thọ, tưởng,
hành, thức là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng thuần vô tướng vô nguyện
của thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tướng thuần vô tướng vô
nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng
thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ nhãn giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian,
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng thuần vô tướng vô
nguyện của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của
thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng thuần vô
tướng vô nguyện của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô
nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ thiệt giới là
tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, vị giới, thiệt thức giới
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tướng
thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ
rõ thân giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, xúc giới,
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ ý giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian,
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pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ địa giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế
gian, thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tướng thuần vô tướng vô
nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ vô minh là
tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là
tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ bố thí Ba-la-mật-đa là tướng thuần vô tướng vô nguyện
của thế gian, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa
là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ pháp không nội là tướng thuần vô tướng vô nguyện của
thế gian, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng thuần vô
tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ chơn
như là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có
khả năng chỉ rõ Thánh đế khổ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của
thế gian, Thánh đế tập, diệt, đạo là tướng thuần vô tướng vô nguyện
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng
thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ tám giải thoát là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế
gian, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là tướng thuần vô
tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ bốn
niệm trụ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ pháp môn giải thoát không là tướng thuần vô
tướng vô nguyện của thế gian, pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật;
có khả năng chỉ rõ mười địa Bồ-tát là tướng thuần vô tướng vô nguyện
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của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng
thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, sáu phép thần thông là tướng
thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ
rõ mười lực Phật là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng là tướng thuần vô tướng vô nguyện
của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ pháp không quên mất là
tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, tánh luôn luôn xả là
tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả
năng chỉ rõ trí nhất thiết là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế
gian, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tướng thuần vô tướng vô
nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn
Đà-la-ni là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, tất cả pháp
môn Tam-ma-địa là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho
chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả Dự-lưu là tướng thuần vô tướng vô
nguyện của thế gian, quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là tướng thuần
vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả
vị Độc-giác là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư
Phật; có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ-tát là tướng thuần vô
tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng thuần vô tướng vô nguyện của
thế gian cho chư Phật.
Này Thiện Hiện! Do ý nghĩa như thế, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ
của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
chỉ rõ thật tướng thế gian ấy cho chư Phật, khiến không sanh khởi
tưởng thế gian này, tưởng thế gian khác. Vì sao? Vì thật không có
pháp có thể khởi tưởng thế gian này, thế gian khác.
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XXXXII. PHAÅM CHAÚNG NGHÓ BAØN
01
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc lớn mà xuất hiện ở đời?
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc chẳng thể
nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời?
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc chẳng thể
xưng lường mà xuất hiện ở đời?
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc không có số
lượng mà xuất hiện ở đời?
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc không gì
sánh bằng mà xuất hiện ở đời?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Như ông đã
nói! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc lớn mà xuất hiện ở đời; Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở
đời; Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc chẳng thể xưng lường mà
xuất hiện ở đời; Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc không có số
lượng mà xuất hiện ở đời, Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc không
gì sánh bằng mà xuất hiện ở đời.
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc lớn
mà xuất hiện ở đời?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, lấy
việc cứu độ khắp tất cả hữu tình không có khi nào ngưng nghỉ làm
việc lớn; Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc lớn này mà xuất hiện ở
đời.
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc
chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có tánh
Phật, tánh Như Lai, tánh pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí đều là
việc chẳng thể nghĩ bàn; Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc chẳng
thể nghĩ bàn này mà xuất hiện ở đời.
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc
chẳng thể xưng lường mà xuất hiện ở đời?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có
tánh Phật, tánh Như Lai, tánh pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí;
không có loại hữu tình nào mà có thể xưng lường Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa; vì việc chẳng thể xưng lường này mà xuất hiện ở đời.
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Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc
không có số lượng mà xuất hiện ở đời?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có tánh
Phật, tánh Như Lai, tánh pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí, không có
ai biết như thật về số lượng đó. Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc
không có số lượng này mà xuất hiện ở đời.
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc
không có gì sánh bằng mà xuất hiện ở đời?
Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có tánh
Phật, tánh Như Lai, tánh pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí, không có
gì sánh bằng huống là có khả năng cao hơn Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa; vì việc không có gì hơn này mà xuất hiện ở đời.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chỉ có Như
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác mới có tánh Phật, tánh Như Lai, tánh pháp
tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, ngoài ra còn pháp nào
nữa không?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Chẳng phải chỉ có Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác mới có tánh Phật, tánh Như Lai, tánh pháp tự nhiên,
tánh trí nhất thiết trí, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không
có số lượng, không gì sánh bằng, mà này Thiện Hiện! Sắc cũng chẳng
thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Nhãn xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có
số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Sắc xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không
có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Nhãn giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; sắc giới, nhãn
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Nhĩ giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; thanh giới, nhĩ
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thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Tỷ giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Thiệt giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Thân giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; xúc giới, thân
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Ý giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; pháp giới, ý thức
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
Này Thiện Hiện! Địa giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; thủy, hỏa,
phong, không, thức giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Vô minh cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Bố thí Ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
Này Thiện Hiện! Pháp không nội cũng chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; pháp
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không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Chơn như cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Thánh đế khổ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; Thánh đế
tập, diệt, đạo cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không
có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Bốn tịnh lự cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; bốn vô
lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Tám giải thoát cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Bốn niệm trụ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có
số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không cũng chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Mười địa Bồ-tát cũng chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Năm loại mắt cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; sáu phép
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thần thông cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có
số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Mười lực Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Pháp không quên mất cũng chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng;
tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp môn Đà-la-ni cũng chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng;
tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Quả Dự-lưu cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! quả vị Độc-giác cũng chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Tất cả hạnh đại Bồ-tát cũng chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Ở trong chơn pháp tánh của tất cả pháp, tâm
và tâm sở chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng;
thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
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Này Thiện Hiện! Nhãn xứ chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng;
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Sắc xứ chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng;
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
Này Thiện Hiện! Nhãn giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Nhĩ giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng;
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Tỷ giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng;
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Thiệt giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Thân giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng;
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Ý giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng;
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
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Này Thiện Hiện! Địa giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng;
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng thể an lập tánh chẳng
thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
Này Thiện Hiện! Vô minh chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng;
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể an lập tánh
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mậtđa cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Pháp không nội chẳng thể an lập tánh chẳng
thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể an
lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Chơn như chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
Này Thiện Hiện! Thánh đế khổ chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
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Này Thiện Hiện! Bốn tịnh lự chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể an lập tánh chẳng
thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
Này Thiện Hiện! Tám giải thoát chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể an
lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Bốn niệm trụ chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng
chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Mười địa Bồ-tát chẳng thể an lập tánh chẳng
thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
Này Thiện Hiện! Năm loại mắt chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; sáu phép thần thông cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Mười lực Phật chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Pháp không quên mất chẳng thể an lập tánh
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng; tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
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Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể an lập tánh
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng thể an
lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Quả Dự-lưu chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng chẳng thể an lập tánh
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Quả vị Độc-giác chẳng thể an lập tánh chẳng
thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
Này Thiện Hiện! Tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể an lập tánh
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng
thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng.
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Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì
mà sắc chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng; thọ, tưởng, hành, thức
cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà nhãn xứ chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà sắc xứ chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng thể an
lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà nhãn giới chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà nhĩ giới chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà tỷ giới chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do
tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà thiệt giới chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể
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nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà thân giới chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ
do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà ý giới chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà địa giới chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng
thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà vô minh chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng chẳng thể an lập tánh
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà bố thí Ba-la-mật-đa chẳng
thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà pháp không nội chẳng thể
an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
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tánh cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà chơn như chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Thánh đế khổ chẳng thể an
lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng; Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng thể an
lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà bốn tịnh lự chẳng thể an
lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng; bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng
thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà tám giải thoát chẳng thể an
lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà bốn niệm trụ chẳng thể an
lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà pháp môn giải thoát không
chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng; pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà mười địa Bồ-tát chẳng thể
an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng?
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Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà năm loại mắt chẳng thể an
lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng; sáu phép thần thông cũng chẳng thể an lập
tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà mười lực Phật chẳng thể
an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng
chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà pháp không quên mất
chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng; tánh luôn luôn xả cũng chẳng
thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết chẳng thể an
lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng
chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà tất cả pháp môn Đà-la-ni
chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng; tất cả pháp môn Tam-ma-địa
cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà quả Dự-lưu chẳng thể an
lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng
chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà quả vị Độc-giác chẳng thể
an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà tất cả hạnh đại Bồ-tát
chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng?
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Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì sắc chẳng thể an lập tánh nghĩ
bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì thọ, tưởng,
hành, thức cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng,
bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì nhãn xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình
đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì sắc xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì nhãn giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng
chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất
bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì nhĩ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng
chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất
bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tỷ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng
thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình
đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì thiệt giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng
chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất
bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì thân giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì xúc giới, thân thức
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng
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chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất
bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì ý giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng
lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì pháp giới, ý thức giới và
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì địa giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì thủy, hỏa, phong,
không, thức giới cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì vô minh chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng,
bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể an lập tánh
nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội chẳng thể an lập tánh nghĩ
bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng
lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình
đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì Thánh đế khổ chẳng thể an lập tánh nghĩ
bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì Thánh đế tập,
diệt, đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng,
bình đẳng, bất bình đẳng.
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Này Thiện Hiện! Vì bốn tịnh lự chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì bốn vô lượng, bốn
định vô sắc cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tám giải thoát chẳng thể an lập tánh nghĩ
bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì bốn niệm trụ chẳng thể an lập tánh nghĩ
bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng,
bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng thể an lập tánh
nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì mười địa Bồ-tát chẳng thể an lập tánh nghĩ
bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì năm loại mắt chẳng thể an lập tánh nghĩ
bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì sáu phép thần
thông cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình
đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì mười lực Phật chẳng thể an lập tánh nghĩ
bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì pháp không quên mất chẳng thể an lập tánh
nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tánh luôn
luôn xả cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng,
bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì trí nhất thiết chẳng thể an lập tánh nghĩ
bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường,
số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tất
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cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng
lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì quả Dự-lưu chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì quả vị Độc-giác chẳng thể an lập tánh nghĩ
bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể an lập tánh
nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng
thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình
đẳng.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì
mà sắc chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình
đẳng, bất bình đẳng; thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng thể an lập tánh
nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà nhãn xứ chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà sắc xứ chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng
lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà nhãn giới chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; sắc
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng,
bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà nhĩ giới chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; thanh
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình
đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà tỷ giới chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; hương
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra
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cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng,
bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà thiệt giới chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vị
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng,
bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà thân giới chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; xúc
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng,
bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà ý giới chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; pháp
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra
cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng,
bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà địa giới chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; thủy,
hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà vô minh chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà bố thí Ba-la-mật-đa chẳng
thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình
đẳng; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng
chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất
bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà pháp không nội chẳng thể
an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng;
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
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không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà chơn như chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường,
số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Thánh đế khổ chẳng thể an
lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng;
Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng
lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà bốn tịnh lự chẳng thể an
lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng;
bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà tám giải thoát chẳng thể an
lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng;
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà bốn niệm trụ chẳng thể an
lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng;
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà pháp môn giải thoát không
chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất
bình đẳng; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng thể
an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà mười địa Bồ-tát chẳng thể
an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà năm loại mắt chẳng thể an
lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; sáu
phép thần thông cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà mười lực Phật chẳng thể
an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng;
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
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đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ
bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà pháp không quên mất
chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất
bình đẳng; tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết chẳng thể an
lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà tất cả pháp môn Đà-la-ni
chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất
bình đẳng; tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng thể an lập tánh
nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà quả Dự-lưu chẳng thể an
lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng;
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà quả vị Độc-giác chẳng thể
an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà tất cả hạnh đại Bồ-tát
chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất
bình đẳng?
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình
đẳng, bất bình đẳng?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của sắc chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh, nên sắc chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường,
số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của thọ, tưởng, hành,
thức cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thọ, tưởng, hành,
thức cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình
đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của nhãn xứ chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên nhãn xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường,
số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
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lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình
đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của sắc xứ chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên sắc xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của nhãn giới chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên nhãn giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường,
số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng, không có tự tánh, nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng
lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của nhĩ giới chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên nhĩ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của thanh giới, nhĩ thức
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng
thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng, không có tự tánh, nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của tỷ giới chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên tỷ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng
thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng, không có tự tánh, nên hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
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Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của thiệt giới chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên thiệt giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường,
số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng, không có tự tánh, nên vị giới cho đến các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng
lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của thân giới chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên thân giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường,
số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của xúc giới, thân thức
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng, không có tự tánh, nên xúc giới cho đến các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng
lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của ý giới chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên ý giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của pháp giới, ý thức giới
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh, nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng,
bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của địa giới chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên địa giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thủy,
hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của vô minh chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên vô minh chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường,
số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của hành, thức, danh
155

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường,
số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng, không có tự tánh, nên bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể an lập tánh
nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng, không có tự tánh, nên tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-lamật-đa cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng,
bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của pháp không nội chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh, nên pháp không nội chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự
tánh, nên pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh
cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng,
bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của chơn như chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên chơn như chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường,
số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên pháp giới cho đến
cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường,
số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
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Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của Thánh đế khổ chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh, nên Thánh đế khổ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của Thánh
đế tập, diệt, đạo cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên Thánh
đế tập, diệt, đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của bốn tịnh lự chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên bốn tịnh lự chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng
lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên
bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của tám giải thoát chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh, nên tám giải thoát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng
chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất
bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của bốn niệm trụ chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh, nên bốn niệm trụ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không
có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của pháp môn giải thoát không
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng, không có tự tánh, nên pháp môn giải thoát không cũng
chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất
bình đẳng; vì tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
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cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của mười địa Bồ-tát chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh, nên mười địa Bồ-tát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của năm loại mắt chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh, nên năm loại mắt chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của sáu
phép thần thông cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên sáu
phép thần thông cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của mười lực Phật chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh, nên mười lực Phật chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự
tánh, nên bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng
cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng,
bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của pháp không quên mất chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng, không có tự tánh, nên pháp không quên mất chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự
tánh của tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên
tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số
lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của trí nhất thiết chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh, nên trí nhất thiết chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
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lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng
thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng, không có tự tánh, nên tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự
tánh, nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng thể an lập tánh
nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của quả Dự-lưu chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh, nên quả Dự-lưu chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng
lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng; vì tự tánh của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của quả vị Độc-giác chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh, nên quả vị Độc-giác chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn,
xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng, không có tự tánh, nên tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể an lập
tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình
đẳng, bất bình đẳng.
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Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của sắc, sắc có thể nắm bắt được chăng? Trong cái
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không
gì sánh bằng, không có tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức, thọ, tưởng,
hành, thức có thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của nhãn xứ, nhãn xứ có thể nắm bắt được chăng?
Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của sắc xứ, sắc xứ có thể nắm bắt được chăng?
Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể nắm bắt được
chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của nhãn giới, nhãn giới có thể nắm bắt được chăng?
Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, sắc giới
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được
chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của nhĩ giới, nhĩ giới có thể nắm bắt được chăng?
Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thanh giới, nhĩ thức
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, thanh giới
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được
chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
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không có tự tánh của tỷ giới, tỷ giới có thể nắm bắt được chăng?
Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hương giới
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được
chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của thiệt giới, thiệt giới có thể nắm bắt được chăng?
Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, vị giới
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được
chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của thân giới, thân giới có thể nắm bắt được chăng?
Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của xúc giới, thân thức
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, xúc giới
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được
chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của ý giới, ý giới có thể nắm bắt được chăng? Trong
cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng,
không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp giới, ý thức giới và ý
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, pháp giới cho đến các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của địa giới, địa giới có thể nắm bắt được chăng?
Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể nắm bắt
được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của vô minh, vô minh có thể nắm bắt được chăng?
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Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não,
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể nắm bắt được
chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa, bố thí Ba-la-mật-đa có thể
nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tịnh giới
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của pháp không nội, pháp không nội có thể nắm bắt
được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh, pháp không ngoại cho đến pháp
không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của chơn như, chơn như có thể nắm bắt được chăng?
Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số
lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể nắm bắt được
chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của Thánh đế khổ, Thánh đế khổ có thể nắm bắt
được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
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không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của Thánh
đế tập, diệt, đạo, Thánh đế tập, diệt, đạo có thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của bốn tịnh lự, bốn tịnh lự có thể nắm bắt được
chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có
số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được
chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của tám giải thoát, tám giải thoát có thể nắm bắt
được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ có thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của bốn niệm trụ, bốn niệm trụ có thể nắm bắt được
chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có
số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được
chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát
không có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn,
chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không
có tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của mười địa Bồ-tát, mười địa Bồ-tát có thể nắm bắt
được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của năm loại mắt, năm loại mắt có thể nắm bắt được
chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có
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số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của sáu phép thần
thông, sáu phép thần thông có thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của mười lực Phật, mười lực Phật có thể nắm bắt
được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng, bốn điều không sợ cho đến mười tám
pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của pháp không quên mất, pháp không quên mất có
thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh
của tánh luôn luôn xả, tánh luôn luôn xả có thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của trí nhất thiết, trí nhất thiết có thể nắm bắt được
chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có
số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt
được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Đà-lani có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Tam-ma-địa
có thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của quả Dự-lưu, quả Dự-lưu có thể nắm bắt được
chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có
số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán, quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể nắm bắt được
chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
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không có tự tánh của quả vị Độc-giác, quả vị Độc-giác có thể nắm bắt
được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát, tất cả hạnh đại Bồ-tát có
thể nắm bắt được chăng?
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, trong cái chẳng thể nghĩ
bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng,
không có tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, quả vị giác
ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Do nhân
duyên này, tất cả pháp đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường,
không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng
thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng nên pháp
Phật, pháp Như Lai, pháp tự nhiên, pháp trí nhất thiết trí của tất cả
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể
xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Pháp Phật, pháp Như Lai, pháp tự nhiên, pháp
trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều chẳng
thể nghĩ bàn, nên nghĩ bàn diệt; chẳng thể xưng lường, nên xưng
lường diệt; không có số lượng, nên số lượng diệt; không gì sánh bằng,
nên sánh bằng diệt.
Này Thiện Hiện! Do nhân duyên này tất cả pháp cũng chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
Này Thiện Hiện! Pháp Phật, pháp Như Lai, pháp tự nhiên, pháp
trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều chẳng
thể nghĩ bàn, nên vượt nghĩ bàn; chẳng thể xưng lường, nên vượt xưng
lường; không có số lượng, nên vượt số lượng; không gì sánh bằng,
nên vượt sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Do nhân duyên này tất cả pháp cũng chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
Này Thiện Hiện! Chẳng thể nghĩ bàn là chỉ có chẳng thể nghĩ
bàn trên phương diện ngôn ngữ; chẳng thể xưng lường là chỉ có chẳng
thể xưng lường trên phương diện ngôn ngữ; không số lượng là chỉ có
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không số lượng trên phương diện ngôn ngữ; không gì sánh bằng là chỉ
có không gì sánh bằng trên phương diện ngôn ngữ.
Này Thiện Hiện! Do nhân duyên này, pháp Phật, pháp Như Lai,
pháp tự nhiên, pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có
số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Chẳng thể nghĩ bàn là chẳng thể nghĩ bàn như
hư không; chẳng thể xưng lường là chẳng thể xưng lường như hư
không; không có số lượng là không có số lượng như hư không; không
gì sánh bằng là không gì sánh bằng như hư không.
Này Thiện Hiện! Do nhân duyên này, pháp Phật, pháp Như Lai,
pháp tự nhiên, pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có
số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện! Pháp Phật, pháp Như Lai, pháp tự nhiên, pháp
trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và Thanhvăn, Độc-giác, trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian đều chẳng thể
nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh
bằng.
Này Thiện Hiện! Do nhân duyên này pháp Phật, pháp Như Lai,
pháp tự nhiên, pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có
số lượng, không gì sánh bằng.
Khi đức Phật nói pháp chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng
lường, không có số lượng, không gì sánh bằng như thế, trong hội
chúng có năm trăm Bí-sô chẳng vướng các lậu, tâm được giải thoát;
lại có hai ngàn Bí-sô ni cũng chẳng vướng các lậu, tâm được giải
thoát; lại có sáu vạn nam cư sĩ, đối với các pháp, viễn trần ly cấu, phát
sanh pháp nhãn thanh tịnh; lại có ba vạn bảy ngàn nữ cư sĩ, đối với
các pháp cũng viễn trần ly cấu, phát sanh pháp nhãn thanh tịnh; lại có
hai vạn đại Bồ-tát chứng đắc Vô sanh pháp nhẫn, được thọ ký thành
Phật ở trong hiền kiếp.
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc lớn mà xuất hiện ở đời; Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa vì việc chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời; Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa vì việc chẳng thể xưng lường mà xuất hiện ở đời;
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc không có số lượng mà xuất hiện ở
đời; Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc không gì sánh bằng mà xuất
hiện ở đời.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như ông
đã nói! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc lớn mà xuất hiện ở đời; vì
việc chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời; vì việc chẳng xưng lường
mà xuất hiện ở đời; vì việc không có số lượng mà xuất hiện ở đời; vì
việc không gì sánh bằng mà xuất hiện ở đời. Vì sao? Này Thiện Hiện!
Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng thành tựu bố thí, tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ.
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Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng,
pháp môn giải thoát vô nguyện.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu mười địa Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu năm loại mắt sáu phép thần thông.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu quả Dự-lưu, quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu quả vị Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu tất cả hạnh đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng
thành tựu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.
Này Thiện Hiện! Như đại vương Sát-đế-lợi quán đảnh oai đức
tự tại, hàng phục tất cả, đem các việc nước giao phó cho đại thần,
thong dong vô sự, an ổn khoái lạc.
Này Thiện Hiện! Như Lai cũng vậy, là đấng đại pháp vương
đem pháp Thanh-văn, hoặc pháp Độc-giác, hoặc pháp Bồ-tát, hoặc
pháp chư Phật giao phó hết cho Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa. Do đó,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa đều có khả năng thành tựu tất cả sự nghiệp. Vì
vậy, này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa vì việc lớn mà xuất
hiện ở đời, vì việc chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời; vì việc
chẳng thể xưng lường mà xuất hiện ở đời; vì việc không có số lượng
mà xuất hiện ở đời; vì việc không gì sánh bằng mà xuất hiện ở đời. Vì
sao? Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
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trước sắc mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc;
chẳng chấp trước thọ, tưởng, hành, thức mà xuất hiện ở đời, nên có
khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước nhãn xứ mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc;
chẳng chấp trước nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà xuất hiện ở đời, nên có
khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước sắc xứ mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc;
chẳng chấp trước thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà xuất hiện ở đời,
nên có khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước nhãn giới mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc;
chẳng chấp trước sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng
thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước nhĩ giới mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc;
chẳng chấp trước thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành
tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước tỷ giới mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc;
chẳng chấp trước hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu
sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước thiệt giới mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc;
chẳng chấp trước vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành
tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước thân giới mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc;
chẳng chấp trước xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành
tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước ý giới mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc;
chẳng chấp trước pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
170

Tập 07, Quyển 310, Phẩm Biện Sự

xúc làm duyên sanh ra mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu
sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước địa giới mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc;
chẳng chấp trước thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà xuất hiện ở
đời, nên có khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước vô minh mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc;
chẳng chấp trước hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não mà xuất hiện ở đời, nên có khả
năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước bố thí Ba-la-mật-đa mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành
tựu sự việc; chẳng chấp trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự
việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước pháp không nội mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu
sự việc; chẳng chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước chơn như mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc;
chẳng chấp trước pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mà xuất hiện ở đời, nên
có khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước Thánh đế khổ mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự
việc; chẳng chấp trước Thánh đế tập, diệt, đạo mà xuất hiện ở đời, nên
có khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước bốn tịnh lự mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự
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việc; chẳng chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà xuất hiện ở
đời, nên có khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước tám giải thoát mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự
việc; chẳng chấp trước tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước bốn niệm trụ mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự
việc; chẳng chấp trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà xuất hiện ở đời, nên có
khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước pháp môn giải thoát không mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng
thành tựu sự việc; chẳng chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước mười địa Bồ-tát mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu
sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước năm loại mắt mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự
việc; chẳng chấp trước sáu phép thần thông mà xuất hiện ở đời, nên có
khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước mười lực Phật mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự
việc; chẳng chấp trước bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà xuất
hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước pháp không quên mất mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành
tựu sự việc; chẳng chấp trước tánh luôn luôn xả mà xuất hiện ở đời,
nên có khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước trí nhất thiết mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự
việc; chẳng chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà xuất hiện
ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước tất cả pháp môn Đà-la-ni mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng
thành tựu sự việc; chẳng chấp trước tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà
xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc.
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Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước quả Dư lưu mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự
việc; chẳng chấp trước quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán mà xuất hiện
ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước quả vị Độc-giác mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu
sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước tất cả hạnh đại Bồ-tát mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành
tựu sự việc.
Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chẳng chấp
trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà xuất hiện ở đời, nên có
khả năng thành tựu sự việc.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tại
sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước
sắc, chẳng chấp trước thọ, tưởng, hành, thức?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước nhãn xứ, chẳng chấp trước nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước sắc xứ, chẳng chấp trước thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước nhãn giới, chẳng chấp trước sắc giới, nhãn
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước nhĩ giới; chẳng chấp trước thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước tỷ giới; chẳng chấp trước hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước thiệt giới; chẳng chấp trước vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước thân giới; chẳng chấp trước xúc giới, thân
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra?
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Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước ý giới; chẳng chấp trước pháp giới, ý thức
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước địa giới, chẳng chấp trước thủy, hỏa, phong,
không, thức giới?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước vô minh; chẳng chấp trước hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng chấp trước tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước pháp không nội; chẳng chấp trước pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước chơn như; chẳng chấp trước pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước Thánh đế khổ; chẳng chấp trước Thánh đế
tập, diệt, đạo?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước bốn tịnh lự; chẳng chấp trước bốn vô lượng,
bốn định vô sắc?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước tám giải thoát; chẳng chấp trước tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước bốn niệm trụ; chẳng chấp trước bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo?
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Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước pháp môn giải thoát không; chẳng chấp trước
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước mười địa Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước năm loại mắt; chẳng chấp trước sáu phép
thần thông?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước mười lực Phật; chẳng chấp trước bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước pháp không quên mất; chẳng chấp trước tánh
luôn luôn xả?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước trí nhất thiết; chẳng chấp trước trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng chấp trước
tất cả pháp môn Tam-ma-địa?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước quả Dự-lưu; chẳng chấp trước quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước quả vị Độc-giác?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước pháp tất cả hạnh đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa xuất hiện ở
đời mà chẳng chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy sắc
có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy thọ, tưởng, hành, thức có
thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp, có
thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy nhãn xứ có thể
chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể
chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp, có thể
trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
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Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy sắc xứ có thể
chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp,
có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước
chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy nhãn giới có
thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy sắc giới, nhãn thức giới và
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể chấp, có
thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp, có thể trước
chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy nhĩ giới có thể
chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể chấp, có thể
trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp, có thể trước
chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy tỷ giới có thể
chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy hương giới, tỷ thức giới và tỷ
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể chấp, có thể
trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp, có thể trước
chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy thiệt giới có
thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy vị giới, thiệt thức giới và
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể chấp, có
thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp, có thể trước
chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy thân giới có
thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy xúc giới, thân thức giới và
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể chấp, có
thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp, có thể trước
chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy ý giới có thể
chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc
176

Tập 07, Quyển 310, Phẩm Biện Sự

cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể chấp, có thể trước
chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp, có thể trước chăng? Ông
có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy địa giới có thể
chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy thủy, hỏa, phong, không, thức
giới có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể
chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có
trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy vô minh có
thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể
chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp, có thể
trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy bố thí Ba-lamật-đa có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể chấp, có thể trước
chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp, có thể trước chăng? Ông
có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy pháp không
nội có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có
pháp nào có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà
có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy chơn như có
thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì
có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp,
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có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước
chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy Thánh đế khổ
có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy Thánh đế tập, diệt, đạo
có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp,
có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước
chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy bốn tịnh lự có
thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy bốn vô lượng, bốn định vô
sắc có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể
chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có
trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy tám giải thoát
có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có
pháp nào có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà
có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy bốn niệm trụ
có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có
thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp, có
thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy pháp môn giải
thoát không có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể chấp, có thể trước chăng? Ông
có thấy có pháp nào có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do
pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy mười địa Bồtát có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể
chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có
trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
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Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy năm loại mắt
có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy sáu phép thần thông có
thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể chấp, có
thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy mười lực Phật
có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp
nào có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có
chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy pháp không
quên mất có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy tánh luôn luôn
xả có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể
chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có
trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy trí nhất thiết
có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào
có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp,
có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy tất cả pháp
môn Đà-la-ni có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy tất cả pháp
môn Tam-ma-địa có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có
pháp nào có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà
có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy quả Dự-lưu có
thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có
thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có
trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy quả vị Độcgiác có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có thể
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chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có
trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy tất cả hạnh đại
Bồ-tát có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy có pháp nào có
thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy mà có chấp, có
trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, ông có thấy quả vị giác
ngộ cao tột của chư Phật có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy
có pháp nào có thể chấp, có thể trước chăng? Ông có thấy do pháp ấy
mà có chấp, có trước chăng?
Bạch Thế Tôn! Không!
Quyeån Thöù 310

HEÁT
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Phật dạy: Hay thay! Hay thay! Này Thiện Hiện! Đúng vậy!
Đúng vậy! Đúng như ông đã nói!
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy sắc có thể chấp có thể
trước, chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức có thể chấp có thể trước. Ta
cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng
thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp,
do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy nhãn xứ có thể chấp có
thể trước, chẳng thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể chấp có thể trước.
Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng
thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp,
do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy sắc xứ có thể chấp có thể
trước; chẳng thấy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể chấp có thể
trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng
chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng
chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy nhãn giới có thể chấp có
thể trước; chẳng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể chấp có thể trước. Ta cũng
chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do
pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng
chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy nhĩ giới có thể chấp có thể
trước; chẳng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể chấp có thể trước. Ta cũng chẳng
thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy
mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp
nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy tỷ giới có thể chấp có thể
trước; chẳng thấy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra có thể chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy
có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà
có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên
chẳng trước.
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Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy thiệt giới có thể chấp có
thể trước; chẳng thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể chấp có thể trước. Ta cũng
chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do
pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng
chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy thân giới có thể chấp có
thể trước; chẳng thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ
do thân xúc làm duyên sanh ra có thể chấp có thể trước. Ta cũng
chẳng thấy pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do
pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng
chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy ý giới có thể chấp có thể
trước; chẳng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra có thể chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy
pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có
chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên
chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy địa giới có thể chấp có thể
trước; chẳng thấy thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể chấp có
thể trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước,
cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên
chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy vô minh có thể chấp có
thể trước; chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể chấp có thể trước. Ta
cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng
thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp,
do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy bố thí Ba-la-mật-đa có thể
chấp có thể trước; chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa có thể chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có
pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có
chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên
chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy pháp không nội có thể
chấp có thể trước; chẳng thấy pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
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không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh có thể chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể
chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước;
do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy chơn như có thể chấp có
thể trước; chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì có thể chấp có thể trước.
Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng
thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp,
do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy Thánh đế khổ có thể chấp
có thể trước; chẳng thấy Thánh đế tập, diệt, đạo có thể chấp có thể
trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng
chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng
chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy bốn tịnh lự có thể chấp có
thể trước; chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể chấp có
thể trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước,
cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên
chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy tám giải thoát có thể chấp
có thể trước; chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
có thể chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp
có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do
chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy bốn niệm trụ có thể chấp
có thể trước; chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể chấp có thể trước. Ta
cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng
thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp,
do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy pháp môn giải thoát
không có thể chấp có thể trước; chẳng thấy pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện có thể chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có
pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có
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chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên
chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy mười địa Bồ-tát có thể
chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể
trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy
nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy năm loại mắt có thể chấp
có thể trước, chẳng thấy sáu phép thần thông có thể chấp có thể trước.
Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng
thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp,
do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy mười lực Phật có thể chấp
có thể trước; chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng có thể
chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể
trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy
nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy pháp không quên mất có
thể chấp có thể trước, chẳng thấy tánh luôn luôn xả có thể chấp có thể
trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng
chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng
chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy trí nhất thiết có thể chấp
có thể trước; chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể chấp
có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước,
cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên
chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy tất cả pháp môn Đà-la-ni
có thể chấp có thể trước, chẳng thấy tất cả pháp môn Tam-ma-địa có
thể chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có
thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng
thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy quả Dự-lưu có thể chấp có
thể trước; chẳng thấy quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể chấp có
thể trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước,
cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy nên
chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy quả vị Độc-giác có thể
chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể
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trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng thấy
nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy tất cả hạnh đại Bồ-tát có
thể chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có
thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước; do chẳng
thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột
của chư Phật có thể chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có pháp
nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp
có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng
trước.
Này Thiện Hiện! Ta cũng chẳng thấy tánh Phật, tánh Như Lai,
tánh pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác có thể chấp có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có
pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có
chấp có trước; do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên
chẳng trước. Cho nên, này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát cũng chẳng nên
chấp trước sắc, chẳng nên chấp trước thọ, tưởng, hành, thức. Đại Bồtát cũng chẳng nên chấp trước nhãn xứ, chẳng nên chấp trước nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ. Đại Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước sắc xứ; chẳng
nên chấp trước thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Đại Bồ-tát cũng chẳng
nên chấp trước nhãn giới; chẳng nên chấp trước sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Đại
Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước nhĩ giới; chẳng nên chấp trước
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra. Đại Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước tỷ giới; chẳng nên chấp
trước hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra. Đại Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước thiệt giới; chẳng
nên chấp trước vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước
thân giới; chẳng nên chấp trước xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ-tát cũng chẳng
nên chấp trước ý giới; chẳng nên chấp trước pháp giới, ý thức giới và
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ-tát cũng chẳng
nên chấp trước địa giới; chẳng nên chấp trước thủy, hỏa, phong,
không, thức giới. Đại Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước vô minh;
chẳng nên chấp trước hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não. Đại Bồ-tát cũng chẳng nên
chấp trước bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng nên chấp trước tịnh giới, an
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nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát cũng chẳng
nên chấp trước pháp không nội; chẳng nên chấp trước pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh. Đại Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước;
chơn như của chẳng nên chấp trước pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Đại Bồ-tát
cũng chẳng nên chấp trước Thánh đế khổ, chẳng nên chấp trước
Thánh đế tập, diệt, đạo. Đại Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước bốn
tịnh lự; chẳng nên chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đại Bồtát cũng chẳng nên chấp trước tám giải thoát; chẳng nên chấp trước
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Đại Bồ-tát cũng chẳng
nên chấp trước bốn niệm trụ; chẳng nên chấp trước bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.
Đại Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước pháp môn giải thoát không;
chẳng nên chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện. Đại
Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước mười địa Bồ-tát. Đại Bồ-tát cũng
chẳng nên chấp trước năm loại mắt, chẳng nên chấp trước sáu phép
thần thông. Đại Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước mười lực Phật;
chẳng nên chấp trước bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Đại Bồ-tát
cũng chẳng nên chấp trước pháp không quên mất, chẳng nên chấp
trước tánh luôn luôn xả. Đại Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước trí nhất
thiết; chẳng nên chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại Bồtát cũng chẳng nên chấp trước tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng nên
chấp trước tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Đại Bồ-tát cũng chẳng nên
chấp trước quả Dự-lưu; chẳng nên chấp trước quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán. Đại Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước quả vị Độc-giác. Đại
Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước tất cả hạnh đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát
cũng chẳng nên chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Đại
Bồ-tát cũng chẳng nên chấp trước tánh Phật, tánh Như Lai, tánh pháp
tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác.
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Lúc bấy giờ, các Thiên tử ở Dục giới và Sắc giới bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế rất là sâu xa, khó thấy
khó biết, chẳng thể suy tìm, vượt cảnh suy tìm, vắng lặng mầu nhiệm,
chắc thật kín đáo, người trí tuệ thông minh mới có thể biết rõ được.
Bạch Thế Tôn! Nếu các hữu tình có khả năng tin hiểu sâu sắc
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì nên biết họ đã từng cúng dường vô
lượng chư Phật trong quá khứ; ở chỗ chư Phật phát nguyện rộng lớn,
trồng nhiều căn lành, đã được vô lượng các thiện tri thức nhiếp thọ
mới có khả năng tin hiểu Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Bạch Thế Tôn! Giả sử các loại hữu tình trong thế giới ba lần
ngàn, đều thành tựu tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát, Dự-lưu, Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán, Độc-giác thì sự thành tựu ấy, hoặc trí, hoặc
đoạn, cũng chẳng bằng có người, một ngày đối với Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa này ưa thích, tư duy, xưng lường, quán sát, sự thành tựu
nhẫn của người ấy đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, hơn trí đoạn kia
vô lượng, vô biên. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Trí đoạn của các tùy tín
hành đều chỉ là một phần nhỏ nhẫn đối với vô sanh pháp nhẫn của đại
Bồ-tát đã chứng đắc.
Bạch Thế Tôn! Trí đoạn của chư tùy pháp hành, đệ bát, Dự-lưu,
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, Độc-giác đều chỉ là một phần nhỏ nhẫn
đối với vô sanh pháp nhẫn của đại Bồ-tát đã chứng đắc.
Bấy giờ, Phật bảo các Thiên tử: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng
như các ông đã nói! Trí đoạn của chư tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ
bát Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, Độc-giác đều chỉ là một
phần nhỏ nhẫn đối với vô sanh pháp nhẫn của đại Bồ-tát đã chứng
đắc.
Thiên tử nên biết! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào vừa
nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nghe rồi sao chép, đọc
tụng, thọ trì, tư duy, tu tập thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy thoát
khỏi sanh tử, chứng đắc Niết-bàn, nhanh hơn các thiện nam tử, thiện
nữ nhơn khác thích cầu Thanh-văn, Độc-giác, xa lìa Bát-nhã-ba-lamật-đa mà học kinh điển khác, một kiếp hoặc hơn một kiếp. Vì sao?
Này các Thiên tử! Trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa rất sâu xa này, rộng
nói tất cả thắng pháp vi diệu. Chư tùy tín hành, hoặc tùy pháp hành, đệ
bát, Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, Độc-giác, đại Bồ-tát đều
nên đối với pháp này mà tinh cần tu học. Tất cả Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác đều nương pháp này mà học, đã chứng, sẽ chứng và hiện
chứng quả vị giác ngộ cao tột.
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Khi ấy, các Thiên tử đều cùng bạch: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-bala-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa lớn. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-lamật-đa như thế là Ba-la-mật-đa chẳng thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn!
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa chẳng thể xưng lường.
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không
có số lượng. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế là Ba-lamật-đa không gì sánh bằng.
Bạch Thế Tôn! Chư tùy tín hành, hoặc tùy pháp hành, đệ bát,
Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, Độc-giác đều đối với Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa như thế mà tinh cần tu học, chóng thoát sanh tử,
chứng đắc Niết-bàn. Tất cả đại Bồ-tát đều đối với Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa như thế mà tinh cần tu học, mau chứng quả vị giác ngộ cao
tột.
Bạch Thế Tôn! Tuy chư Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát đều
nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế mà tinh cần tu học, đều
được rốt ráo, nhưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy chẳng tăng chẳng giảm.
Khi ấy, chư Thiên tử Dục giới, Sắc giới nói như vậy rồi, cúi đầu
lễ sát chân Phật, vòng quanh bên mặt ba vòng, từ giã Phật trở về cung,
ra khỏi hội chúng không xa, bỗng nhiên biến mất.

189

XXXXIV. PHAÅM CHUÙNG DUÏ
01
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu đại
Bồ-tát nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy phát sanh tin
hiểu sâu sắc, lại thường sao chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu tập thì
đại Bồ-tát ấy từ nơi nào sanh đến chốn này?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nghe nói Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa như thế phát sanh tin hiểu sâu sắc, chẳng khiếp chẳng
nhược, chẳng sợ chẳng hãi, chẳng nghi chẳng hoặc, mừng vui thích
thú, nhất niệm tư duy nghĩa lý của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, hoặc
đi khi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm không hề dừng nghỉ, thường theo
Pháp sư cung kính thưa hỏi, như nghé con chẳng rời mẹ nó thì này
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, vì cầu nghĩa lý sâu xa của Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng bao giờ xa rời pháp sư Bát-nhã. Khi chưa chứng đắc
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, kinh điển cầm tay, thọ trì, đọc tụng, tư
duy, tu tập, rốt ráo thông lợi, thường theo Pháp sư chưa từng ngưng
nghỉ thì này Thiện Hiện, nên biết đại Bồ-tát ấy, từ cõi người sanh vào
cõi người. Vì sao? Này Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn
trụ Bồ-tát thừa này, đời trước đã thích nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa; nghe rồi thọ trì, đọc tụng, tư duy, tinh tấn tu tập; lại thường sao
chép, dùng các báu trang sức; lại dùng các loại tràng hoa tuyệt diệu,
hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc,
đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; do căn lành
này, từ cõi người chết đi, rồi sanh lại cõi người, nghe Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa ấy, phát sanh tin hiểu sâu sắc; lại thường sao chép, đọc
tụng, thọ trì, tư duy, tu tập.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có đại Bồ-tát
nào thành tựu công đức thù thắng như thế, cúng dường phụng sự chư
Phật ở phương khác rồi từ phương ấy sanh vào cõi này, nghe nói Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, phát sanh tin hiểu sâu sắc, lại
thường sao chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu tập không mệt mỏi
chăng?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Có đại Bồ-tát
thành tựu công đức thù thắng như thế, cúng dường phụng sự chư Phật
ở phương khác, rồi từ nơi ấy sanh vào cõi này, nghe nói Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa như thế, phát sanh tin hiểu sâu sắc; lại thường sao
chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu tập, không có mệt mỏi. Vì sao? Vì
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đại Bồ-tát ấy, từ trước ở chỗ vô lượng chư Phật phương khác, đã nghe
nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, phát sanh tin hiểu sâu sắc;
lại thường sao chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu tập, không có mệt
mỏi; họ nhờ căn lành ấy, nên từ nơi cõi kia, sanh vào chốn này.
Lại nữa, Thiện Hiện! Cũng có đại Bồ-tát từ cõi trời Đỗ-sử-đa,
sau khi mạng chung, sanh vào cõi người, nên biết họ cũng thành tựu
công đức thù thắng như thế. Vì sao? Vì đại Bồ-tát ấy đời trước ở cõi
trời Đỗ-sử-đa, trú xứ của đại Bồ-tát Di Lặc đã thưa hỏi nghĩa lý sâu xa
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa; họ nhờ vào căn lành ấy, nên từ nơi kia sanh
vào chốn này, nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, phát
sanh tin hiểu sâu sắc; lại thường sao chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu
tập không có mệt mỏi.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý
sâu xa, nay sanh cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe tịnh lự Ba-la-mật-đa nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý
sâu xa, nay sanh cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe tinh tấn Ba-la-mật-đa nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý
sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu
biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe an nhẫn Ba-la-mật-đa nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý
sâu xa, nay sanh cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe tịnh giới Ba-la-mật-đa nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý
sâu xa, nay sanh cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe bố thí Ba-la-mật-đa nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý
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sâu xa, nay sanh cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh cõi người nghe
nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự,
khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì nhưng chẳng thưa
hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh
hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo nhưng chẳng thưa hỏi
nghĩa lý sâu xa, nay sanh cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu
biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe bốn tịnh lự nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa,
nay sanh cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm
họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe bốn vô lượng nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa,
nay sanh cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm
họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe bốn định vô sắc nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu
xa, nay sanh cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe tám giải thoát nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa,
nay sanh cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm
họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe tám thắng xứ nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa,
nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe chín định thứ đệ nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu
xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe mười biến xứ nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa,
nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe bốn niệm trụ nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa,
nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe bốn chánh đoạn nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu
xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe bốn thần túc nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa,
nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe năm căn nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay
sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm
họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe năm lực nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay
sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm
họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe bảy chi đẳng giác nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu
xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe tám chi thánh đạo nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu
xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý
sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu
biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe mười địa Bồ-tát nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu
xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe năm loại mắt nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa,
nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe sáu phép thần thông nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý
sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu
biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe mười lực Phật nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa,
nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
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tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe bốn điều không sợ nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu
xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe bốn sự hiểu biết thông suốt nhưng chẳng thưa hỏi
nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát
sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả nhưng chẳng thưa hỏi
nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát
sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe mười tám pháp Phật bất cộng nhưng chẳng thưa hỏi
nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát
sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe pháp không quên mất nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý
sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu
biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe tánh luôn luôn xả nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu
xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe trí nhất thiết nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa,
nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe trí đạo tướng nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa,
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nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai
lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe trí nhất thiết tướng nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý
sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu
biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe tất cả pháp môn Đà-la-ni nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa
lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu
biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe tất cả pháp môn Tam-ma-địa nhưng chẳng thưa hỏi
nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát
sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe tất cả hạnh đại Bồ-tát nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý
sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu
biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật nhưng chẳng
thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc
phát sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, tuy ở đời
trước được nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cũng từng thưa hỏi nghĩa lý
sâu xa nhưng chẳng thường tùy thuận tu hành trải qua một ngày, hai,
ba, bốn, năm ngày, nay sanh cõi người nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa như thế, dầu trải qua một ngày cho đến năm ngày, tâm họ kiên
cố không thể lay chuyển, nhưng nếu xa lìa việc nghe liền bị thối thất.
Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì chúng sanh trụ Bồ-tát thừa ấy, do ở đời
trước được nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy có thưa hỏi nghĩa lý sâu xa
nhưng chẳng như thuyết, tùy thuận tu hành. Cho nên đời nay nếu gặp
thiện hữu ân cần khuyến khích thì ưa lắng nghe thọ trì Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa; nếu không có thiện hữu ân cần khuyến khích thì đối
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với kinh này chẳng ưa lắng nghe thọ trì. người ấy đối với Bát-nhã-bala-mật-đa có lúc ưa nghe, có lúc chẳng ưa, hoặc có khi kiên cố, có khi
thối thất, tâm họ bất ổn, tiến thối không thường như lụa mỏng bay
theo chiều gió.
Này Thiện Hiện! Nên biết chúng sanh ấy phát tâm hướng về
Đại-thừa trải qua thời gian chưa lâu, chưa thận cận nhiều với các chơn
thiện tri thức, chưa từng cúng dường chư Phật Thế Tôn, chưa từng thọ
trì, đọc tụng, sao chép, tư duy, diễn nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện! Nên biết chúng sanh ấy chưa từng tu học Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa, chưa từng tu học tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn,
tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; chưa từng tu học pháp không nội, chưa
từng tu học pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; chưa từng tu học
chơn như, chưa từng tu học pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; chưa từng tu học
Thánh đế khổ, chưa từng tu học Thánh đế tập, diệt, đạo; chưa từng tu
học bốn tịnh lự, chưa từng tu học bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chưa
từng tu học tám giải thoát, chưa từng tu học tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ; chưa từng tu học bốn niệm trụ, chưa từng tu học
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo; chưa từng tu học pháp môn giải thoát không, chưa
từng tu học pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chưa từng tu
học mười địa Bồ-tát; chưa từng tu học năm loại mắt, chưa từng tu học
sáu phép thần thông; chưa từng tu học mười lực Phật, chưa từng tu
học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chưa từng tu học pháp
không quên mất, chưa từng tu học tánh luôn luôn xả; chưa từng tu học
trí nhất thiết, chưa từng tu học trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chưa
từng tu học tất cả pháp môn Đà-la-ni, chưa từng tu học tất cả pháp
môn Tam-ma-địa; chưa từng tu học pháp quả Dự-lưu, chưa từng tu
học pháp quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; chưa từng tu học pháp quả
vị Độc-giác; chưa từng tu học tất cả hạnh đại Bồ-tát; chưa từng tu học
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.
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Này Thiện Hiện! Nên biết chúng sanh như thế mới hướng về
Đại-thừa, đối với pháp Đại-thừa thành tựu một phần ít tin, kính, ưa,
thích, chưa thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, vì người
diễn nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Quyeån Thöù 311
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Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, nếu chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, vì người
diễn nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa; nếu chẳng dùng Bát-nhã Ba-lamật-đa sâu xa nhiếp hóa hữu tình khác; hoặc chẳng dùng tịnh lự, tinh
tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa nhiếp hóa hữu tình khác;
hoặc chẳng dùng pháp không nội nhiếp hóa hữu tình khác; hoặc chẳng
dùng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh nhiếp hóa hữu
tình khác; hoặc chẳng dùng chơn như nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc
chẳng dùng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì nhiếp hóa hữu tình khác; hoặc
chẳng dùng Thánh đế khổ để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng
dùng Thánh đế tập, diệt, đạo để nhiếp hóa hữu tình khác; hoặc chẳng
dùng bốn tịnh lự để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng bốn vô
lượng, bốn định vô sắc để nhiếp hóa hữu tình khác; hoặc chẳng dùng
tám giải thoát để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để nhiếp hóa hữu tình khác; hoặc
chẳng dùng bốn niệm trụ để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng
dùng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo để nhiếp hóa hữu tình khác; hoặc chẳng dùng
pháp môn giải thoát không để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng
dùng pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện để nhiếp hóa hữu tình
khác; hoặc chẳng dùng mười địa Bồ-tát để nhiếp hóa hữu tình khác;
hoặc chẳng dùng năm loại mắt để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc
chẳng dùng sáu phép thần thông để nhiếp hóa hữu tình khác; hoặc
chẳng dùng mười lực Phật để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng
dùng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng để nhiếp hóa hữu tình khác;
hoặc chẳng dùng pháp không quên mất để nhiếp hóa hữu tình khác,
hoặc chẳng dùng tánh luôn luôn xả để nhiếp hóa hữu tình khác; hoặc
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chẳng dùng trí nhất thiết để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để nhiếp hóa hữu tình khác; hoặc
chẳng dùng tất cả pháp môn Đà-la-ni để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc
chẳng dùng tất cả pháp môn Tam-ma-địa để nhiếp hóa hữu tình khác;
hoặc chẳng dùng pháp quả Dự-lưu để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc
chẳng dùng pháp quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán để nhiếp hóa hữu
tình khác; hoặc chẳng dùng pháp quả vị Độc-giác để nhiếp hóa hữu
tình khác; hoặc chẳng dùng tất cả hạnh đại Bồ-tát để nhiếp hóa hữu
tình khác; hoặc chẳng dùng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để
nhiếp hóa hữu tình khác, này Thiện Hiện! Thiện nam tử, thiện nữ
nhơn trụ Bồ-tát thừa, nếu chẳng tùy thuận tu hành Bát-nhã Ba-la-mậtđa sâu xa, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh
giới, bố thí Ba-la-mật-đa; hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp không
nội, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh; hoặc chẳng tùy thuận tu hành chơn như, hoặc chẳng tùy thuận tu
hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì; hoặc chẳng tùy thuận tu hành Thánh đế
khổ, hoặc chẳng tùy thuận tu hành Thánh đế tập, diệt, đạo; hoặc chẳng
tùy thuận tu hành bốn tịnh lự, hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn vô
lượng, bốn định vô sắc; hoặc chẳng tùy thuận tu hành tám giải thoát,
hoặc chẳng tùy thuận tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ; hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn niệm trụ, hoặc chẳng tùy
thuận tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp
môn giải thoát không, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện; hoặc chẳng tùy thuận tu hành mười địa
Bồ-tát; hoặc chẳng tùy thuận tu hành năm loại mắt, hoặc chẳng tùy
thuận tu hành sáu phép thần thông; hoặc chẳng tùy thuận tu hành
mười lực Phật, hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng; hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp không quên mất,
hoặc chẳng tùy thuận tu hành tánh luôn luôn xả; hoặc chẳng tùy thuận
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tu hành trí nhất thiết, hoặc chẳng tùy thuận tu hành trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng; hoặc chẳng tùy thuận tu hành tất cả pháp môn Đà-lani, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc
chẳng tùy thuận tu hành pháp quả Dự-lưu, hoặc chẳng tùy thuận tu
hành quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; hoặc chẳng tùy thuận tu hành
pháp quả vị Độc-giác; hoặc chẳng tùy thuận tu hành tất cả hạnh đại
Bồ-tát; hoặc chẳng tùy thuận tu hành quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật thì này Thiện Hiện! Nên biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy,
do nhân duyên này sẽ rơi vào một trong hai nơi thuộc nhị địa, đó là
địa vị Thanh-văn, hoặc địa vị Độc-giác. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện
nữ nhơn ấy chẳng thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa; cũng chẳng thường dùng Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa để nhiếp hóa hữu tình khác, lại chẳng thường tùy thuận
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa; do nhân duyên này, thiện nam
tử, thiện nữ nhơn ấy sẽ rơi vào một trong hai chỗ của nhị địa, đó là địa
vị Thanh-văn hoặc địa vị Độc-giác.
Lại nữa, Thiện Hiện! Như con thuyền bềnh bồng trên biển cả bị
vỡ, người ở trong ấy, hoặc chẳng bám cây gỗ, chẳng bám đồ vật,
chẳng ôm phao nổi, chẳng nắm miếng ván, chẳng nắm tử thi để làm
điểm tựa, thì biết chắc là sẽ chết chìm, chẳng đến được bờ.
Này Thiện Hiện! Lại có con thuyền bồng bềnh trên biển cả, tuy
bị vỡ nhưng người trong thuyền bám được cây gỗ, đồ vật, phao nổi,
ván, tử thi để làm điểm tựa thì nên biết, những người ấy chắc chắn
không chết chìm, đến bờ an ổn, không tổn, không hại, hưởng niềm vui
vi diệu.
Này Thiện Hiện! Cũng vậy, các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ
Bồ-tát thừa, đối với Đại-thừa tuy thành tựu ít phần tín, kính, ưa, thích,
nhưng chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa để làm chỗ nương tựa; hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tư duy, tu tập tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-lamật-đa để làm chỗ nương tựa; hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng,
tư duy, tu tập pháp không nội để làm chỗ nương tựa, hoặc chẳng sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
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tự tánh để làm nơi nương tựa; hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng,
tư duy, tu tập chơn như để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì để làm nơi
nương tựa; hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập
Thánh đế khổ để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tư duy, tu tập Thánh đế tập, diệt, đạo để làm nơi nương tựa; hoặc
chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập bốn tịnh lự để làm nơi
nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập bốn
vô lượng, bốn định vô sắc để làm nơi nương tựa; hoặc chẳng sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập tám giải thoát để làm nơi nương tựa,
hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ để làm nơi nương tựa; hoặc chẳng sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập bốn niệm trụ để làm nơi nương
tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo để làm nơi nương tựa; hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tư duy, tu tập pháp môn giải thoát không để làm nơi nương tựa,
hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện để làm nơi nương tựa; hoặc chẳng sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập mười địa Bồ-tát để làm nơi
nương tựa; hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập năm
loại mắt để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng,
tư duy, tu tập sáu phép thần thông để làm nơi nương tựa; hoặc chẳng
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập mười lực Phật để làm nơi
nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng để làm nơi nương tựa; hoặc chẳng
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập pháp không quên mất để làm
nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập
tánh luôn luôn xả để làm nơi nương tựa; hoặc chẳng sao chép, thọ trì,
đọc tụng, tư duy, tu tập trí nhất thiết để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng để làm nơi nương tựa; hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư
duy, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập tất cả pháp môn Tam-ma-địa
để làm nơi nương tựa; hoặc chẳng sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy,
tu tập tất cả hạnh đại Bồ-tát để làm nơi nương tựa; hoặc chẳng sao
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chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật để làm nơi nương tựa, thì này Thiện Hiện, nên biết, các thiện
nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa ấy, nửa đường suy bại, chẳng
chứng được quả vị giác ngộ cao tột, mà thối nhập địa vị Thanh-văn
hoặc Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, đối với Đại-thừa có sự thành tựu viên mãn tin, kính, ưa, thích;
hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập Bát-nhã Ba-lamật-đa sâu xa để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép, thọ trì,
đọc tụng, tư duy, tu tập tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Bala-mật-đa để làm nơi nương tựa; hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tư duy, tu tập pháp không nội để làm nơi nương tựa, hoặc
thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh để làm nơi nương tựa; hoặc thường sao chép, thọ
trì, đọc tụng, tư duy, tu tập chơn như để làm nơi nương tựa, hoặc
thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì để làm nơi nương tựa; hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư
duy, tu tập Thánh đế khổ để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép,
thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập Thánh đế tập, diệt, đạo để làm nơi
nương tựa; hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập bốn
tịnh lự để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng,
tư duy, tu tập bốn vô lượng, bốn định vô sắc để làm nơi nương tựa;
hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập tám giải thoát
để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy,
tu tập tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để làm nơi nương
tựa; hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập bốn niệm
trụ để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư
duy, tu tập bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo để làm nơi nương tựa; hoặc thường sao
chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập pháp môn giải thoát không để
làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu
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tập pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện để làm nơi nương tựa;
hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập mười địa Bồ-tát
để làm nơi nương tựa; hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy,
tu tập năm loại mắt để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép, thọ
trì, đọc tụng, tư duy, tu tập sáu phép thần thông để làm nơi nương tựa;
hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập mười lực Phật
để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy,
tu tập bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng để làm nơi nương tựa;
hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập pháp không
quên mất để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc
tụng, tư duy, tu tập tánh luôn luôn xả để làm nơi nương tựa; hoặc
thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập trí nhất thiết để làm
nơi nương tựa, hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để làm nơi nương tựa; hoặc thường
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni để
làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu
tập tất cả pháp môn Tam-ma-địa để làm nơi nương tựa; hoặc thường
sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập tất cả hạnh đại Bồ-tát để làm
nơi nương tựa; hoặc thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để làm nơi nương tựa thì này
Thiện Hiện, nên biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa
ấy, nửa đường không bao giờ thối nhập địa vị Thanh-văn hoặc Độcgiác, nhất định chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Như người muốn qua đồng hoang nguy hiểm,
nếu chẳng mang theo lương thực, đồ dùng, thì chẳng thể đến được nơi
an lạc, mà ở nửa đường gặp khổ nạn mất mạng. Này Thiện Hiện!
Cũng vậy, các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa, đối với quả
vị giác ngộ cao tột dù có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có sự
ưa thích, có thắng giải, có xả, có tinh tấn, nhưng chẳng nhiếp thọ Bátnhã Ba-la-mật-đa sâu xa, hoặc chẳng nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn, an
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không
nội, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
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tánh; hoặc chẳng nhiếp thọ chơn như, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì; hoặc chẳng nhiếp thọ Thánh đế khổ, hoặc chẳng
nhiếp thọ Thánh đế tập, diệt, đạo; hoặc chẳng nhiếp thọ bốn tịnh lự,
hoặc chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc chẳng
nhiếp thọ tám giải thoát, hoặc chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ; hoặc chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ, hoặc chẳng
nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo; hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải
thoát không, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện; hoặc chẳng nhiếp thọ mười địa Bồ-tát; hoặc chẳng nhiếp thọ
năm loại mắt, hoặc chẳng nhiếp thọ sáu phép thần thông; hoặc chẳng
nhiếp thọ mười lực Phật, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng; hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất, hoặc
chẳng nhiếp thọ tánh luôn luôn xả; hoặc chẳng nhiếp thọ trí nhất thiết,
hoặc chẳng nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; hoặc chẳng
nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà-la-ni, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp
môn Tam-ma-địa; hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ-tát; hoặc
chẳng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì này Thiện
Hiện, nên biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa ấy, nửa
đường suy bại, chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột mà thối nhập
địa vị Thanh-văn hoặc Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Như người muốn qua đồng hoang nguy hiểm,
nếu luôn mang theo lương thực, đồ dùng, chắc chắn sẽ đến được nơi
an lạc, chẳng bao giờ gặp khổ nạn, phải bỏ mạng giữa đường. Này
Thiện Hiện! Cũng vậy, các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột có tín, có nhẫn, có tịnh tâm,
có thâm tâm, có sự ưa thích, có thắng giải, có xả, có tinh tấn; lại
thường nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa, lại thường nhiếp thọ
tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; lại thường
nhiếp thọ pháp không nội, lại thường nhiếp thọ pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
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không tánh tự tánh; lại thường nhiếp thọ chơn như, lại thường nhiếp
thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì; lại thường nhiếp thọ Thánh đế khổ, lại
thường nhiếp thọ Thánh đế tập, diệt, đạo; lại thường nhiếp thọ bốn
tịnh lự, lại thường nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc; lại thường
nhiếp thọ tám giải thoát, lại thường nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ; lại thường nhiếp thọ bốn niệm trụ, lại thường
nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo; lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát
không, lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện;
lại thường nhiếp thọ mười địa Bồ-tát; lại thường nhiếp thọ năm loại
mắt, lại thường nhiếp thọ sáu phép thần thông; lại thường nhiếp thọ
mười lực Phật, lại thường nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng; lại thường nhiếp thọ pháp không quên mất, lại thường nhiếp thọ
tánh luôn luôn xả; lại thường nhiếp thọ trí nhất thiết, lại thường nhiếp
thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; lại thường nhiếp thọ tất cả pháp
môn Đà-la-ni, lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam-ma-địa; lại
thường nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ-tát; lại thường nhiếp thọ quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật thì này Thiện Hiện, nên biết, các thiện
nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa ấy, quyết chẳng suy hao thối bại
giữa đường mà vượt lên địa vị Thanh-văn, địa vị Độc-giác, thành thục
hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Thí như người con trai hoặc người con gái,
mang bình đất chưa nung đi lấy nước hoặc ở sông, hoặc ở ao, hoặc ở
giếng, hoặc ở suối, hoặc ở kênh ngòi, nên biết bình này chẳng bao lâu
sẽ tan rã. Vì sao? Vì bình ấy chưa nung chín, chẳng thể đựng nước
được, kết cục bị tan rã.
Này Thiện Hiện! Cũng như thế, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn
trụ Bồ-tát thừa, đối với quả vị giác ngộ cao tột dù có tín, có nhẫn, có
tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có thắng giải, có xả, có tinh tấn,
nhưng chẳng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa, chẳng nhiếp thọ
phương tiện thiện xảo, hoặc chẳng nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn,
tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không nội,
hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
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bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; hoặc chẳng
nhiếp thọ chơn như, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì;
hoặc chẳng nhiếp thọ Thánh đế khổ, hoặc chẳng nhiếp thọ Thánh đế
tập, diệt, đạo; hoặc chẳng nhiếp thọ bốn tịnh lự, hoặc chẳng nhiếp thọ
bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc chẳng nhiếp thọ tám giải thoát,
hoặc chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ;
hoặc chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo; hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, hoặc
chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; hoặc chẳng
nhiếp thọ mười địa Bồ-tát; hoặc chẳng nhiếp thọ năm loại mắt, hoặc
chẳng nhiếp thọ sáu phép thần thông; hoặc chẳng nhiếp thọ mười lực
Phật, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc
chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất, hoặc chẳng nhiếp thọ tánh luôn
luôn xả; hoặc chẳng nhiếp thọ trí nhất thiết, hoặc chẳng nhiếp thọ trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng; hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp môn
Đà-la-ni, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc
chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ-tát; hoặc chẳng nhiếp thọ quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật thì này Thiện Hiện, nên biết, các thiện
nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa ấy, giữa đường suy bại, chẳng
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột mà thối nhập địa vị Thanh-văn và
Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Thí như các người con trai, con gái, mang
bình đất nung chín đi đến sông, hoặc ao, hoặc giếng, hoặc suối, hoặc
kênh ngòi để lấy nước, nên biết bình này không bào giờ bị hư rã. Vì
sao? Vì bình này đã được nung chín, rất chắc chắn, có thể đựng đầy
nước.
Này Thiện Hiện! Cũng như vậy, có các thiện nam tử, thiện nữ
nhơn trụ Bồ-tát thừa, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột có tín, có
nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có thắng giải, có xả, có
tinh tấn, lại thường nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa, nhiếp thọ
phương tiện thiện xảo, lại thường nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn,
tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; lại thường nhiếp thọ pháp không nội, lại
thường nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
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không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; lại thường
nhiếp thọ chơn như, lại thường nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì;
lại thường nhiếp thọ Thánh đế khổ, lại thường nhiếp thọ Thánh đế tập,
diệt, đạo; lại thường nhiếp thọ bốn tịnh lự, lại thường nhiếp thọ bốn vô
lượng, bốn định vô sắc; lại thường nhiếp thọ tám giải thoát, lại thường
nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; lại thường
nhiếp thọ bốn niệm trụ, lại thường nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; lại
thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, lại thường nhiếp thọ
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; lại thường nhiếp thọ mười
địa Bồ-tát; lại thường nhiếp thọ năm loại mắt, lại thường nhiếp thọ sáu
phép thần thông; lại thường nhiếp thọ mười lực Phật, lại thường nhiếp
thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; lại thường nhiếp thọ pháp
không quên mất, lại thường nhiếp thọ tánh luôn luôn xả; lại thường
nhiếp thọ trí nhất thiết, lại thường nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng; lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà-la-ni, lại thường nhiếp
thọ tất cả pháp môn Tam-ma-địa; lại thường nhiếp thọ tất cả hạnh đại
Bồ-tát; lại thường nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì
này Thiện Hiện, nên biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa ấy, không bao giờ suy hao, thối bại nửa đường, vượt qua địa vị
Thanh-văn và địa vị Độc-giác, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi
Phật, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Như có người lái buôn không có trí phương
tiện thiện xảo, khi thuyền còn ở bờ biển, chưa sửa chữa chuẩn bị đầy
đủ, mà mang của vật chất lên đó, rồi đẩy ra giữa dòng, gấp rút ra đi thì
này Thiện Hiện, nên biết thuyền ấy bị hư chìm giữa đường, người,
thuyền, của cải trôi giạt tứ tán. Người lái buôn như thế không có trí
phương tiện thiện xảo, nên bị tan thân mất mạng, và tiêu tan của báu.
Này Thiện Hiện! Cũng như vậy, có các thiện nam tử, thiện nữ
nhơn trụ Bồ-tát thừa, đối với quả vị giác ngộ cao tột dù có tín, có
nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có thắng giải, có xả, có
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tinh tấn, nhưng nếu chẳng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa
chẳng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, hoặc chẳng nhiếp thọ tịnh lự,
tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; hoặc chẳng nhiếp thọ
pháp không nội, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh; hoặc chẳng nhiếp thọ chơn như, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì; hoặc chẳng nhiếp thọ Thánh đế khổ, hoặc chẳng
nhiếp thọ Thánh đế tập, diệt, đạo; hoặc chẳng nhiếp thọ bốn tịnh lự,
hoặc chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc chẳng
nhiếp thọ tám giải thóat, hoặc chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ; hoặc chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ, hoặc chẳng
nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo; hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải
thoát không, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện; hoặc chẳng nhiếp thọ mười địa Bồ-tát; hoặc chẳng nhiếp thọ
năm loại mắt, hoặc chẳng nhiếp thọ sáu phép thần thông; hoặc chẳng
nhiếp thọ mười lực Phật, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng; hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất, hoặc
chẳng nhiếp thọ tánh luôn luôn xả; hoặc chẳng nhiếp thọ trí nhất thiết,
hoặc chẳng nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; hoặc chẳng
nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà-la-ni, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp
môn Tam-ma-địa; hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ-tát; hoặc
chẳng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì này Thiện
Hiện, nên biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa ấy, bị
suy bại nửa đường, tan thân mất mạng và tiêu tan của báu. Hoại thân
mạng đó là rơi vào địa vị Thanh-văn hoặc Độc-giác, mất của báu, đó
là mất quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Thí như người lái buôn có trí phương tiện
thiện xảo, ở tại bờ biển, trước hết sửa chữa, trang bị thuyền xong, mới
đẩy xuống nước, biết không còn lỗ rĩ, sau đó mới mang của cải chất
lên trên đó rồi ra đi.
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Này Thiện Hiện! Nên biết thuyền ấy chắc chắn chẳng bị hư
chìm, người vật an ổn, đến nơi cần đến.
Này Thiện Hiện! Cũng như vậy, có các thiện nam tử, thiện nữ
nhơn trụ Bồ-tát thừa, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột có tín, có
nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có thắng giải, có xả, có
tinh tấn, lại thường nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa, thường
nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, lại thường nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn,
an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; lại thường nhiếp thọ pháp
không nội, lại thường nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh; lại thường nhiếp thọ chơn như, lại thường nhiếp thọ pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì; lại thường nhiếp thọ Thánh đế khổ, lại thường nhiếp
thọ Thánh đế tập, diệt, đạo; lại thường nhiếp thọ bốn tịnh lự, lại
thường nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lại thường nhiếp thọ
tám giải thoát, lại thường nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ; lại thường nhiếp thọ bốn niệm trụ, lại thường nhiếp thọ
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo; lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, lại
thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; lại thường
nhiếp thọ mười địa Bồ-tát; lại thường nhiếp thọ năm loại mắt, lại
thường nhiếp thọ sáu phép thần thông; lại thường nhiếp thọ mười lực
Phật, lại thường nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; lại
thường nhiếp thọ pháp không quên mất, lại thường nhiếp thọ tánh luôn
luôn xả; lại thường nhiếp thọ trí nhất thiết, lại thường nhiếp thọ trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng; lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn Đàla-ni, lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam-ma-địa; lại thường
nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ-tát; lại thường nhiếp thọ quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật thì này Thiện Hiện, nên biết, các thiện nam tử,
thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa ấy, không bao giờ suy hao thối bại nửa
đường, vượt địa vị Thanh-văn và địa vị Độc-giác, thành thục hữu tình,
nghiêm tịnh cõi Phật, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
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Này Thiện Hiện! Thí như có người một trăm hai mươi tuổi, già
nua suy yếu, lại thêm có các chứng bệnh như bệnh phong, bệnh nóng,
bệnh đàm, hoặc có cả ba bệnh
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, người già bệnh này có thể
từ giừơng tự ngồi dậy được chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Người ấy dù có người đỡ đứng dậy
cũng không đủ sức đi một cu lô xá, hay hai cu lô xá, ba cu lô xá. Vì
sao? Vì già bệnh quá đỗi.
Này Thiện Hiện! Cũng như vậy, có các thiện nam tử, thiện nữ
nhơn trụ Bồ-tát thừa, đối với quả vị giác ngộ cao tột dù có tín, có
nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có thắng giải, có xả, có
tinh tấn, nhưng nếu chẳng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa,
chẳng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, hoặc chẳng nhiếp thọ tịnh lự,
tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; hoặc chẳng nhiếp thọ
pháp không nội, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh; hoặc chẳng nhiếp thọ chơn như, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì; hoặc chẳng nhiếp thọ Thánh đế khổ, hoặc chẳng
nhiếp thọ Thánh đế tập, diệt, đạo; hoặc chẳng nhiếp thọ bốn tịnh lự,
hoặc chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc chẳng
nhiếp thọ tám giải thoát, hoặc chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ; hoặc chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ, hoặc chẳng
nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo; hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải
thoát không, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện; hoặc chẳng nhiếp thọ mười địa Bồ-tát; hoặc chẳng nhiếp thọ
năm loại mắt, hoặc chẳng nhiếp thọ sáu phép thần thông; hoặc chẳng
nhiếp thọ mười lực Phật, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng; hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất, hoặc
chẳng nhiếp thọ tánh luôn luôn xả; hoặc chẳng nhiếp thọ trí nhất thiết,
212

Tập 07, Quyển 312, Phẩm Chúng Dụ

hoặc chẳng nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; hoặc chẳng
nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà-la-ni, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp
môn Tam-ma-địa; hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ-tát; hoặc
chẳng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì này Thiện
Hiện, nên biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa ấy, suy
bại nửa đường, chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột mà thối nhập
địa vị Thanh-văn hoặc Độc-giác. Vì sao? Vì chẳng nhiếp thọ Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa cho đến chẳng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột
của chư Phật, không có phương tiện thiện xảo.
Này Thiện Hiện! Thí như có người một trăm hai mươi tuổi, già
nua suy yếu lại thêm có các bệnh như bệnh phong, bệnh nóng, bệnh
đàm, hoặc có đủ cả ba bệnh; người già bệnh ấy muốn rời giường đứng
dậy đi tới nơi khác nhưng tự mình chẳng đi được; có hai người mạnh
khỏe, dìu hai bên nách, khuyến khích ngồi dậy, nói: Không hề gì, cứ
yên tâm đi tới. Hai người chúng tôi không bao giờ bỏ ông đâu, người
ấy chắc chắn đi đến đích, an ổn, không tổn hại.
Này Thiện Hiện! Cũng như vậy, có các thiện nam tử, thiện nữ
nhơn trụ Bồ-tát thừa, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột có tín, có
nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có thắng giải, có xả, có
tinh tấn, lại thường nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa, thường
nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, lại thường nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn,
an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; lại thường nhiếp thọ pháp
không nội, lại thường nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh; lại thường nhiếp thọ chơn như, lại thường nhiếp thọ pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì; lại thường nhiếp thọ Thành đế khổ, lại thường nhiếp
thọ Thánh đế tập, diệt, đạo; lại thường nhiếp thọ bốn tịnh lự, lại
thường nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc; lại thường nhiếp thọ
tám giải thoát, lại thường nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ; lại thường nhiếp thọ bốn niệm trụ, lại thường nhiếp thọ
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo; lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, lại
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thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; lại thường
nhiếp thọ mười địa Bồ-tát; lại thường nhiếp thọ năm loại mắt, lại
thường nhiếp thọ sáu phép thần thông; lại thường nhiếp thọ mười lực
Phật, lại thường nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; lại
thường nhiếp thọ pháp không quên mất, lại thường nhiếp thọ tánh luôn
luôn xả; lại thường nhiếp thọ trí nhất thiết, lại thường nhiếp thọ trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng; lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn Đàla-ni, lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam-ma-địa; lại thường
nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ-tát; lại thường nhiếp thọ quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật thì này Thiện Hiện, nên biết, các thiện nam tử,
thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa ấy, chẳng bao giờ suy hao thối bại nửa
đường, vượt địa vị Thanh-văn và Độc-giác, thành thục hữu tình,
nghiêm tịnh cõi Phật, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì
thường nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa cho đến thường nhiếp
thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có phương tiện thiện xảo.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì
sao các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa, do chẳng nhiếp
thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, cũng chẳng nhiếp thọ phương tiện
thiện xảo nên rơi lại địa vị Thanh-văn và Độc-giác?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Hay thay! Hay thay! Ông vì lợi lạc
cho các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa mà thưa hỏi Như
Lai việc cốt yếu như thế. Ông nay hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói.
Này Thiện Hiện! Có các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa, từ khi mới phát tâm đã chấp trước ngã, ngã sở mà tu hành bố thí
Ba-la-mật-đa, chấp trước ngã, ngã sở mà tu hành tịnh giới Ba-la-mậtđa, chấp trước ngã, ngã sở mà tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, chấp
trước ngã, ngã sở mà tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa, chấp trước ngã,
ngã sở mà tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa, chấp trước ngã, ngã sở mà tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, khi tu hành
bố thí, nghĩ thế này, ta tu hành bố thí, người kia nhận của bố thí, ta bố
thí vật như thế; khi tu hành tịnh giới, nghĩ thế này, ta giữ giới, giới là
đối tượng của ta giữ, ta thành tựu giới ấy; khi tu hành an nhẫn, nghĩ
thế này, ta tu hành an nhẫn, kia là đối tượng mà ta nhẫn, ta thành tựu
nhẫn ấy; khi tu hành tinh tấn, nghĩ thế này, ta tinh tấn, ta vì tinh tấn
này, ta đầy đủ tinh tấn ấy; khi tu hành tịnh lự, nghĩ thế này, ta tu định,
ta vì việc tu định, ta thành tựu định ấy; khi tu hành Bát-nhã, nghĩ thế
này, ta tu tuệ, ta vì việc tu tuệ này, ta thành tựu tuệ ấy.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa này, khi tu hành bố thí, chấp có bố thí ấy, chấp do bố thí này,
chấp bố thí là ngã sở; khi tu hành tịnh giới, chấp có tịnh giới ấy, chấp
do tịnh giới này, chấp tịnh giới là ngã sở; khi tu hành an nhẫn, chấp có
an nhẫn ấy, chấp do an nhẫn này, chấp an nhẫn là ngã sở; khi tu hành
tinh tấn, chấp có tinh tấn ấy, chấp do tinh tấn này, chấp tinh tấn là ngã
sở; khi tu hành tịnh lự, chấp có tịnh lự ấy, chấp do tịnh lự này, chấp
tịnh lự là ngã sở; khi tu hành Bát-nhã, chấp có Bát-nhã ấy, chấp do
Bát-nhã này, chấp Bát-nhã là ngã sở. Vì sao? Vì trong bố thí Ba-lamật-đa, không phân biệt như vậy. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên
kia là tướng của bố thí Ba-la-mật-đa; trong tịnh giới Ba-la-mật-đa,
không phân biệt như vậy. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là
tướng của tịnh giới Ba-la-mật-đa; trong an nhẫn Ba-la-mật-đa, không
phân biệt như vậy. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng
của an nhẫn Ba-la-mật-đa; trong tinh tấn Ba-la-mật-đa, không phân
biệt như vậy. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của
tinh tấn Ba-la-mật-đa; trong tịnh lự Ba-la-mật-đa, không phân biệt như
vậy. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của tịnh lự Bala-mật-đa; trong Bát-nhã Ba-la-mật-đa, không phân biệt như vậy. Vì
sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của Bát-nhã Ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa này, vì chẳng biết tướng bờ bên này, bờ bên kia, nên chẳng thể
nhiếp thọ bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng thể nhiếp thọ tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chẳng thể nhiếp thọ pháp
không nội, chẳng thể nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh; chẳng thể nhiếp thọ chơn như, chẳng thể nhiếp thọ pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì; chẳng thể nhiếp thọ Thánh đế khổ, chẳng thể nhiếp
thọ Thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng thể nhiếp thọ bốn tịnh lự, chẳng thể
nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chẳng thể nhiếp thọ tám giải
thoát, chẳng thể nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
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xứ; chẳng thể nhiếp thọ bốn niệm trụ, chẳng thể nhiếp thọ bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo; chẳng thể nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, chẳng thể
nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng thể nhiếp
thọ mười địa Bồ-tát; chẳng thể nhiếp thọ năm loại mắt, chẳng thể
nhiếp thọ sáu phép thần thông; chẳng thể nhiếp thọ mười lực Phật,
chẳng thể nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng thể
nhiếp thọ pháp không quên mất, chẳng thể nhiếp thọ tánh luôn luôn
xả; chẳng thể nhiếp thọ trí nhất thiết, chẳng thể nhiếp thọ trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng thể nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà-lani; chẳng thể nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chẳng thể nhiếp
thọ tất cả hạnh đại Bồ-tát; chẳng thể nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột
của chư Phật thì này Thiện Hiện! Do nhân duyên ấy, nên các thiện
nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa này, bị rơi vào địa vị Thanhvăn, hoặc địa vị Độc-giác, chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
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Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao chúng
sanh trụ Bồ-tát thừa không có phương tiện thiện xảo?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu chúng sanh trụ Bồ-tát thừa, từ
khi mới phát tâm không có phương tiện thiện xảo tu hành bố thí Ba-lamật-đa, không có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh giới Ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa,
không có phương tiện thiện xảo tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa, không
có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa, không có
phương tiện thiện xảo tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thì Này Thiện
Hiện! Chúng sanh trụ Bồ-tát thừa này, khi tu hành bố thí, nghĩ thế này,
ta tu hành bố thí, người kia nhận của ta bố thí, ta cho vật như vậy; khi
tu hành tịnh giới, nghĩ thế này, ta giữ giới, giới là đối tượng ta giữ, ta
thành tựu giới ấy; khi tu an nhẫn, nghĩ thế này, ta tu an nhẫn, kia là đối
tượng ta nhẫn, ta thành tựu nhẫn ấy; khi tu hành tinh tấn, nghĩ thế này,
ta tu tinh tấn, ta vì tinh tấn này, ta đủ tinh tấn ấy; khi tu tịnh lự, nghĩ
thế này, ta đang tu định, ta vì tu định này, ta thành tựu định ấy; khi tu
Bát-nhã, nghĩ thế này, ta đang tu tuệ, ta vì tuệ này, ta thành tựu tuệ ấy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Chúng sanh trụ Bồ-tát thừa này, khi tu bố
thí, chấp có bố thí này, chấp do bố thí ấy, chấp bố thí là ngã sở rồi
sanh kiêu mạn; khi tu hành tịnh giới, chấp có tịnh giới ấy, chấp do tịnh
giới này, chấp tịnh giới là ngã sở rồi sanh kiêu mạn; khi tu hành an
nhẫn, chấp có an nhẫn ấy, chấp do an nhẫn này, chấp an nhẫn là ngã
sở rồi sanh kiêu mạn; khi tu tinh tấn, chấp có tinh tấn ấy, chấp do tinh
tấn này, chấp tinh tấn là ngã sở rồi sanh kiêu mạn; khi tu tịnh lự, chấp
có tịnh lự ấy, chấp do tịnh lự này, chấp tịnh lự là ngã sở rồi sanh kiêu
mạn; khi tu Bát-nhã, chấp có Bát-nhã ấy, chấp do Bát-nhã này, chấp
Bát-nhã là ngã sở rồi sanh kiêu mạn. Vì sao? Vì trong bố thí Ba-lamật-đa, không phân biệt như thế, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì
sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này, bờ bên kia là tướng của bố thí Bala-mật-đa; trong tịnh giới Ba-la-mật-đa, không phân biệt như thế, cũng
chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này, bờ
bên kia là tướng của tịnh giới Ba-la-mật-đa; trong an nhẫn Ba-la-mậtđa, không phân biệt như thế, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao?
Vì chẳng phải đến bờ bên này, bờ bên kia là tướng của an nhẫn Ba-lamật-đa; trong tinh tấn Ba-la-mật-đa, không phân biệt như thế, cũng
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chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này, bờ
bên kia là tướng của tinh tấn Ba-la-mật-đa; trong tịnh lự Ba-la-mật-đa,
không phân biệt như thế, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì
chẳng phải đến bờ bên này, bờ bên kia là tướng của tịnh lự Ba-la-mậtđa; trong Bát-nhã Ba-la-mật-đa, không phân biệt như thế, cũng chẳng
như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này, bờ bên
kia là tướng của Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Chúng sanh trụ Bồ-tát thừa này vì chẳng biết
tướng của bờ bên này, bờ bên kia, nên chẳng thể nhiếp thọ bố thí Bala-mật-đa, chẳng thể nhiếp thọ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa, chẳng thể nhiếp thọ phương tiện thiện xảo; chẳng
thể nhiếp thọ pháp không nội, chẳng thể nhiếp thọ pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh; chẳng thể nhiếp thọ chơn như, chẳng thể nhiếp thọ
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì; chẳng thể nhiếp thọ Thánh đế khổ, chẳng
thể nhiếp thọ Thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng thể nhiếp thọ bốn tịnh lự,
chẳng thể nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chẳng thể nhiếp
thọ tám giải thoát, chẳng thể nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ; chẳng thể nhiếp thọ bốn niệm trụ, chẳng thể nhiếp thọ
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo; chẳng thể nhiếp thọ pháp môn giải thoát không,
chẳng thể nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng
thể nhiếp thọ mười địa Bồ-tát; chẳng thể nhiếp thọ năm loại mắt,
chẳng thể nhiếp thọ sáu phép thần thông; chẳng thể nhiếp thọ mười
lực Phật, chẳng thể nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng;
chẳng thể nhiếp thọ pháp không quên mất, chẳng thể nhiếp thọ tánh
luôn luôn xả; chẳng thể nhiếp thọ trí nhất thiết, chẳng thể nhiếp thọ trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng thể nhiếp thọ tất cả pháp môn
Đà-la-ni, chẳng thể nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chẳng thể
nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ-tát; chẳng thể nhiếp thọ quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật.
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Này Thiện Hiện! Do nhân duyên ấy nên chúng sanh trụ Bồ-tát
thừa này rơi vào địa vị Thanh-văn hoặc Độc-giác, chẳng chứng đắc
quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Cũng như vậy, các thiện nam tử, thiện nữ
nhơn trụ Bồ-tát thừa, do chẳng nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa,
cũng chẳng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, nên thối đọa vào địa vị
Thanh-văn và Độc-giác, chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì
sao các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa vì thường nhiếp
thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, cũng thường nhiếp thọ phương tiện
thiện xảo, nên chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Có thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ
Bồ-tát thừa, từ khi mới phát tâm, lìa chấp ngã và ngã sở, tu hành bố thí
Ba-la-mật-đa, lìa chấp ngã và ngã sở, tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa;
lìa chấp ngã và ngã sở, tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa; lìa chấp ngã và
ngã sở, tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa; lìa chấp ngã và ngã sở, tu hành
tịnh lự Ba-la-mật-đa; lìa chấp ngã và ngã sở, tu hành Bát-nhã Ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn này, khi tu bố thí,
chẳng nghĩ thế này, ta tu hành bố thí, kia nhận của ta bố thí, ta bố thí
vật như vậy; khi tu tịnh giới, chẳng nghĩ thế này, ta giữ giới, giới là
đối tượng ta giữ, ta thành tựu giới ấy; khi tu an nhẫn, chẳng nghĩ thế
này, ta tu an nhẫn, kia là đối tượng ta nhẫn, ta thành tựu nhẫn ấy; khi
tu tinh tấn, chẳng nghĩ thế này, ta tu tinh tấn, ta vì tinh tấn này, ta đủ
tinh tấn ấy; khi tu tịnh lự, chẳng nghĩ thế này, ta tu định, ta vì tu định
này, ta thành tựu định ấy; khi tu Bát-nhã, chẳng nghĩ thế này, ta tu tuệ,
ta vì tu tuệ này, ta thành tựu tuệ ấy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa này, khi tu bố thí, chẳng chấp có bố thí, chẳng chấp do bố thí
này, chẳng chấp bố thí là ngã sở; khi tu tịnh giới, chẳng chấp có tịnh
giới, chẳng chấp do tịnh giới này, chẳng chấp tịnh giới là ngã sở; khi
tu an nhẫn, chẳng chấp có an nhẫn, chẳng chấp do an nhẫn này, chẳng
chấp an nhẫn là ngã sở; khi tu tinh tấn, chẳng chấp có tinh tấn, chẳng
chấp do tinh tấn này, chẳng chấp tinh tấn là ngã sở; khi tu tịnh lự,
chẳng chấp có tịnh lự, chẳng chấp do tịnh lự này, chẳng chấp tịnh lự là
ngã sở; khi tu Bát-nhã, chẳng chấp có Bát-nhã, chẳng chấp do Bát-nhã
này, chẳng chấp Bát-nhã là ngã sở. Vì sao? Vì trong bố thí Ba-la-mậtđa, không phân biệt như vậy để có thể khởi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa
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bờ bên này, bờ bên kia là tướng của bố thí Ba-la-mật-đa; trong tịnh
giới Ba-la-mật-đa, không phân biệt như vậy để có thể khởi chấp này.
Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của tịnh giới Ba-lamật-đa; trong an nhẫn Ba-la-mật-đa, không phân biệt như vậy để có
thể khởi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng
của an nhẫn Ba-la-mật-đa; trong tinh tấn Ba-la-mật-đa, không phân
biệt như vậy để có thể khởi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ
bên kia là tướng của tinh tấn Ba-la-mật-đa; trong tịnh lự Ba-la-mật-đa,
không phân biệt như vậy để có thể khởi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ
bên này, bờ bên kia là tướng của tịnh lự Ba-la-mật-đa; trong Bát-nhã
Ba-la-mật-đa, không phân biệt như vậy để có thể khởi chấp này. Vì
sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của Bát-nhã Ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát
thừa này, vì biết rõ tướng bờ bên này, bờ bên kia, nên có thể nhiếp thọ
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa,
chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột; lại có thể nhiếp thọ pháp không nội, pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độcgiác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ chơn
như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độcgiác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ
Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo chẳng rơi
vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột. Lại có thể nhiếp thọ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc
chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ tám giải thoát, tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và
Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và
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Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện,
chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ mười địa Bồ-tát, chẳng rơi vào
địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Lại có thể nhiếp thọ năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng rơi vào
địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Lại có thể nhiếp thọ mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc
quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ pháp không quên mất,
tánh luôn luôn xả, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ trí nhất thiết,
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và
Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng rơi vào
địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Lại có thể nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ-tát, chẳng rơi vào địa vị
Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại
có thể nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng rơi vào
địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao chúng
sanh trụ Bồ-tát thừa có phương tiện thiện xảo?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu chúng sanh Bồ-tát thừa, từ khi
mới phát tâm có phương tiện thiện xảo tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, có
phương tiện thiện xảo tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa, có phương tiện
thiện xảo tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo tu
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh lự
Ba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thì này Thiện Hiện! Chúng sanh trụ Bồ-tát thừa này khi tu bố thí,
chẳng nghĩ thế này, ta tu hành bố thí, kia nhận của ta bố thí, ta bố thí
vật như vậy; khi tu tịnh giới, chẳng nghĩ thế này, ta giữ giới, giới là
đối tượng ta giữ, ta thành tựu giới ấy; khi tu an nhẫn, chẳng nghĩ thế
này, ta tu hành an nhẫn, kia là đối tượng mà ta nhẫn, ta thành tựu nhẫn
ấy; khi tu tinh tấn, chẳng nghĩ thế này, ta tinh tấn, ta vì tinh tấn này, ta
đầy đủ tinh tấn ấy; khi tu tịnh lự, chẳng nghĩ thế này, ta tu định, ta vì
tu định này, ta thành tựu định ấy; khi tu Bát-nhã, chẳng nghĩ thế này,
ta tu tuệ, ta vì tuệ này, ta thành tựu tuệ ấy.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Chúng sanh trụ Bồ-tát thừa này, khi tu bố
thí, chẳng chấp có bố thí, chẳng chấp do bố thí này, chẳng chấp bố thí
là ngã sở, cũng chẳng kiêu mạn; khi tu tịnh giới, chẳng chấp có tịnh
giới, chẳng chấp do tịnh giới này, chẳng chấp tịnh giới là ngã sở, cũng
chẳng kiêu mạn; khi tu an nhẫn, chẳng chấp có an nhẫn, chẳng chấp
do an nhẫn này, chẳng chấp an nhẫn là ngã sở, cũng chẳng kiêu mạn;
khi tu tinh tấn, chẳng chấp có tinh tấn, chẳng chấp do tinh tấn này,
chẳng chấp tinh tấn là ngã sở, cũng chẳng kiêu mạn; khi tu tịnh lự,
chẳng chấp có tịnh lự, chẳng chấp do tịnh lự này, chẳng chấp tịnh lự là
ngã sở, cũng chẳng kiêu mạn; khi tu Bát-nhã, chẳng chấp có Bát-nhã,
chẳng chấp do Bát-nhã này, chẳng chấp Bát-nhã là ngã sở, cũng chẳng
kiêu mạn. Vì sao? Vì trong bố thí Ba-la-mật-đa, không phân biệt như
vậy, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ
bên này, bờ bên kia là tướng của bố thí Ba-la-mật-đa; trong tịnh giới
Ba-la-mật-đa, không phân biệt như vậy, cũng chẳng như sự phân biệt
kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này, bờ bên kia là tướng của
tịnh giới Ba-la-mật-đa; trong an nhẫn Ba-la-mật-đa, không phân biệt
như vậy, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến
bờ bên này, bờ bên kia là tướng của an nhẫn Ba-la-mật-đa; trong tinh
tấn Ba-la-mật-đa, không phân biệt như vậy, cũng chẳng như sự phân
biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này, bờ bên kia là tướng
của tinh tấn Ba-la-mật-đa; trong tịnh lự Ba-la-mật-đa, không phân biệt
như vậy, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến
bờ bên này, bờ bên kia là tướng của tịnh lự Ba-la-mật-đa; trong Bátnhã Ba-la-mật-đa, không phân biệt như vậy, cũng chẳng như sự phân
biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này, bờ bên kia là tướng
của Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Chúng sanh trụ Bồ-tát thừa này, vì biết rõ
tướng bờ bên này, bờ bên kia, nên có thể nhiếp thọ bố thí tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng rơi vào địa vị
Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; lại có
thể nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn
và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp
thọ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
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tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng rơi
vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột. Lại có thể nhiếp thọ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, chẳng rơi
vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột. Lại có thể nhiếp thọ Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt,
Thánh đế đạo, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ bốn tịnh lự,
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và
Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng
rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột. Lại có thể nhiếp thọ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng rơi
vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột. Lại có thể nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độcgiác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ
mười địa Bồ-tát, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; lại có thể nhiếp năm loại mắt, sáu
phép thần thông, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ mười lực Phật,
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn
và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp
thọ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng rơi vào địa vị
Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại
có thể nhiếp thọ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng
rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột. Lại có thể nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn
Tam-ma-địa, chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng
đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ-tát,
chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả
vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Như vậy, các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ
Bồ-tát thừa, vì có khả năng nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa,
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cũng có khả năng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, nên chẳng rơi vào
địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
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XXXXV. PHAÅM CHÔN THIEÄN HÖÕU
01
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại
Bồ-tát khi mới bắt đầu sự nghiệp nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa như
thế nào? Nên học tịnh lự Ba-la-mật-đa như thế nào? Nên học tinh tấn
Ba-la-mật-đa như thế nào? Nên học an nhẫn Ba-la-mật-đa như thế
nào? Nên học tịnh giới Ba-la-mật-đa như thế nào? Nên học bố thí Bala-mật-đa như thế nào?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát mới bắt đầu sự nghiệp,
nếu muốn tu học Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí
Ba-la-mật-đa thì trước hết phải gần gủi, cung kính, cúng dường chơn
thiện tri thức có khả năng giỏi nói Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn,
tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa, nghĩa là khi nói kinh Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa, nói như thế này: Thiện nam tử! Hãy đến đây! Khi
ngươi bố thí thì, nên nghĩ thế này, việc tu bố thí này ban khắp cho tất
cả hữu tình, cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; khi ngươi
trì giới, nên nghĩ thế này, việc tu tịnh giới này ban khắp cho tất cả hữu
tình, cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; khi ngươi tu nhẫn,
nên nghĩ thế này, việc tu nhẫn này ban khắp cho tất cả hữu tình, cùng
chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; khi ngươi tinh tấn, nên nghĩ
thế này, việc tu tinh tấn này ban khắp cho tất cả hữu tình, cùng chung
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; khi ngươi tu định, nên nghĩ thế này,
việc tu tịnh lự này ban khắp cho tất cả hữu tình, cùng chung hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột; khi ngươi tu tuệ, nên nghĩ thế này, việc tu Bátnhã này ban khắp cho tất cả hữu tình, cùng chung hồi hướng quả vị
giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào sắc để thủ đắc quả
vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào thọ, tưởng, hành, thức để
thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ sắc thì
thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ thọ, tưởng,
hành, thức mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào nhãn xứ để thủ đắc
quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ
nhãn xứ thì thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
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Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào sắc xứ để thủ đắc
quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp
thủ sắc xứ thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào nhãn giới để thủ
đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào sắc giới, nhãn
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để
thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ nhãn
giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ sắc
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc
quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào nhĩ giới để thủ đắc
quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào thanh giới, nhĩ thức
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc
quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ nhĩ giới thì
mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ thanh giới cho
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào tỷ giới để thủ đắc
quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc
quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ tỷ giới thì mới
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ hương giới cho đến
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào thiệt giới để thủ
đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra để thủ
đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ thiệt giới
thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ vị giới cho
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào thân giới để thủ
đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào xúc giới, thân
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra để
thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ thân
giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ xúc
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giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc
quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào ý giới để thủ đắc
quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào pháp giới, ý thức giới
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để thủ đắc quả vị
giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ ý giới thì mới chứng
đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ pháp giới cho đến các thọ
do ý xúc làm duyên sanh ra mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào địa giới để thủ đắc
quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào thủy, hỏa, phong,
không, thức giới để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu
chẳng chấp thủ địa giới thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột;
chẳng chấp thủ thủy, hỏa, phong, không, thức giới mới chứng đắc quả
vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào vô minh để thủ đắc
quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não để
thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ vô
minh thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ hành
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não mới chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào bố thí Ba-la-mậtđa để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa để thủ đắc quả vị
giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ bố thí Ba-la-mật-đa
thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ tịnh giới
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào pháp không nội để
thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao?
Vì nếu chẳng chấp thủ pháp không nội thì mới chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột; chẳng chấp thủ pháp không ngoại cho đến pháp không
không tánh tự tánh mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
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Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào chơn như để thủ
đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ
chơn như thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì mới chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào Thánh đế khổ để
thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào Thánh đế tập,
diệt, đạo để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng
chấp thủ Thánh đế khổ thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột;
chẳng chấp thủ Thánh đế tập, diệt, đạo mới chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào bốn tịnh lự để thủ
đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào bốn vô lượng,
bốn định vô sắc để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu
chẳng chấp thủ bốn tịnh lự thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột;
chẳng chấp thủ bốn vô lượng, bốn định vô sắc mới chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào tám giải thoát để
thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì
sao? Vì nếu chẳng chấp thủ tám giải thoát thì mới chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào bốn niệm trụ để
thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng
chấp thủ bốn niệm trụ thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột;
chẳng chấp thủ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mới chứng
đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào pháp môn giải
thoát không để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa
vào pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện để thủ đắc quả vị giác
ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ pháp môn giải thoát không
thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
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Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào mười địa Bồ-tát để
thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ mười
địa Bồ-tát mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào năm loại mắt để
thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào sáu phép thần
thông để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp
thủ năm loại mắt thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng
chấp thủ sáu phép thần thông mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào mười lực Phật để
thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì
sao? Vì nếu chẳng chấp thủ mười lực Phật thì mới chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ bốn điều không sợ cho đến mười tám
pháp Phật bất cộng mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào pháp không quên
mất để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào tánh
luôn luôn xả để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng
chấp thủ pháp không quên mất thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột; chẳng chấp thủ tánh luôn luôn xả mới chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào trí nhất thiết để thủ
đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu
chẳng chấp thủ trí nhất thiết thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột;
chẳng chấp thủ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mới chứng đắc quả
vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào tất cả pháp môn
Đà-la-ni để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào
tất cả pháp môn Tam-ma-địa để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì
sao? Vì nếu chẳng chấp thủ tất cả pháp môn Đà-la-ni thì mới chứng
đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng chấp thủ tất cả pháp môn Tam-mađịa mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào quả Dự-lưu để thủ
đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng nên dựa vào quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu
chẳng chấp thủ quả Dư lưu thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột;
chẳng chấp thủ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán mới chứng đắc quả
vị giác ngộ cao tột.
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Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào quả vị Độc-giác để
thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ quả vị
Độc-giác mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào tất cả hạnh đại Bồtát để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ
tất cả hạnh đại Bồ-tát mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Ngươi chẳng nên dựa vào quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu
chẳng chấp thủ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mới chứng đắc
quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện nam tử! Đối với sắc, ngươi chớ sanh tham ái, đối với
thọ, tưởng, hành, thức, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì sắc, thọ,
tưởng, hành, thức chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự
tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với nhãn xứ, ngươi chớ sanh tham ái, đối
với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì nhãn
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì
tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với sắc xứ, ngươi chớ sanh tham ái, đối
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì
sắc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là pháp có thể tham ái.
Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với nhãn giới, ngươi chớ sanh tham ái,
đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì nhãn giới cho
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể
tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với nhĩ giới, ngươi chớ sanh tham ái, đối
với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì nhĩ giới cho đến các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái.
Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với tỷ giới, ngươi chớ sanh tham ái, đối
với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì tỷ giới cho đến các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì
sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với thiệt giới, ngươi chớ sanh tham ái,
đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc
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làm duyên sanh ra, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì thiệt giới cho
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể
tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với thân giới, ngươi chớ sanh tham ái,
đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì thân giới cho
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể
tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với ý giới, ngươi chớ sanh tham ái, đối
với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì ý giới cho đến các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì
tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với địa giới, ngươi chớ sanh tham ái, đối
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới, cũng chớ sanh tham ái. Vì
sao? Vì địa thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là pháp có
thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với vô minh, ngươi chớ sanh tham ái, đối
với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử,
sầu, than, khổ, ưu, não, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì vô minh
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng phải là pháp có thể tham
ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với bố thí Ba-la-mật-đa, ngươi chớ sanh
tham ái, đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì bố thí cho đến Bát-nhã-bala-mật-đa chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất
cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với pháp không nội, ngươi chớ sanh
tham ái, đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chớ sanh
tham ái. Vì sao? Vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự
tánh chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả
pháp là không.
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Này thiện nam tử! Đối với chơn như, ngươi chớ sanh tham ái,
đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao?
Vì chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng phải là pháp có thể
tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với Thánh đế khổ, ngươi chớ sanh tham
ái, đối với Thánh đế tập, diệt, đạo, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì
sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với bốn tịnh lự, ngươi chớ sanh tham ái,
đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao?
Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là pháp có
thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với tám giải thoát, ngươi chớ sanh tham
ái, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chớ
sanh tham ái. Vì sao? Vì tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh
của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với bốn niệm trụ, ngươi chớ sanh tham
ái, đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì bốn
niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là pháp có thể tham ái.
Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với pháp môn giải thoát không, ngươi
chớ sanh tham ái, đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện,
cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không, vô
tướng, vô nguyện chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự
tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với mười địa Bồ-tát, ngươi chớ sanh
tham ái. Vì sao? Vì mười địa Bồ-tát chẳng phải là pháp có thể tham ái.
Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với năm loại mắt, ngươi chớ sanh tham
ái, đối với sáu phép thần thông, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì
năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng phải là pháp có thể tham ái.
Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với mười lực Phật, ngươi chớ sanh tham
ái, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, cũng chớ sanh tham
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ái. Vì sao? Vì mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng
chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp
là không.
Này thiện nam tử! Đối với pháp không quên mất, ngươi chớ
sanh tham ái, đối với tánh luôn luôn xả, cũng chớ sanh tham ái. Vì
sao? Vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả chẳng phải là pháp
có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với trí nhất thiết, ngươi chớ sanh tham
ái, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chớ sanh tham ái.
Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải
là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, ngươi chớ
sanh tham ái, đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa, cũng chớ sanh
tham ái. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tamma-địa chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả
pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với quả Dự-lưu, ngươi chớ sanh tham ái,
đối với quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, cũng chớ sanh tham ái. Vì
sao? Vì quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng phải là pháp
có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với quả vị Độc-giác, ngươi chớ sanh
tham ái. Vì sao? Vì quả vị Độc-giác chẳng phải là pháp có thể tham ái.
Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với tất cả hạnh đại Bồ-tát, ngươi chớ
sanh tham ái. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là pháp có
thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.
Này thiện nam tử! Đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật,
ngươi chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả
pháp là không.
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các
đại Bồ-tát có khả năng làm việc khó làm, là ở trong tự tánh không của
tất cả pháp, mong cầu quả vị giác ngộ cao tột, muốn chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột.
Phật dạy: Đúng vậy! Đúng vậy! Này Thiện Hiện! Như lời ông
nói! Các đại Bồ-tát có khả năng làm việc khó làm, là ở trong tự tánh
không của tất cả pháp, mong cầu quả vị giác ngộ cao tột, muốn chứng
đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát tuy biết tất cả pháp như huyễn,
như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng
nắng, như sự biến hóa, như ảo thành, tự tánh đều không, nhưng vì
nghĩa lợi cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột;
vì khiến cho thế gian được lợi ích mà phát tâm hướng đến quả vị giác
ngộ cao tột; vì khiến thế gian được an lạc mà phát tâm hướng đến quả
vị giác ngộ cao tột; vì muốn cứu vớt thế gian mà phát tâm hướng đến
quả vị giác ngộ cao tột; vì làm nơi nương tựa cho thế gian mà phát
tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì làm nơi cư trú cho thế gian
mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì làm con đường rốt
ráo cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì
làm cù lao cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao
tột; vì làm ánh sáng cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác
ngộ cao tột; vì làm ngọn đuốc cho thế gian mà phát tâm hướng đến
quả vị giác ngộ cao tột; vì làm đạo sư cho thế gian mà phát tâm hướng
đến quả vị giác ngộ cao tột; vì làm tướng soái cho thế gian mà phát
tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì làm chỗ hướng đến cho thế
gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát
vì khiến thế gian được nghĩa lợi mà phát tâm hướng đến quả vị giác
ngộ cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát vì muốn giải thoát các
nỗi thống khổ của tất cả hữu tình mà tu hành bố thí, phát tâm hướng
đến quả vị giác ngộ cao tột; vì muốn giải thoát các nỗi thống khổ của
tất cả hữu tình mà tu hành tịnh giới, phát tâm hướng đến quả vị giác
ngộ cao tột; vì muốn giải thoát các nỗi thống khổ của tất cả hữu tình
mà tu hành an nhẫn, phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì
muốn giải thoát các nỗi thống khổ của tất cả hữu tình mà tu hành tinh
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tấn, phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì muốn giải thoát
các nỗi thống khổ của tất cả hữu tình mà tu hành tịnh lự, phát tâm
hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì muốn giải thoát các nỗi thống
khổ của tất cả hữu tình mà tu hành Bát-nhã, phát tâm hướng đến quả
vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát vì làm cho thế gian được
nghĩa lợi mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát
vì khiến cho thế gian được lợi ích mà phát tâm hướng đến quả vị giác
ngộ cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát vì cứu vớt hữu tình ra
khỏi sự sợ hãi của năm thú, đặt họ ở bờ Niết-bàn vô úy kia mà phát
tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát vì khiến thế gian được lợi ích
mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát
vì khiến thế gian được an lạc mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ
cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát vì cứu vớt hữu tình khỏi
ưu, sầu, khổ não đặt họ ở bờ Niết-bàn an ổn kia mà phát tâm hướng
đến quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát vì khiến thế gian được an lạc
mà hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát
vì muốn cứu vớt các thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ
cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát vì muốn cứu vớt các khổ
sanh tử của hữu tình mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột;
khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột mới có khả năng nói đúng như
thật pháp đoạn khổ; hữu tình nghe rồi, nương vào giáo pháp ba thừa
mà lần lượt tu hành để được giải thoát.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát vì muốn cứu vớt các thế gian
mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát
vì làm chỗ nương tựa cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác
ngộ cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát vì khiến tất cả hữu tình
có các sự sanh, lão, bệnh, tử, sầu, than, khổ, ưu, não, giải thoát khỏi sự
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sanh, lão, bệnh, tử, sầu, than, khổ, ưu, não, an trụ cõi Vô-dư-y Niếtbàn mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát vì làm nơi nương tựa cho thế
gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát
vì làm chỗ cư trú cho thế gian mà hướng đến quả vị giác ngộ cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát muốn vì hữu tình nói tất
cả pháp đều chẳng hòa hợp mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ
cao tột.
Này Thiện Hiện! Đó là vì đại Bồ-tát làm nơi cư trú cho thế gian
mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Thiện Hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả pháp đều
chẳng hòa hợp?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Sắc chẳng hòa hợp tức là sắc chẳng
hệ thuộc nhau; sắc chẳng hệ thuộc nhau tức là sắc vô sanh; sắc vô
sanh tức là sắc vô diệt; sắc vô diệt tức là sắc chẳng hòa hợp. Thọ,
tưởng, hành, thức chẳng hòa hợp tức là thọ, tưởng, hành, thức chẳng
hệ thuộc nhau; thọ, tưởng, hành, thức chẳng hệ thuộc nhau tức là thọ,
tưởng, hành, thức vô sanh; thọ, tưởng, hành, thức vô sanh tức là thọ,
tưởng, hành, thức vô diệt; thọ, tưởng, hành, thức vô diệt tức là thọ,
tưởng, hành, thức chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Nhãn xứ chẳng hòa hợp tức là nhãn xứ chẳng
hệ thuộc nhau; nhãn xứ chẳng hệ thuộc nhau tức là nhãn xứ vô sanh;
nhãn xứ vô sanh tức là nhãn xứ vô diệt; nhãn xứ vô diệt tức là nhãn xứ
chẳng hòa hợp. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng hòa hợp tức là nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ chẳng hệ thuộc nhau; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng
hệ thuộc nhau tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô sanh; nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ vô sanh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô diệt; nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ vô diệt tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Sắc xứ chẳng hòa hợp tức là sắc xứ chẳng hệ
thuộc nhau; sắc xứ chẳng hệ thuộc nhau tức là sắc xứ vô sanh; sắc xứ
vô sanh tức là sắc xứ vô diệt; sắc xứ vô diệt tức là sắc xứ chẳng hòa
hợp. Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng hòa hợp tức là thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng hệ thuộc nhau; thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ chẳng hệ thuộc nhau tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô
sanh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô sanh tức là thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ vô diệt; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô diệt tức là
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng hòa hợp.
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Này Thiện Hiện! Nhãn giới chẳng hòa hợp tức là nhãn giới
chẳng hệ thuộc nhau; nhãn giới chẳng hệ thuộc nhau tức là nhãn giới
vô sanh; nhãn giới vô sanh tức là nhãn giới vô diệt; nhãn giới vô diệt
tức là nhãn giới chẳng hòa hợp. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp tức là sắc
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc
nhau; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng
hệ thuộc nhau tức là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra vô sanh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra vô sanh tức là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra vô diệt; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô
diệt tức là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Nhĩ giới chẳng hòa hợp tức là nhĩ giới chẳng
hệ thuộc nhau; nhĩ giới chẳng hệ thuộc nhau tức là nhĩ giới vô sanh;
nhĩ giới vô sanh tức là nhĩ giới vô diệt; nhĩ giới vô diệt tức là nhĩ giới
chẳng hòa hợp. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp tức là thanh giới cho đến
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau; thanh giới
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau tức
là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sanh;
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sanh tức
là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô diệt;
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô diệt tức là
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa
hợp.
Này Thiện Hiện! Tỷ giới chẳng hòa hợp tức là tỷ giới chẳng hệ
thuộc nhau; tỷ giới chẳng hệ thuộc nhau tức là tỷ giới vô sanh; tỷ giới
vô sanh tức là tỷ giới vô diệt; tỷ giới vô diệt tức là tỷ giới chẳng hòa
hợp. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra chẳng hòa hợp tức là hương giới cho đến các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau; hương giới cho đến các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau tức là hương
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô sanh; hương giới
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô sanh tức là hương giới
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô diệt; hương giới cho
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô diệt tức là hương giới cho
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp.
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Này Thiện Hiện! Thiệt giới chẳng hòa hợp tức là thiệt giới
chẳng hệ thuộc nhau; thiệt giới chẳng hệ thuộc nhau tức là thiệt giới
vô sanh; thiệt giới vô sanh tức là thiệt giới vô diệt; thiệt giới vô diệt
tức là thiệt giới chẳng hòa hợp. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp tức là vị
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc
nhau; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ
thuộc nhau tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh
ra vô sanh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô
sanh tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô
diệt; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô diệt tức
là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa
hợp.
Này Thiện Hiện! Thân giới chẳng hòa hợp tức là thân giới
chẳng hệ thuộc nhau; thân giới chẳng hệ thuộc nhau tức là thân giới
vô sanh; thân giới vô sanh tức là thân giới vô diệt; thân giới vô diệt
tức là thân giới chẳng hòa hợp. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp tức là xúc
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc
nhau; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng
hệ thuộc nhau tức là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra vô sanh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh
ra vô sanh tức là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh
ra vô diệt; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô
diệt tức là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Ý giới chẳng hòa hợp tức là ý giới chẳng hệ
thuộc nhau; ý giới chẳng hệ thuộc nhau tức là ý giới vô sanh; ý giới vô
sanh tức là ý giới vô diệt; ý giới vô diệt tức là ý giới chẳng hòa hợp.
Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra chẳng hòa hợp tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra chẳng hệ thuộc nhau; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau tức là pháp giới cho đến các thọ do
ý xúc làm duyên sanh ra vô sanh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra vô sanh tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra vô diệt; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra vô diệt tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra chẳng hòa hợp.
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Này Thiện Hiện! Địa giới chẳng hòa hợp tức là địa giới chẳng
hệ thuộc nhau; địa giới chẳng hệ thuộc nhau tức là địa giới vô sanh;
địa giới vô sanh tức là địa giới vô diệt; địa giới vô diệt tức là địa giới
chẳng hòa hợp. Thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng hòa hợp tức
là thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng hệ thuộc nhau; thủy, hỏa,
phong, không, thức giới chẳng hệ thuộc nhau tức là thủy, hỏa, phong,
không, thức giới vô sanh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô sanh
tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô diệt; thủy, hỏa, phong,
không, thức giới vô diệt tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới
chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Vô minh chẳng hòa hợp tức là vô minh chẳng
hệ thuộc nhau; vô minh chẳng hệ thuộc nhau tức là vô minh vô sanh;
vô minh vô sanh tức là vô minh vô diệt; vô minh vô diệt tức là vô
minh chẳng hòa hợp. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng hòa hợp tức là hành
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng hệ thuộc nhau; hành cho
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng hệ thuộc nhau tức là hành
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô sanh; hành cho đến lão tử,
sầu, than, khổ, ưu, não vô sanh tức là hành cho đến lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não vô diệt; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô
diệt tức là hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Bố thí Ba-la-mật-đa chẳng hòa hợp tức là bố
thí Ba-la-mật-đa chẳng hệ thuộc nhau; bố thí Ba-la-mật-đa chẳng hệ
thuộc nhau tức là bố thí Ba-la-mật-đa vô sanh; bố thí Ba-la-mật-đa vô
sanh tức là bố thí Ba-la-mật-đa vô diệt; bố thí Ba-la-mật-đa vô diệt tức
là bố thí Ba-la-mật-đa chẳng hòa hợp. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa chẳng hòa hợp tức là tịnh giới cho đến
Bát-nhã Ba-la-mật-đa chẳng hệ thuộc nhau; tịnh giới cho đến Bát-nhã
Ba-la-mật-đa chẳng hệ thuộc nhau tức là tịnh giới cho đến Bát-nhã
Ba-la-mật-đa vô sanh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô sanh
tức là tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô diệt; tịnh giới cho
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô diệt tức là tịnh giới cho đến Bát-nhã Bala-mật-đa chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Pháp không nội chẳng hòa hợp tức là pháp
không nội chẳng hệ thuộc nhau; pháp không nội chẳng hệ thuộc nhau
tức là pháp không nội vô sanh; pháp không nội vô sanh tức là pháp
không nội vô diệt; pháp không nội vô diệt tức là pháp không nội
chẳng hòa hợp. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
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pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng hòa hợp tức
là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng hệ
thuộc nhau; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh
chẳng hệ thuộc nhau tức là pháp không ngoại cho đến pháp không
không tánh tự tánh vô sanh; pháp không ngoại cho đến pháp không
không tánh tự tánh vô sanh tức là pháp không ngoại cho đến pháp
không không tánh tự tánh vô diệt; pháp không ngoại cho đến pháp
không không tánh tự tánh vô diệt tức là pháp không ngoại cho đến
pháp không không tánh tự tánh chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Chơn như chẳng hòa hợp tức là chơn như
chẳng hệ thuộc nhau; chơn như chẳng hệ thuộc nhau tức là chơn như
vô sanh; chơn như vô sanh tức là chơn như vô diệt; chơn như vô diệt
tức là chơn như chẳng hòa hợp. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng hòa
hợp tức là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng hệ thuộc
nhau; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng hệ thuộc nhau tức
là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì vô sanh; pháp giới cho đến
cảnh giới bất tư nghì vô sanh tức là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư
nghì vô diệt; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì vô diệt tức là
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Thánh đế khổ chẳng hòa hợp tức là Thánh đế
khổ chẳng hệ thuộc nhau; Thánh đế khổ chẳng hệ thuộc nhau tức là
Thánh đế khổ vô sanh; Thánh đế khổ vô sanh tức là Thánh đế khổ vô
diệt; Thánh đế khổ vô diệt tức là Thánh đế khổ chẳng hòa hợp. Thánh
đế tập, diệt, đạo chẳng hòa hợp tức là Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng hệ
thuộc nhau; Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng hệ thuộc nhau tức là Thánh
đế tập, diệt, đạo vô sanh; Thánh đế tập, diệt, đạo vô sanh tức là Thánh
đế tập, diệt, đạo vô diệt; Thánh đế tập, diệt, đạo vô diệt tức là Thánh
đế tập, diệt, đạo chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Bốn tịnh lự chẳng hòa hợp tức là bốn tịnh lự
chẳng hệ thuộc nhau; bốn tịnh lự chẳng hệ thuộc nhau tức là bốn tịnh
lự vô sanh; bốn tịnh lự vô sanh tức là bốn tịnh lự vô diệt; bốn tịnh lự
vô diệt tức là bốn tịnh lự chẳng hòa hợp. Bốn vô lượng, bốn định vô
sắc chẳng hòa hợp tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng hệ
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thuộc nhau; bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng hệ thuộc nhau tức là
bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô sanh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc
vô sanh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô diệt; bốn vô lượng,
bốn định vô sắc vô diệt tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng
hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Tám giải thoát chẳng hòa hợp tức là tám giải
thoát chẳng hệ thuộc nhau; tám giải thoát chẳng hệ thuộc nhau tức là
tám giải thoát vô sanh; tám giải thoát vô sanh tức là tám giải thoát vô
diệt; tám giải thoát vô diệt tức là tám giải thoát chẳng hòa hợp. Tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng hòa hợp tức là tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng hệ thuộc nhau; tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng hệ thuộc nhau tức là
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô sanh; tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ vô sanh tức là tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ vô diệt; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ vô diệt tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Bốn niệm trụ chẳng hòa hợp tức là bốn niệm
trụ chẳng hệ thuộc nhau; bốn niệm trụ chẳng hệ thuộc nhau tức là bốn
niệm trụ vô sanh; bốn niệm trụ vô sanh tức là bốn niệm trụ vô diệt;
bốn niệm trụ vô diệt tức là bốn niệm trụ chẳng hòa hợp. Bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo chẳng hòa hợp tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo chẳng hệ thuộc nhau; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
chẳng hệ thuộc nhau tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
vô sanh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô sanh tức là bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô diệt; bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo vô diệt tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không chẳng hòa hợp tức
là pháp môn giải thoát không chẳng hệ thuộc nhau; pháp môn giải
thoát không chẳng hệ thuộc nhau tức là pháp môn giải thoát không vô
sanh; pháp môn giải thoát không vô sanh tức là pháp môn giải thoát
không vô diệt; pháp môn giải thoát không vô diệt tức là pháp môn giải
thoát không chẳng hòa hợp. Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
chẳng hòa hợp tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng
hệ thuộc nhau; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng hệ
thuộc nhau tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô sanh;
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô sanh tức là pháp môn giải
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thoát vô tướng, vô nguyện vô diệt; pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện vô diệt tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng
hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Mười địa Bồ-tát chẳng hòa hợp tức là mười
địa Bồ-tát chẳng hệ thuộc nhau; mười địa Bồ-tát chẳng hệ thuộc nhau
tức là mười địa Bồ-tát vô sanh; mười địa Bồ-tát vô sanh tức là mười
địa Bồ-tát vô diệt; mười địa Bồ-tát vô diệt tức là mười địa Bồ-tát
chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Năm loại mắt chẳng hòa hợp tức là năm loại
mắt chẳng hệ thuộc nhau; năm loại mắt chẳng hệ thuộc nhau tức là
năm loại mắt vô sanh; năm loại mắt vô sanh tức là năm loại mắt vô
diệt; năm loại mắt vô diệt tức là năm loại mắt chẳng hòa hợp. Sáu
phép thần thông chẳng hòa hợp tức là sáu phép thần thông chẳng hệ
thuộc nhau; sáu phép thần thông chẳng hệ thuộc nhau tức là sáu phép
thần thông vô sanh; sáu phép thần thông vô sanh tức là sáu phép thần
thông vô diệt; sáu phép thần thông vô diệt tức là sáu phép thần thông
chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Mười lực Phật chẳng hòa hợp tức là mười lực
Phật chẳng hệ thuộc nhau; mười lực Phật chẳng hệ thuộc nhau tức là
mười lực Phật vô sanh; mười lực Phật vô sanh tức là mười lực Phật vô
diệt; mười lực Phật vô diệt tức là mười lực Phật chẳng hòa hợp. Bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng hòa hợp tức là bốn điều không
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng hệ thuộc nhau; bốn
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng hệ thuộc
nhau tức là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng
vô sanh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô
sanh tức là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng
vô diệt; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô
diệt tức là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng
chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Pháp không quên mất chẳng hòa hợp tức là
pháp không quên mất chẳng hệ thuộc nhau; pháp không quên mất
chẳng hệ thuộc nhau tức là pháp không quên mất vô sanh; pháp không
quên mất vô sanh tức là pháp không quên mất vô diệt; pháp không
quên mất vô diệt tức là pháp không quên mất chẳng hòa hợp. Tánh
luôn luôn xả chẳng hòa hợp tức là tánh luôn luôn xả chẳng hệ thuộc
nhau; tánh luôn luôn xả chẳng hệ thuộc nhau tức là tánh luôn luôn xả
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vô sanh; tánh luôn luôn xả vô sanh tức là tánh luôn luôn xả vô diệt;
tánh luôn luôn xả vô diệt tức là tánh luôn luôn xả chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết chẳng hòa hợp tức là trí nhất
thiết chẳng hệ thuộc nhau; trí nhất thiết chẳng hệ thuộc nhau tức là trí
nhất thiết vô sanh; trí nhất thiết vô sanh tức là trí nhất thiết vô diệt; trí
nhất thiết vô diệt tức là trí nhất thiết chẳng hòa hợp. Trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng chẳng hòa hợp tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng chẳng hệ thuộc nhau; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng
hệ thuộc nhau tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô sanh; trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng vô sanh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng vô diệt; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô diệt tức là trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng hòa hợp tức
là tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng hệ thuộc nhau; tất cả pháp môn Đàla-ni chẳng hệ thuộc nhau tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni vô sanh; tất
cả pháp môn Đà-la-ni vô sanh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni vô diệt;
tất cả pháp môn Đà-la-ni vô diệt tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng
hòa hợp. tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng hòa hợp tức là tất cả
pháp môn Tam-ma-địa chẳng hệ thuộc nhau; tất cả pháp môn Tamma-địa chẳng hệ thuộc nhau tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô
sanh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô sanh tức là tất cả pháp môn
Tam-ma-địa vô diệt; tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô diệt tức là tất cả
pháp môn Tam-ma-địa chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Quả Dự-lưu chẳng hòa hợp tức là quả Dự-lưu
chẳng hệ thuộc nhau; quả Dự-lưu chẳng hệ thuộc nhau tức là quả Dựlưu vô sanh; quả Dự-lưu vô sanh tức là quả Dự-lưu vô diệt; quả Dựlưu vô diệt tức là quả Dự-lưu chẳng hòa hợp. Quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán chẳng hòa hợp tức là quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng
hệ thuộc nhau; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng hệ thuộc nhau
tức là quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô sanh; quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán vô sanh tức là quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô
diệt; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô diệt tức là quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Quả vị Độc-giác chẳng hòa hợp tức là quả vị
Độc-giác chẳng hệ thuộc nhau; quả vị Độc-giác chẳng hệ thuộc nhau
tức là quả vị Độc-giác vô sanh; quả vị Độc-giác vô sanh tức là quả vị
Độc-giác vô diệt; quả vị Độc-giác vô diệt tức là quả vị Độc-giác chẳng
hòa hợp.
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Này Thiện Hiện! Tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng hòa hợp tức là tất
cả hạnh đại Bồ-tát chẳng hệ thuộc nhau; tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng
hệ thuộc nhau tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát vô sanh; tất cả hạnh đại Bồtát vô sanh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát vô diệt; tất cả hạnh đại Bồ-tát
vô diệt tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng
hòa hợp tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng hệ thuộc
nhau; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng hệ thuộc nhau tức là
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô sanh; quả vị giác ngộ cao tột
của chư Phật vô sanh tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô
diệt; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô diệt tức là quả vị giác
ngộ cao tột của chư Phật chẳng hòa hợp.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát muốn vì hữu tình nói tất cả pháp
đều có tướng chẳng hòa hợp như vậy mà phát tâm hướng đến quả vị
giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát
muốn tạo con đường cứu cánh cho thế gian mà phát tâm hướng đến
quả vị giác ngộ cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát phát tâm hướng đến quả
vị giác ngộ cao tột vì muốn hữu tình nói pháp thế này: Sắc rốt ráo tức
chẳng phải là sắc, thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo tức chẳng phải là thọ,
tưởng, hành, thức; nhãn xứ rốt ráo tức chẳng phải là nhãn xứ, nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ rốt ráo tức chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; sắc
xứ rốt ráo tức chẳng phải là sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt
ráo tức chẳng phải là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; nhãn giới rốt ráo
tức chẳng phải là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo tức chẳng phải là sắc
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; nhĩ giới rốt ráo
tức chẳng phải là nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo tức chẳng phải là thanh
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; tỷ giới rốt ráo tức
chẳng phải là tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ
do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo tức chẳng phải là hương giới cho
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; thiệt giới rốt ráo tức chẳng
phải là thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo tức chẳng phải là vị giới cho đến
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; thân giới rốt ráo tức chẳng
phải là thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo tức chẳng phải là xúc giới cho đến
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các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; ý giới rốt ráo tức chẳng phải là
ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra rốt ráo tức chẳng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra; địa giới rốt ráo tức chẳng phải là địa giới,
thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo tức chẳng phải là thủy, hỏa,
phong, không, thức giới; vô minh rốt ráo tức chẳng phải là vô minh,
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não rốt ráo tức chẳng phải là hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não; bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo tức chẳng phải là bố thí
Ba-la-mật-đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mậtđa rốt ráo tức chẳng phải là tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa;
pháp không nội rốt ráo tức chẳng phải là pháp không nội, pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh rốt ráo tức chẳng phải là pháp không ngoại
cho đến pháp không không tánh tự tánh; chơn như rốt ráo tức chẳng
phải là chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì rốt ráo tức chẳng phải là
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì; Thánh đế khổ rốt ráo tức
chẳng phải là Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo tức chẳng
phải là Thánh đế tập, diệt, đạo; bốn tịnh lự rốt ráo tức chẳng phải là
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo tức chẳng phải là
bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát rốt ráo tức chẳng phải là
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo
tức chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn
niệm trụ rốt ráo tức chẳng phải là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt
ráo tức chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; pháp
môn giải thoát không rốt ráo tức chẳng phải là pháp môn giải thoát
không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện rốt ráo tức chẳng
phải là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; mười địa Bồ-tát rốt
ráo tức chẳng phải là mười địa Bồ-tát; năm loại mắt rốt ráo tức chẳng
phải là năm loại mắt, sáu phép thần thông rốt ráo tức chẳng phải là sáu
phép thần thông; mười lực Phật rốt ráo tức chẳng phải là mười lực
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Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo tức chẳng phải là bốn
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; pháp không
quên mất rốt ráo tức chẳng phải là pháp không quên mất, tánh luôn
luôn xả rốt ráo tức chẳng phải là tánh luôn luôn xả; trí nhất thiết rốt
ráo tức chẳng phải là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
rốt ráo tức chẳng phải là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; tất cả pháp
môn Đà-la-ni rốt ráo tức chẳng phải là tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả
pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo tức chẳng phải là tất cả pháp môn Tamma-địa; quả Dự-lưu rốt ráo tức chẳng phải là quả Dự-lưu, quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán rốt ráo tức chẳng phải là quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán; quả vị Độc-giác rốt ráo tức chẳng phải là quả vị Độcgiác; tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo tức chẳng phải là tất cả hạnh đại
Bồ-tát; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo tức chẳng phải là
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.
Lại nữa, Thiện Hiện! Giống như tướng rốt ráo của các pháp này,
tướng của tất cả pháp cũng như thế.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu tướng của tất
cả pháp như tướng rốt ráo thì làm sao đại Bồ-tát đối với tất cả pháp,
ứng hiện đẳng giác? Vì sao? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt
ráo của sắc có sự phân biệt thế này: Đây là sắc; cũng chẳng phải trong
cái rốt ráo của thọ, tưởng, hành, thức có sự phân biệt thế này: Đây là
thọ, tưởng, hành, thức.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của nhãn xứ có sự
phân biệt thế này: Đây là nhãn xứ; cũng chẳng phải trong cái rốt ráo
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có sự phân biệt thế này: Đây là nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của sắc xứ có sự
phân biệt thế này: Đây là sắc xứ; cũng chẳng phải trong cái rốt ráo của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có sự phân biệt thế này: Đây là thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của nhãn giới có sự
phân biệt thế này: Đây là nhãn giới; cũng chẳng phải trong cái rốt ráo
của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra có sự phân biệt thế này: Đây là sắc giới cho đến các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của nhĩ giới có sự
phân biệt thế này: Đây là nhĩ giới; cũng chẳng phải trong cái rốt ráo
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm
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duyên sanh ra có sự phân biệt thế này: Đây là thanh giới cho đến các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của tỷ giới có sự
phân biệt thế này: Đây là tỷ giới; cũng chẳng phải trong cái rốt ráo của
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra có sự phân biệt thế này: Đây là hương giới cho đến các thọ do
tỷ xúc làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của thiệt giới có sự
phân biệt thế này: Đây là thiệt giới; cũng chẳng phải trong cái rốt ráo
của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra có sự phân biệt thế này: Đây là vị giới cho đến các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của thân giới có sự
phân biệt thế này: Đây là thân giới; cũng chẳng phải trong cái rốt ráo
của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra có sự phân biệt thế này: Đây là xúc giới cho đến các thọ
do thân xúc làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của ý giới có sự
phân biệt thế này: Đây là ý giới; cũng chẳng phải trong cái rốt ráo của
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra có sự phân biệt thế này: Đây là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của địa giới có sự
phân biệt thế này: Đây là địa giới; cũng chẳng phải trong cái rốt ráo
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có sự phân biệt thế này: Đây là
thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của vô minh có sự
phân biệt thế này: Đây là vô minh; cũng chẳng phải trong cái rốt ráo
của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử,
sầu, than, khổ, ưu, não có sự phân biệt thế này: Đây là hành cho đến
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của bố thí Ba-lamật-đa có sự phân biệt thế này: Đây là bố thí Ba-la-mật-đa; cũng
chẳng phải trong cái rốt ráo của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa có sự phân biệt thế này: Đây là tịnh giới cho
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của pháp không nội
có sự phân biệt thế này: Đây là pháp không nội; cũng chẳng phải trong
cái rốt ráo của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
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không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh có sự phân biệt
thế này: Đây là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự
tánh.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của chơn như có sự
phân biệt thế này: Đây là chơn như; cũng chẳng phải trong pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì có sự phân biệt thế này: Đây là pháp giới cho đến
cảnh giới bất tư nghì.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của Thánh đế khổ
có sự phân biệt thế này: Đây là Thánh đế khổ; cũng chẳng phải trong
cái rốt ráo của Thánh đế tập, diệt, đạo có sự phân biệt thế này: Đây là
Thánh đế tập, diệt, đạo.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của bốn tịnh lự có
sự phân biệt thế này: Đây là bốn tịnh lự; cũng chẳng phải trong cái rốt
ráo của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có sự phân biệt thế này: Đây là
bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của tám giải thoát
có sự phân biệt thế này: Đây là tám giải thoát; cũng chẳng phải trong
cái rốt ráo của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có sự
phân biệt thế này: Đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của bốn niệm trụ có
sự phân biệt thế này: Đây là bốn niệm trụ; cũng chẳng phải trong cái
rốt ráo của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo có sự phân biệt thế này: Đây là bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của pháp môn giải
thoát không có sự phân biệt thế này: Đây là pháp môn giải thoát
không; cũng chẳng phải trong cái rốt ráo của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện có sự phân biệt thế này: Đây là pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của mười địa Bồ-tát
có sự phân biệt thế này: Đây là mười địa Bồ-tát.
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Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của năm loại mắt
có sự phân biệt thế này: Đây là năm loại mắt; cũng chẳng phải trong
cái rốt ráo của sáu phép thần thông có sự phân biệt thế này: Đây là sáu
phép thần thông.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của mười lực Phật
có sự phân biệt thế này: Đây là mười lực Phật; cũng chẳng phải trong
cái rốt ráo của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng có sự phân biệt thế
này: Đây là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của pháp không
quên mất có sự phân biệt thế này: Đây là pháp không quên mất; cũng
chẳng phải trong cái rốt ráo của tánh luôn luôn xả có sự phân biệt thế
này: Đây là tánh luôn luôn xả.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của trí nhất thiết có
sự phân biệt thế này: Đây là trí nhất thiết; cũng chẳng phải trong cái
rốt ráo của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có sự phân biệt thế này:
Đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của tất cả pháp môn
Đà-la-ni có sự phân biệt thế này: Đây là tất cả pháp môn Đà-la-ni;
cũng chẳng phải trong cái rốt ráo của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có
sự phân biệt thế này: Đây là tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của quả Dự-lưu có
sự phân biệt thế này: Đây là quả Dự-lưu; cũng chẳng phải trong cái rốt
ráo của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có sự phân biệt thế này: Đây
là quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của quả vị Độcgiác có sự phân biệt thế này: Đây là quả vị Độc-giác.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của tất cả hạnh đại
Bồ-tát có sự phân biệt thế này: Đây là tất cả hạnh đại Bồ-tát.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong cái rốt ráo của quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật có sự phân biệt thế này: Đây là quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Như lời ông
nói. Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của sắc không có sự phân biệt
thế này: Đây là sắc; trong cái rốt ráo của thọ, tưởng, hành, thức cũng
không có sự phân biệt thế này: Đây là thọ, tưởng, hành, thức.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của nhãn xứ không có sự
phân biệt thế này: Đây là nhãn xứ; trong cái rốt ráo của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của sắc xứ không có sự phân
biệt thế này: Đây là sắc xứ; trong cái rốt ráo của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của nhãn giới không có sự
phân biệt thế này: Đây là nhãn giới; trong cái rốt ráo của sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là sắc giới cho đến các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của nhĩ giới không có sự
phân biệt thế này: Đây là nhĩ giới; trong cái rốt ráo của thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng
không có sự phân biệt thế này: Đây là thanh giới cho đến các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của tỷ giới không có sự phân
biệt thế này: Đây là tỷ giới; trong cái rốt ráo của hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng không
có sự phân biệt thế này: Đây là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của thiệt giới không có sự
phân biệt thế này: Đây là thiệt giới; trong cái rốt ráo của vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra
cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là vị giới cho đến các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của thân giới không có sự
phân biệt thế này: Đây là thân giới; trong cái rốt ráo của xúc giới, thân
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra
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cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là xúc giới cho đến các thọ
do thân xúc làm duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của ý giới không có sự phân
biệt thế này: Đây là ý giới; trong cái rốt ráo của pháp giới, ý thức giới
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng không có sự
phân biệt thế này: Đây là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của địa giới không có sự
phân biệt thế này: Đây là địa giới; trong cái rốt ráo của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là
thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của vô minh không có sự
phân biệt thế này: Đây là vô minh; trong cái rốt ráo của hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là hành cho đến lão tử,
sầu, than, khổ, ưu, não.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của bố thí Ba-la-mật-đa
không có sự phân biệt thế này: Đây là bố thí Ba-la-mật-đa; trong cái
rốt ráo của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa
cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là tịnh giới cho đến Bát-nhã
Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của pháp không nội không
có sự phân biệt thế này: Đây là pháp không nội; trong cái rốt ráo của
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng không có sự phân
biệt thế này: Đây là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh
tự tánh.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của chơn như không có sự
phân biệt thế này: Đây là chơn như; trong cái rốt ráo của pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là pháp giới,
cho đến cảnh giới bất tư nghì.
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Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của Thánh đế khổ không có
sự phân biệt thế này: Đây là Thánh đế khổ; trong cái rốt ráo của Thánh
đế tập, diệt, đạo cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là Thánh đế
tập, diệt, đạo.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của bốn tịnh lự không có sự
phân biệt thế này: Đây là bốn tịnh lự; trong cái rốt ráo của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là
bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của tám giải thoát không có
sự phân biệt thế này: Đây là tám giải thoát; trong cái rốt ráo của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không có sự phân biệt
thế này: Đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của bốn niệm trụ không có
sự phân biệt thế này: Đây là bốn niệm trụ; trong cái rốt ráo của bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của pháp môn giải thoát
không không có sự phân biệt thế này: Đây là pháp môn giải thoát
không; trong cái rốt ráo của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của mười địa Bồ-tát không
có sự phân biệt thế này: Đây là mười địa Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của năm loại mắt không có
sự phân biệt thế này: Đây là năm loại mắt; trong cái rốt ráo của sáu
phép thần thông cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là sáu phép
thần thông.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của mười lực Phật không có
sự phân biệt thế này: Đây là mười lực Phật; trong cái rốt ráo của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng không có sự phân biệt thế này:
Đây là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của pháp không quên mất
không có sự phân biệt thế này: Đây là pháp không quên mất; trong cái
rốt ráo của tánh luôn luôn xả cũng không có sự phân biệt thế này: Đây
là tánh luôn luôn xả.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của trí nhất thiết không có sự
phân biệt thế này: Đây là trí nhất thiết; trong cái rốt ráo của trí đạo
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tướng, trí nhất thiết tướng cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của tất cả pháp môn Đà-la-ni
không có sự phân biệt thế này: Đây là tất cả pháp môn Đà-la-ni; trong
cái rốt ráo của tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng không có sự phân
biệt thế này: Đây là tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của quả Dự-lưu không có sự
phân biệt thế này: Đây là quả Dự-lưu; trong cái rốt ráo của quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng không có sự phân biệt thế này: Đây là
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của quả vị Độc-giác không
có sự phân biệt thế này: Đây là quả vị Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của tất cả hạnh đại Bồ-tát
không có sự phân biệt thế này: Đây là tất cả hạnh đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Trong cái rốt ráo của quả vị giác ngộ cao tột
của chư Phật không có sự phân biệt thế này: Đây là quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật.
Này Thiện Hiện! Đây là việc khó khăn của đại Bồ-tát, đó là tuy
quán tất cả pháp đều là tướng tịch diệt nhưng tâm không chìm đắm
trong nghĩ thế này: Ta đối với pháp ấy, hiện đẳng giác rồi, chứng đắc
quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình tuyên thuyết, khai thị pháp vi
diệu tịch diệt như vậy.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát vì muốn tạo con đường rốt
ráo cho thế gian nên phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tại sao đại Bồ-tát
vì muốn tạo cù lao cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác
ngộ cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Thí như ở trong biển cả, sông ngòi
lớn nhỏ, có chỗ nhô cao lên khỏi mặt nước, có thể ở được thì gọi đó là
cù lao.
Này Thiện Hiện! Cũng vậy, khoảng trước, sau của sắc đều dứt,
khoảng trước, sau của thọ, tưởng, hành, thức đều dứt; khoảng trước,
sau của nhãn xứ đều dứt, khoảng trước, sau của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ đều dứt; khoảng trước, sau của sắc xứ đều dứt, khoảng trước, sau
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều dứt; khoảng trước, sau của
nhãn giới đều dứt, khoảng trước, sau của sắc giới, nhãn thức giới và
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều dứt;
khoảng trước, sau của nhĩ giới đều dứt, khoảng trước, sau của thanh
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
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ra đều dứt; khoảng trước, sau của tỷ giới đều dứt, khoảng trước, sau
của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra đều dứt; khoảng trước, sau của thiệt giới đều dứt,
khoảng trước, sau của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều dứt; khoảng trước, sau của thân
giới đều dứt, khoảng trước, sau của xúc giới, thân thức giới và thân
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đều dứt; khoảng
trước, sau của ý giới đều dứt, khoảng trước, sau của pháp giới, ý thức
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều dứt;
khoảng trước, sau của địa giới đều dứt, khoảng trước, sau của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới đều dứt; khoảng trước, sau của vô minh
đều dứt, khoảng trước, sau của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều dứt; khoảng
trước, sau của bố thí Ba-la-mật-đa đều dứt, khoảng trước, sau của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều dứt; khoảng
trước, sau của pháp không nội đều dứt, khoảng trước, sau của pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh đều dứt; khoảng trước, sau của chơn
như đều dứt, khoảng trước, sau của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì đều dứt;
khoảng trước, sau của Thánh đế khổ đều dứt, khoảng trước, sau của
Thánh đế tập, diệt, đạo đều dứt; khoảng trước, sau của bốn tịnh lự đều
dứt, khoảng trước, sau của bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều dứt;
khoảng trước, sau của tám giải thoát đều dứt, khoảng trước, sau của
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều dứt; khoảng trước,
sau của bốn niệm trụ đều dứt, khoảng trước, sau của bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
đều dứt; khoảng trước, sau của pháp môn giải thoát không đều dứt,
khoảng trước, sau của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều
dứt; khoảng trước, sau của mười địa Bồ-tát đều dứt; khoảng trước, sau
của năm loại mắt đều dứt, khoảng trước, sau của sáu phép thần thông
đều dứt; khoảng trước, sau của mười lực Phật đều dứt, khoảng trước,
sau của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
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đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đều dứt; khoảng trước,
sau của pháp không quên mất đều dứt, khoảng trước, sau của tánh
luôn luôn xả đều dứt; khoảng trước, sau của trí nhất thiết đều dứt,
khoảng trước, sau của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều dứt;
khoảng trước, sau của tất cả pháp môn Đà-la-ni đều dứt, khoảng trước,
sau của tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều dứt; khoảng trước, sau của
quả Dự-lưu đều dứt, khoảng trước, sau của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán đều dứt; khoảng trước, sau của quả vị Độc-giác đều dứt;
khoảng trước, sau của tất cả hạnh đại Bồ-tát đều dứt, khoảng trước,
sau của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật đều dứt.
Này Thiện Hiện! Do khoảng trước, khoảng sau này đều dứt nên
tất cả pháp đều dứt.
Này Thiện Hiện! Khoảng trước, sau của tất cả pháp này đều dứt
tức là tịch diệt, tức là vi diệu, tức là như thật, đó là không, không có sở
đắc, con đường dứt ái hết, lìa nhiễm không có gì, vĩnh viễn Niết-bàn.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột,
muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp vi diệu tịch diệt như thế.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát vì làm cù lao cho thế gian mà
phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tại sao đại Bồ-tát
vì làm ánh sáng cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ
cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát vì phá tan đêm dài vô
minh, đập vỡ vỏ trứng che khuất hữu tình nhiều lớp đen tối, vì trị liệu
mắt nhặm vô tri của hữu tình, khiến cho trong sáng, vì tất cả hữu tình
ngu tối làm ánh sáng chiếu soi mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ
cao tột.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát vì làm ánh sáng cho thế gian
mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tại sao đại Bồ-tát
vì làm ngọn đuốc cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ
cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát muốn vì hữu tình tuyên
thuyết sáu phép Ba-la-mật-đa, và kinh điển tương ưng bốn nhiếp pháp,
nghĩa thú chơn thật để phương tiện giáo hóa dẫn dắt, khuyên họ tu học
mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát vì làm ngọn đuốc cho thế gian
mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
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Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát
vì làm đạo sư cho thế gian, mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ
cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát muốn khiến cho hữu tình
đang hướng về tà đạo, bỏ làm bốn việc chẳng nên làm; vì họ nói con
đường duy nhất khiến về chánh giáo; vì muốn kẻ tạp nhiễm được
thanh tịnh; vì muốn kẻ lo sầu được vui vẻ; vì muốn người khổ não
được an vui; vì muốn hữu tình phi lý chứng pháp như lý; vì muốn hữu
tình lưu chuyển được nhập Niết-bàn mà phát tâm hướng đến quả vị
giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát vì làm đạo sư cho thế gian mà
phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tại sao đại Bồ-tát
vì làm tướng soái cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ
cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát mong cầu quả vị giác ngộ
cao tột là muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc vô sanh, vô diệt,
vô nhiễm, vô tịnh; thọ, tưởng, hành, thức vô sanh, vô diệt, vô nhiễm,
vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn xứ vô sanh, vô
diệt, vô nhiễm, vô tịnh, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô sanh, vô diệt, vô
nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc xứ vô sanh,
vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô sanh, vô
diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn
giới vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, sắc giới, nhãn thức giới và
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sanh, vô
diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị nhĩ
giới vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, thanh giới, nhĩ thức giới và
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sanh, vô diệt,
vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tỷ giới vô
sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô sanh, vô diệt, vô nhiễm,
vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị thiệt giới vô sanh, vô
diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh;
muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị thân giới vô sanh, vô diệt, vô
nhiễm, vô tịnh, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn
vì hữu tình tuyên thuyết khai thị ý giới vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô
tịnh, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
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sanh ra vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên
thuyết khai thị địa giới vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, thủy, hỏa,
phong, không, thức giới vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì
hữu tình tuyên thuyết khai thị vô minh vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô
tịnh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử,
sầu, than, khổ, ưu, não vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì
hữu tình tuyên thuyết khai thị bố thí Ba-la-mật-đa vô sanh, vô diệt, vô
nhiễm, vô tịnh, muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tịnh giới Ba-lamật-đa vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên
thuyết khai thị an nhẫn Ba-la-mật-đa vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô
tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tinh tấn Ba-la-mật-đa vô
sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai
thị tịnh lự Ba-la-mật-đa vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì
hữu tình tuyên thuyết khai thị Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô sanh, vô diệt,
vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị phương tiện
thiện xảo Ba-la-mật-đa vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì
hữu tình tuyên thuyết khai thị nguyện Ba-la-mật-đa vô sanh, vô diệt,
vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị lực Ba-lamật-đa vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên
thuyết khai thị trí Ba-la-mật-đa vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh;
muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp không nội vô sanh, vô
diệt, vô nhiễm, vô tịnh, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên
thuyết khai thị chơn như vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu
tình tuyên thuyết khai thị Thánh đế khổ vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô
tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn
vì hữu tình tuyên thuyết khai thị bốn tịnh lự vô sanh, vô diệt, vô
nhiễm, vô tịnh, bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô sanh, vô diệt, vô
nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tám giải thoát
vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
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mười biến xứ vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình
tuyên thuyết khai thị bốn niệm trụ vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh,
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu
tình tuyên thuyết khai thị pháp môn giải thoát không vô sanh, vô diệt,
vô nhiễm, vô tịnh, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô sanh,
vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị
mười địa Bồ-tát vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình
tuyên thuyết khai thị năm loại mắt vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh,
sáu phép thần thông vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu
tình tuyên thuyết khai thị mười lực Phật vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô
tịnh, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô sanh, vô diệt, vô nhiễm,
vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp không quên mất
vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, tánh luôn luôn xả vô sanh, vô diệt,
vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị trí nhất thiết
vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết
khai thị tất cả pháp môn Đà-la-ni vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh,
tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh;
muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị quả Dự-lưu vô sanh, vô diệt, vô
nhiễm, vô tịnh, quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô sanh, vô diệt, vô
nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị quả vị Độcgiác vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh; muốn vì hữu tình tuyên
thuyết khai thị tất cả hạnh đại Bồ-tát vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô
tịnh; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị quả vị giác ngộ cao tột
của chư Phật vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát vì làm tướng soái cho thế
gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tại sao đại Bồ-tát
vì làm nơi hướng đến cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác
ngộ cao tột.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát mong cầu quả vị giác ngộ
cao tột muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc lấy hư không làm
chỗ hướng đến, thọ, tưởng, hành, thức cũng lấy hư không làm chỗ
hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn xứ lấy hư
không làm chỗ hướng đến, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng lấy hư không
làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc xứ lấy
hư không làm chỗ hướng đến, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng lấy
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hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị
nhãn giới lấy hư không làm chỗ hướng đến, sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng lấy hư
không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị nhĩ
giới lấy hư không làm chỗ hướng đến, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng lấy hư không làm
chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tỷ giới lấy hư
không làm chỗ hướng đến, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng lấy hư không làm chỗ hướng
đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị thiệt giới lấy hư không
làm chỗ hướng đến, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến;
muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị thân giới lấy hư không làm chỗ
hướng đến, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn
vì hữu tình tuyên thuyết khai thị ý giới lấy hư không làm chỗ hướng
đến, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình
tuyên thuyết khai thị địa giới lấy hư không làm chỗ hướng đến, thủy,
hỏa, phong, không, thức giới cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến;
muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị vô minh lấy hư không làm chỗ
hướng đến, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến;
muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị bố thí Ba-la-mật-đa lấy hư
không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tịnh
giới Ba-la-mật-đa lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình
tuyên thuyết khai thị an nhẫn Ba-la-mật-đa lấy hư không làm chỗ
hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tinh tấn Ba-la-mậtđa lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết
khai thị tịnh lự Ba-la-mật-đa lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn
vì hữu tình tuyên thuyết khai thị Bát-nhã-ba-la-mật-đa lấy hư không
làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị phương
tiện thiện xảo Ba-la-mật-đa lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì
hữu tình tuyên thuyết khai thị nguyện Ba-la-mật-đa lấy hư không làm
chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị lực Ba-la-mậtđa lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết
khai thị trí Ba-la-mật-đa lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì
hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp không nội lấy hư không làm chỗ
hướng đến, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
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không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng lấy hư
không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị
chơn như lấy hư không làm chỗ hướng đến, pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì
cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết
khai thị Thánh đế khổ lấy hư không làm chỗ hướng đến, Thánh đế tập,
diệt, đạo cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình
tuyên thuyết khai thị bốn tịnh lự lấy hư không làm chỗ hướng đến, bốn
vô lượng, bốn định vô sắc cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến;
muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tám giải thoát lấy hư không
làm chỗ hướng đến, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết
khai thị bốn niệm trụ lấy hư không làm chỗ hướng đến, bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình
tuyên thuyết khai thị pháp môn giải thoát không lấy hư không làm chỗ
hướng đến, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng lấy hư
không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị
mười địa Bồ-tát lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình
tuyên thuyết khai thị năm loại mắt lấy hư không làm chỗ hướng đến,
sáu phép thần thông cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì
hữu tình tuyên thuyết khai thị mười lực Phật lấy hư không làm chỗ
hướng đến, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng lấy hư không
làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp
không quên mất lấy hư không làm chỗ hướng đến, tánh luôn luôn xả
cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết
khai thị trí nhất thiết lấy hư không làm chỗ hướng đến, trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì
hữu tình tuyên thuyết khai thị tất cả pháp môn Đà-la-ni lấy hư không
làm chỗ hướng đến, tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng lấy hư không
làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị quả Dựlưu lấy hư không làm chỗ hướng đến, quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la263
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hán cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên
thuyết khai thị quả vị Độc-giác lấy hư không làm chỗ hướng đến;
muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tất cả hạnh đại Bồ-tát lấy hư
không làm chỗ hướng đến; muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị quả
vị giác ngộ cao tột của chư Phật lấy hư không làm chỗ hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc chẳng phải chỗ hướng
đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của sắc là
không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ
chẳng hướng đến; thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng phải chỗ hướng
đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của thọ, tưởng,
hành, thức là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến,
không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn xứ chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
nhãn xứ là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không
có chỗ chẳng hướng đến; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; trong tánh không, không có chỗ hướng
đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc xứ chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của sắc
xứ là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có
chỗ chẳng hướng đến; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; trong tánh không, không có
chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn giới chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
nhãn giới là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không
có chỗ chẳng hướng đến; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng
đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của sắc giới
cho đến tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không;
trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng
hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nhĩ giới chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của nhĩ
giới là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có
chỗ chẳng hướng đến; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
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thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của thanh giới cho
đến tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không; trong
tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tỷ giới chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của tỷ
giới là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có
chỗ chẳng hướng đến; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ
do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng
phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của hương giới cho đến
tánh của các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không; trong tánh
không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị thiệt giới chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
thiệt giới là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không
có chỗ chẳng hướng đến; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của vị giới cho đến
tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không; trong tánh
không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị thân giới chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của thân
giới là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có
chỗ chẳng hướng đến; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của xúc giới cho
đến tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không; trong
tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị ý giới chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của ý
giới là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có
chỗ chẳng hướng đến; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do
ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của pháp giới cho đến tánh của
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không; trong tánh không, không
có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị địa giới chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của địa
giới là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có
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chỗ chẳng hướng đến; thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng
phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì
tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không; trong tánh
không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị vô minh chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của vô
minh là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có
chỗ chẳng hướng đến; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng chẳng phải chỗ hướng
đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của hành cho
đến tánh của lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không; trong tánh
không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị bố thí Ba-la-mật-đa chẳng
phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì
tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là không; trong tánh không, không có
chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến; vì các hữu tình tuyên
thuyết khai thị tịnh giới Ba-la-mật-đa chẳng phải chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của tịnh giới Ba-lamật-đa là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không
có chỗ chẳng hướng đến; vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị an nhẫn
Ba-la-mật-đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng
đến. Vì sao? Vì tánh của an nhẫn Ba-la-mật-đa là không; trong tánh
không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến; vì
các hữu tình tuyên thuyết khai thị tinh tấn Ba-la-mật-đa chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
tinh tấn Ba-la-mật-đa là không; trong tánh không, không có chỗ hướng
đến, không có chỗ chẳng hướng đến; vì các hữu tình tuyên thuyết khai
thị tịnh lự Ba-la-mật-đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của tịnh lự Ba-la-mật-đa là không;
trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng
hướng đến; vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao?
Vì tánh của Bát-nhã-ba-la-mật-đa là không; trong tánh không, không
có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị phương tiện thiện xảo Bala-mật-đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng
đến. Vì sao? Vì tánh của phương tiện thiện xảo Ba-la-mật-đa là
không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ
chẳng hướng đến; vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nguyện Ba-la266
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mật-đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao? Vì tánh của nguyện Ba-la-mật-đa là không; trong tánh không,
không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến; vì các hữu
tình tuyên thuyết khai thị lực Ba-la-mật-đa chẳng phải chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của lực Ba-la-mậtđa là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ
chẳng hướng đến; vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị trí Ba-la-mậtđa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì
sao? Vì tánh của trí Ba-la-mật-đa là không; trong tánh không, không
có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp không nội chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
pháp không nội là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến,
không có chỗ chẳng hướng đến; pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng
đến. Vì sao? Vì tánh của pháp không ngoại cho đến tánh của pháp
không không tánh tự tánh là không; trong tánh không, không có chỗ
hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị chơn như chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
chơn như là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không
có chỗ chẳng hướng đến; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
pháp giới cho đến tánh của cảnh giới bất tư nghì là không; trong tánh
không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị Thánh đế khổ chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
Thánh đế khổ là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến,
không có chỗ chẳng hướng đến; Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng
phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì
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tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; trong tánh không, không có
chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị bốn tịnh lự chẳng phải chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của bốn
tịnh lự là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có
chỗ chẳng hướng đến; bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không; trong tánh không, không có
chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tám giải thoát chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
tám giải thoát là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến,
không có chỗ chẳng hướng đến; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng
đến. Vì sao? Vì tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ
chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị bốn niệm trụ chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
bốn niệm trụ là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến,
không có chỗ chẳng hướng đến; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
bốn chánh đoạn cho đến tánh của tám chi thánh đạo là không; trong
tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp môn giải thoát không
chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao?
Vì tánh của pháp môn giải thoát không là không; trong tánh không,
không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến; pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng
phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện là không; trong tánh không, không có chỗ hướng
đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị mười địa Bồ-tát chẳng
phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì
tánh của mười địa Bồ-tát là không; trong tánh không, không có chỗ
hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị năm loại mắt chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
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năm loại mắt là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến,
không có chỗ chẳng hướng đến; sáu phép thần thông cũng chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
sáu phép thần thông là không; trong tánh không, không có chỗ hướng
đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị mười lực Phật chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
mười lực Phật là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến,
không có chỗ chẳng hướng đến; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì
sao? Vì tánh của bốn điều không sợ cho đến tánh của mười tám pháp
Phật bất cộng là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến,
không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp không quên mất
chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao?
Vì tánh của pháp không quên mất là không; trong tánh không, không
có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến; tánh luôn luôn xả
cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì
sao? Vì tánh của tánh luôn luôn xả là không; trong tánh không, không
có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị trí nhất thiết chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
trí nhất thiết là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến,
không có chỗ chẳng hướng đến; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì
sao? Vì tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không; trong
tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tất cả pháp môn Đà-la-ni
chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao?
Vì tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không; trong tánh không,
không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến; tất cả pháp
môn Tam-ma-địa cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là
không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ
chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị quả Dự-lưu chẳng phải
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của
quả Dự-lưu là không; trong tánh không, không có chỗ hướng đến,
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không có chỗ chẳng hướng đến; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì
sao? Vì tánh của Quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là không; trong
tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị quả vị Độc-giác chẳng
phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì
tánh của quả vị Độc-giác là không; trong tánh không, không có chỗ
hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tất cả hạnh đại Bồ-tát
chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao?
Vì tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là không; trong tánh không, không
có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao? Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không;
trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng
hướng đến.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát vì làm chỗ hướng đến cho thế
gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Quyeån Thöù 315
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Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp đều lấy không làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trong tánh không, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều
chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tướng làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
vô tướng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể
nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô nguyện làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
vô nguyện, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể
nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô khởi, vô tác làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trong vô khởi, vô tác, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều
chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô sanh, vô diệt làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trong vô sanh, vô diệt; chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều
chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô nhiễm, vô tịnh làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trong vô nhiễm, vô tịnh, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến
đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô sở hữu làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
vô sở hữu, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể
nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy huyễn làm chỗ hướng đến;
đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong huyễn,
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt
được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy mộng làm chỗ hướng đến;
đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong mộng,
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt
được.
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Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tiếng vang làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
tiếng vang, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể
nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ảnh tượng làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
ảnh tượng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể
nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bóng sáng làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
bóng sáng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể
nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bóng nắng làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
bóng nắng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể
nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy việc biến hóa làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trong việc biến hóa, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều
chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ảo thành làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
ảo thành, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể
nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô lượng, vô biên làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trong vô lượng, vô biên, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến
đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy việc chẳng cho, chẳng lấy
làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì
sao? Vì trong việc chẳng cho, chẳng lấy, chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy việc chẳng nâng, chẳng hạ
làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì
sao? Vì trong việc chẳng nâng, chẳng hạ, chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô khứ, vô lai làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
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trong vô khứ, vô lai, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều
chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tăng, vô giảm làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trong vô tăng, vô giảm, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều
chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bất nhập, bất xuất làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trong bất nhập, bất xuất, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến
đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự chẳng tụ, chẳng tán làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì trong sự chẳng tụ, chẳng tán, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự chẳng hợp, chẳng lìa
làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì
sao? Vì trong sự chẳng hợp, chẳng lìa, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ngã làm chỗ hướng đến;
đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì ngã rốt ráo
còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy hữu tình làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì hữu
tình rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng
phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy dòng sanh mạng làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
dòng sanh mạng rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng
đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng sanh khởi làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì sự sanh rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự dưỡng dục làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
sự dưỡng dục rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng
đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
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Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự trưởng thành làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
sự trưởng thành rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng
đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chủ thể luân hồi làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
chủ thể luân hồi rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng
đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ý sanh làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì ý sanh
rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nho đồng làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì Nho
đồng rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng
phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng làm việc làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì khả năng làm việc rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng khiến người làm
việc làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì khả năng khiến người làm việc rốt ráo còn không có
sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể
nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng thọ quả báo làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì khả năng thọ quả báo rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng khiến người thọ
nghiệp làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì khả năng khiến người thọ nghiệp rốt ráo còn không có
sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể
nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng tạo nghiệp làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì khả năng tạo nghiệp rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
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Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng khiến người tạo
nghiệp làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì Khả năng khiến người tạo nghiệp rốt ráo còn không
có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có
thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy cái biết làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì cái biết
rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy cái thấy làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì cái thấy
rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thường làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thường
rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy lạc làm chỗ hướng đến;
đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì lạc rốt ráo
còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ngã làm chỗ hướng đến;
đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì ngã rốt ráo
còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tịnh làm chỗ hướng đến;
đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tịnh rốt ráo
còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô thường làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì vô
thường rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khổ làm chỗ hướng đến;
đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì khổ rốt ráo
còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô ngã làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì vô ngã
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rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bất tịnh làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bất tịnh
rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự tham làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sự
tham rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng
phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự sân làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sự sân
rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự si làm chỗ hướng đến;
đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sự si rốt ráo
còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự thấy việc làm làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
sự thấy việc làm rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng
đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chơn như làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
chơn như, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều
chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp giới làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
pháp giới, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều
chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp tánh làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
pháp tánh, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều
chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh chẳng hư vọng làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì trong tánh chẳng hư vọng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng
đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
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Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh chẳng đổi khác làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì trong tánh chẳng đổi khác ấy, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh bình đẳng làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trong tánh đình đẳng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt
ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh ly sanh làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trong tánh ly sanh, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo
đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp định làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
pháp định, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều
chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp trụ làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong
pháp trụ, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng
thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thật tế làm chỗ hướng đến;
đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong thật tế,
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm
bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy cảnh giới hư không làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì trong cảnh giới hư không, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng
đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy cảnh giới bất tư nghì làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì trong cảnh giới bất tư nghì, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng
đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự bất động làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trong sự bất động, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo
đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sắc làm chỗ hướng đến;
đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sắc rốt ráo
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còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thọ, tưởng, hành, thức làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống
là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhãn xứ làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhãn
xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì
sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sắc xứ làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sắc xứ
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhãn giới làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhãn
giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì
sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sắc giới làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì Sắc
giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể
siêu việt. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến.
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Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhãn thức giới làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
nhãn thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhãn xúc làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhãn
xúc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì
sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng
thể siêu việt. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng
đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy địa giới làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì Địa
giới rốt ráo còn chẳng có thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng
đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thủy, hỏa, phong, không,
thức giới làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể
siêu việt. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô minh làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì Vô
minh rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến.
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Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bố thí Ba-la-mật-đa làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tịnh giới Ba-la-mật-đa làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống
là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy an nhẫn Ba-la-mật-đa làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tinh tấn Ba-la-mật-đa làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì tinh tấn Ba-la-mật-đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tịnh lự Ba-la-mật-đa làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không nội làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
pháp không nội rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không ngoại làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
pháp không ngoại rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không nội ngoại làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
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Vì pháp không nội ngoại rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không không làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì pháp không không rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không lớn làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
pháp không lớn rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không thắng nghĩa
làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì
sao? Vì pháp không thắng nghĩa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không hữu vi làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì pháp không hữu vi rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không vô vi làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
pháp không vô vi rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không rốt ráo làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì pháp không rốt ráo rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không không biên
giới làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì pháp không không biên giới rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không tản mạn làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì pháp không tản mạn rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không không đổi
khác làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì pháp không không đổi khác rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
282

Tập 07, Quyển 316, Phẩm Chơn Thiện Hữu

Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không bản tánh làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì pháp không bản tánh rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không tự tướng làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì pháp không tự tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không cộng tướng
làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì
sao? Vì pháp không cộng tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không tất cả pháp
làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì
sao? Vì pháp không tất cả pháp rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không chẳng thể
nắm bắt được làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng
thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không chẳng thể nắm bắt được rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải
chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không không tánh
làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì
sao? Vì pháp không không tánh rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không tự tánh làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì pháp không tự tánh rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp không không tánh tự
tánh làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì pháp không không tánh tự tánh rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn niệm trụ làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
bốn niệm trụ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn chánh đoạn làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
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bốn chánh đoạn rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn thần túc làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
bốn thần túc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy năm căn làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì năm
căn rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy năm lực làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì năm
lực rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bảy chi đẳng giác làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
bảy chi đẳng giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tám chi thánh đạo làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
tám chi thánh đạo rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Thánh đế khổ làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
Thánh đế khổ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Thánh đế tập làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
Thánh đế tập rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Thánh đế diệt làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
Thánh đế diệt rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Thánh đế đạo làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
Thánh đế đạo rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
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Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn tịnh lự làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn
tịnh lự rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng
đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn vô lượng làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
bốn vô lượng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn định vô sắc làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
bốn định vô sắc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tám giả thoát làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
tám giải thoát rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tám thắng xứ làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
tám thắng xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chín định thứ đệ làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
chín định thứ đệ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy mười biến xứ làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
mười biến xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp môn giải thoát
không làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy,
chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng
đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy năm loại mắt làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
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năm loại mắt rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sáu phép thần thông làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì sáu phép thần thông rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp môn Tam-ma-địa
làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì
sao? Vì pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp môn Đà-la-ni làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì pháp môn Đà-la-ni rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy mười lực Phật làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
mười lực Phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn điều không sợ làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì bốn điều không sợ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bốn sự hiểu biết thông
suốt làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì bốn sự hiểu biết thông suốt rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy đại từ làm chỗ hướng đến;
đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì đại từ rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng
phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy đại bi, đại hỷ, đại xả làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì đại bi, đại hỷ, đại xả rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy mười tám pháp Phật bất
cộng làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
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Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy quả Dự-lưu làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
quả Dự-lưu rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng
đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Dự-lưu làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì Dự-lưu
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu
việt. Vì sao? Vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy quả vị Độc-giác làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
quả vị Độc-giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy Độc-giác làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì Độcgiác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tất cả hạnh đại Bồ-tát làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy đại Bồ-tát làm chỗ hướng
đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì đại Bồtát rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến,
chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy quả vị giác ngộ cao tột
của chư Phật làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể
siêu việt. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến.
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Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tất cả Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác làm chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể
siêu việt. Vì sao? Vì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ
hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy trí nhất thiết làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trí nhất thiết rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy trí đạo tướng làm chỗ
hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì
trí đạo tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ
hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy trí nhất thiết tướng làm
chỗ hướng đến; đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao?
Vì trí nhất thiết tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có
chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến.
Này Thiện Hiện! Như thế là đại Bồ-tát vì làm chỗ hướng đến
cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đối
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, ai có thể phát sanh tin, hiểu?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, từ lâu đối với quả vị
giác ngộ cao tột phát tâm hướng cầu, tinh cần tu hành, đã từng cúng
dường trăm ngàn muôn ức Phật, ở chỗ chư Phật phát nguyện rộng lớn,
thiện căn thuần thục, được vô lượng thiện hữu nhiếp thọ thì đối với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, mới có khả năng phát sanh tin,
hiểu.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế có khả năng phát sanh tin
hiểu, thì theo tánh gì, tướng gì, trạng gì, mạo gì?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy điều phục tánh tham,
sân, si làm tánh; xa lìa tướng tham, sân, si làm tướng; xa lìa trạng thái
tham, sân, si làm trạng; xa lìa diện mạo tham, sân, si làm mạo.
Lại nữa, Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy điều phục tánh tham, vô
tham, sân, vô sân, si, vô si làm tánh; xa lìa tướng tham, vô tham, sân,
vô sân, si, vô si làm tướng; xa lìa trạng thái tham, vô tham, sân, vô
sân, si, vô si làm trạng; xa lìa diện mạo tham, vô tham, sân, vô sân, si,
vô si làm mạo.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát thành tựu tánh, tướng, trạng,
mạo như thế thì đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy mới có khả
năng phát sanh tin, hiểu.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát
tin, hiểu Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, sẽ hướng đến chỗ nào?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy sẽ hướng đến trí nhất
thiết trí.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát
hướng đến trí nhất thiết trí thì có khả năng làm chỗ hướng về cho tất
cả hữu tình?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Như lời ông
nói. Nếu đại Bồ-tát có khả năng tin, hiểu Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
này thì mới có khả năng hướng đến trí nhất thiết trí; nếu có khả năng
hướng đến trí nhất thiết trí thì mới có khả năng làm chỗ hướng về cho
tất cả hữu tình.
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Thiện Hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy có khả năng
làm việc khó làm đó là mang giáp, đội mũ kiên cố thế này. Ta sẽ độ
thoát tất cả hữu tình, đều khiến chứng đắc Niết-bàn rốt ráo. Tuy đối
với hữu tình làm việc như vậy, nhưng hoàn toàn chẳng thấy có hữu
tình nào được an lập.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Như lời ông
đã nói. Đại Bồ-tát ấy có khả năng làm việc khó làm, đó là mang giáp
đội mũ kiên cố như vầy: Ta sẽ độ thoát tất cả hữu tình, khiến đều
chứng đắc Niết-bàn rốt ráo. Tuy đối với hữu tình làm việc như vậy,
nhưng hoàn toàn chẳng thấy có hữu tình nào được an lập.
Lại nữa, Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội
chẳng thuộc sắc. Vì sao? Vì sắc rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng
phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc sắc.
Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng thuộc thọ, tưởng, hành,
thức. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo không có sở hữu. Vì
chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng
thuộc thọ, tưởng, hành, thức.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng
thuộc nhãn xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng
phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc nhãn
xứ. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng thuộc nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo không có sở
hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng
thuộc sắc xứ. Vì sao? Vì sắc xứ rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng
phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc sắc
xứ. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng thuộc thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo
không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói
giáp mũ kia chẳng thuộc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng
thuộc nhãn giới. Vì sao? Vì nhãn giới rốt ráo không có sở hữu. Vì
chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng
thuộc nhãn giới. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng thuộc
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới rốt ráo
không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói
giáp mũ kia chẳng thuộc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
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Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng
thuộc sắc giới. Vì sao? Vì sắc giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng
phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc sắc
giới. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng thuộc thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ
nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng
thuộc nhãn thức giới. Vì sao? Vì nhãn thức giới rốt ráo không có sở
hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc nhãn thức giới. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội
chẳng thuộc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng
phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng
thuộc nhãn xúc. Vì sao? Vì nhãn xúc rốt ráo không có sở hữu. Vì
chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng
thuộc nhãn xúc. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng thuộc
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc rốt ráo
không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói
giáp mũ kia chẳng thuộc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng
thuộc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì Các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải
Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang,
đội chẳng thuộc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh
ra. Vì sao? Vì Các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra
rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ
nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng
thuộc địa giới. Vì sao? Vì địa giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng
phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc địa
giới. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng thuộc thủy, hỏa,
phong, không, thức giới. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức
giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp
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mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc thủy, hỏa, phong, không, thức
giới.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng
thuộc vô minh. Vì sao? Vì vô minh rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng
phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc vô
minh. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng thuộc hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Vì sao? Vì hành
cho đến lão tử rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng
phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc hành cho đến lão tử.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng
thuộc ngã. Vì sao? Vì ngã rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồtát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc ngã. Giáp mũ
mà đại Bồ-tát ấy đã mang, đội chẳng thuộc hữu tình, dòng sanh mạng,
khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi,
ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết,
cái thấy. Vì sao? Vì hữu tình cho đến cái thấy rốt ráo đều không có sở
hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc hữu tình cho đến cái thấy.
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Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc bố thí Ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo
không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói
giáp mũ kia chẳng thuộc bố thí Ba-la-mật-đa. Giáp mũ mà đại Bồ-tát
ấy mang, đội chẳng thuộc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa rốt
ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên
nói giáp mũ kia chẳng thuộc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc pháp không nội. Vì sao? Vì pháp không nội rốt ráo không có sở
hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc pháp không nội. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội
chẳng thuộc pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì pháp
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh rốt ráo không có
sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự
tánh
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc chơn như. Vì sao? Vì chơn như rốt ráo không có sở hữu. Vì
chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng
thuộc chơn như. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng thuộc
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới
bất tư nghì rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải
giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc pháp giới cho đến cảnh giới
bất tư nghì.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc bốn niệm trụ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ rốt ráo không có sở hữu.
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Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng
thuộc bốn niệm trụ. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng thuộc
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp
mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc Thánh đế khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ rốt ráo không có sở
hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc Thánh đế khổ. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội
chẳng thuộc Thánh đế tập, diệt, đạo. Vì sao? Vì Thánh đế tập, diệt,
đạo rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp
mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc bốn tịnh lự. Vì sao? Vì bốn tịnh lự rốt ráo không có sở hữu. Vì
chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng
thuộc bốn tịnh lự.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc bốn vô lượng. Vì sao? Vì bốn vô lượng rốt ráo không có sở hữu.
Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng
thuộc bốn vô lượng.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc bốn định vô sắc. Vì sao? Vì bốn định vô sắc rốt ráo không có sở
hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc bốn định vô sắc.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc tám giải thoát. Vì sao? Vì tám giải thoát rốt ráo không có sở
hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc tám giải thoát.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc tám thắng xứ. Vì sao? Vì tám thắng xứ rốt ráo không có sở hữu.
Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng
thuộc tám thắng xứ.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc chín định thứ đệ. Vì sao? Vì Chín định thứ đệ rốt ráo không có
sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc chín định thứ đệ.
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Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc mười biến xứ. Vì sao? Vì Mười biến xứ rốt ráo không có sở
hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc mười biến xứ.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc pháp môn giải thoát không. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát
không rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp
mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc pháp môn giải thoát không.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện. Vì sao? Vì pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải
Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc năm loại mắt. Vì sao? Vì năm loại mắt rốt ráo không có sở hữu.
Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng
thuộc năm loại mắt.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc sáu phép thần thông. Vì sao? Vì sáu phép thần thông rốt ráo
không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói
giáp mũ kia chẳng thuộc sáu phép thần thông.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? Vì pháp môn Tam-ma-địa rốt
ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên
nói giáp mũ kia chẳng thuộc pháp môn Tam-ma-địa.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc pháp môn Đà-la-ni. Vì sao? Vì pháp môn Đà-la-ni rốt ráo không
có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ
kia chẳng thuộc pháp môn Đà-la-ni.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc mười lực Phật. Vì sao? Vì mười lực Phật rốt ráo không có sở
hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc mười lực Phật. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội
chẳng thuộc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì bốn
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo không có
sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc Bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
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Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc quả Dự-lưu. Vì sao? Vì Quả Dự-lưu rốt ráo không có sở hữu. Vì
chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng
thuộc quả Dự-lưu.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán. Vì sao? Vì quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng
phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc quả vị Độc-giác. Vì sao? Vì quả vị Độc-giác rốt ráo không có sở
hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia
chẳng thuộc quả vị Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc trí nhất thiết. Vì sao? Vì trí nhất thiết rốt ráo không có sở hữu.
Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng
thuộc trí nhất thiết. Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng thuộc
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải
giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng.
Này Thiện Hiện! Giáp mũ mà đại Bồ-tát ấy mang, đội chẳng
thuộc tất cả pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp rốt ráo không có sở hữu. Vì
chẳng phải Bồ-tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng
thuộc tất cả pháp.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-lamật-đa mới có khả năng mang đội giáp mũ kiên cố như vậy, ta sẽ độ
tất cả hữu tình khiến đều chứng đắc Niết-bàn rốt ráo.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát có
khả năng mang đội giáp mũ kiên cố như vậy, ta sẽ độ tất cả hữu tình
khiến đều chứng đắc Niết-bàn rốt ráo thì chẳng rơi vào hai bậc Thanhvăn và Độc-giác.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát có khả năng mang đội giáp mũ
kiên cố như vậy, ta sẽ độ tất cả hữu tình khiến đều chứng đắc Bát-niếtbàn, nhưng đại Bồ-tát ấy không xử lý, không dung nạp thì sẽ rơi vào
hai bậc Thanh-văn và Độc-giác. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát
ấy đối với hữu tình chẳng an lập phân hạn mà mang đội giáp mũ kiên
cố như thế.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Ông quán chiếu nghĩa nào mà nói
thế này: Nếu đại Bồ-tát tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì
chẳng rơi vào hai bậc Thanh-văn và Độc-giác?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Do vì đại Bồ-tát ấy chẳng vì độ
thoát một số ít hữu tình mà mang giáp, đội mũ, cũng chẳng phải vì cầu
một phần nhỏ trí mà mang giáp, đội mũ. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì
đại Bồ-tát ấy vì cứu vớt tất cả hữu tình, khiến nhập Niết-bàn mà mang
giáp, đội mũ; đại Bồ-tát ấy chỉ vì cầu chứng đắc trí nhất thiết trí mà
mang giáp, đội mũ. Do nhân duyên này chẳng rơi vào bậc Thanh-văn
và Độc-giác.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời
ông nói. Đại Bồ-tát ấy chẳng phải vì độ thoát một số ít hữu tình mà
mang giáp, đội mũ, cũng chẳng phải vì cầu một phần nhỏ trí mà mang
giáp, đội mũ, mà đại Bồ-tát ấy vì cứu vớt tất cả hữu tình khiến nhập
Niết-bàn nên mang giáp, đội mũ. Đại Bồ-tát ấy chỉ vì cầu chứng đắc
trí nhất thiết trí mà mang giáp, đội mũ. Do nhân duyên này đại Bồ-tát
ấy chẳng rơi vào bậc Thanh-văn, Độc-giác.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhãba-la-mật-đa như vậy rất là sâu xa không có người năng tu, không có
pháp sở tu, cũng không có chỗ tu, cũng không do pháp này mà được tu
tập. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong ý nghĩa sâu xa của Bátnhã-ba-la-mật-đa này có một phần nhỏ thật pháp có thể đạt được để
gọi là người năng tu và pháp sở tu, hoặc chỗ tu tập, hoặc do pháp này
mà tu tập.
Bạch Thế Tôn! Nếu tu hư không là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu tu tất cả pháp là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu tu pháp chẳng thật là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Bạch Thế Tôn! Nếu tu không sở hữu là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu tu không nhiếp thọ là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Bạch Thế Tôn! Nếu tu trừ bỏ là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ gì là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ sắc là tu Bát-nhã-bala-mật-đa; tu trừ bỏ thọ, tưởng, hành, thức là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ nhãn xứ là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tu
trừ bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ sắc xứ là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tu
trừ bỏ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ nhãn giới là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
tu trừ bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ sắc giới là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tu
trừ bỏ thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ nhãn thức giới là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa; tu trừ bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ nhãn xúc là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
tu trừ bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tu trừ bỏ các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ địa giới là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tu
trừ bỏ thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ vô minh là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tu
trừ bỏ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử
là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ ngã là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tu trừ
bỏ hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự
trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc,
khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ bố thí Ba-la-mật-đa là tu Bát-nhã-bala-mật-đa; tu trừ bỏ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ pháp không nội là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa; tu trừ bỏ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tu Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ chơn như là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
tu trừ bỏ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ bốn niệm trụ là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa; tu trừ bỏ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ Thánh đế khổ là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa; tu trừ bỏ Thánh đế tập, diệt, đạo là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ bốn tịnh lự là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ bốn vô lượng là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ bốn định vô sắc là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ tám giải thoát là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ tám thắng xứ là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ chín định thứ đệ là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ mười biến xứ là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ pháp môn giải thoát không là tu Bátnhã-ba-la-mật-đa; tu trừ bỏ pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ năm loại mắt là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ sáu phép thần thông là tu Bát-nhã-bala-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ pháp môn Tam-ma-địa là tu Bát-nhãba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ pháp môn Đà-la-ni là tu Bát-nhã-bala-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ mười lực Phật là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa; tu trừ bỏ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là tu Bát-nhãba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ quả Dự-lưu là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa; tu trừ bỏ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ quả vị Độc-giác là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
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Bạch Thế Tôn! Tu trừ bỏ trí nhất thiết là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa; tu trừ bỏ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời
ông nói. Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ sắc là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tu
trừ bỏ thọ, tưởng, hành, thức là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ nhãn xứ là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
tu trừ bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ sắc xứ là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tu
trừ bỏ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ nhãn giới là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa; tu trừ bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ sắc giới là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
tu trừ bỏ thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ nhãn thức giới là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa; tu trừ bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ nhãn xúc là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
tu trừ bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tu trừ bỏ các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ địa giới là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
tu trừ bỏ thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ vô minh là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
tu trừ bỏ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ ngã là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tu
trừ bỏ hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục,
sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm
việc, khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ bố thí Ba-la-mật-đa là tu Bát-nhãba-la-mật-đa; tu trừ bỏ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ pháp không nội là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa; tu trừ bỏ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
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hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tu Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ chơn như là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa; tu trừ bỏ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ bốn niệm trụ là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa; tu trừ bỏ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ Thánh đế khổ là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa; tu trừ bỏ Thánh đế tập, diệt, đạo là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ bốn tịnh lự là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ bốn vô lượng là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ bốn định vô sắc là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ tám giải thoát là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ tám thắng xứ là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ chín định thứ đệ là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ mười biến xứ là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ pháp môn giải thoát không là tu Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ năm loại mắt là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ sáu phép thần thông là tu Bát-nhãba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ pháp môn Tam-ma-địa là tu Bátnhã-ba-la-mật-đa.
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Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ pháp môn Đà-la-ni là tu Bát-nhã-bala-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ mười lực Phật là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa; tu trừ bỏ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là tu Bát-nhãba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ quả Dự-lưu là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa; tu trừ bỏ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ quả vị Độc-giác là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Này Thiện Hiện! Tu trừ bỏ trí nhất thiết là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa; tu trừ bỏ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tu Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Lúc bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện: Này Thiện Hiện! Nên
nương vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa để nghiệm biết đại Bồ-tát
không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa, chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào tịnh lự Ba-la-mật-đa sâu xa để
nghiệm biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với tịnh
lự Ba-la-mật-đa sâu xa, chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại
Bồ-tát không thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào tinh tấn Ba-la-mật-đa sâu xa
để nghiệm biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với
tinh tấn Ba-la-mật-đa sâu xa, chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là
đại Bồ-tát không thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào an nhẫn Ba-la-mật-đa sâu xa
để nghiệm biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với
an nhẫn Ba-la-mật-đa sâu xa, chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là
đại Bồ-tát không thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào tịnh giới Ba-la-mật-đa sâu xa
để nghiệm biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với
tịnh giới Ba-la-mật-đa sâu xa chẳng sanh chấp trước, nên biết đó là đại
Bồ-tát không thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào bố thí Ba-la-mật-đa sâu xa để
nghiệm biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với bố
thí Ba-la-mật-đa sâu xa, chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại
Bồ-tát không thối chuyển.
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Này Thiện Hiện! Nên nương vào pháp không nội để nghiệm
biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với pháp không
nội chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển; nên nương vào pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh để nghiệm biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối
với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng
sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào chơn như để nghiệm biết đại
Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với chơn như chẳng
sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối chuyển; nên
nương vào pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì để nghiệm biết đại Bồ-tát không
thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư
nghì chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào bốn niệm trụ để nghiệm biết
đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với bốn niệm trụ
chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển; nên nương vào bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để nghiệm biết đại Bồ-tát
không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát
không thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào Thánh đế khổ để nghiệm biết
đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với Thánh đế khổ
chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển; nên nương vào Thánh đế tập, diệt, đạo để nghiệm biết đại Bồtát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với Thánh đế tập, diệt, đạo
chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển.

304

Tập 07, Quyển 317, Phẩm Trí Hướng Đến

Này Thiện Hiện! Nên nương vào bốn tịnh lự để nghiệm biết đại
Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với bốn tịnh lự chẳng
sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào bốn vô lượng để nghiệm biết
đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với bốn vô lượng
chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào bốn định vô sắc để nghiệm
biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với bốn định vô
sắc chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào tám giải thoát để nghiệm biết
đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với tám giải thoát
chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào tám thắng xứ để nghiệm biết
đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với tám thắng xứ
chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào chín định thứ đệ để nghiệm
biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với chín định
thứ đệ chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào mười biến xứ để nghiệm biết
đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với mười biến xứ
chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào pháp môn giải thoát không để
nghiệm biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với pháp
môn giải thoát không chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồtát không thối chuyển; nên nương vào pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện để nghiệm biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồtát đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng sanh chấp
trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào năm loại mắt để nghiệm biết
đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với năm loại mắt
chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển.
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Này Thiện Hiện! Nên nương vào sáu phép thần thông để
nghiệm biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với sáu
phép thần thông chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát
không thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào pháp môn Tam-ma-địa để
nghiệm biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với pháp
môn Tam-ma-địa chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát
không thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào pháp môn Đà-la-ni để nghiệm
biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với pháp môn
Đà-la-ni chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không
thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào mười lực Phật để nghiệm biết
đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với mười lực Phật
chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển; nên nương vào bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng để
nghiệm biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với bốn
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng sanh chấp
trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nên nương vào trí nhất thiết để nghiệm biết
đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với trí nhất thiết
chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại Bồ-tát không thối
chuyển; nên nương vào trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để nghiệm
biết đại Bồ-tát không thối chuyển. Nếu đại Bồ-tát đối với trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là đại
Bồ-tát không thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Có các đại Bồ-tát không thối chuyển tu hành
sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng quán chiếu lời lẽ và sự dạy bảo
của kẻ khác cho là chơn yếu.
Này Thiện Hiện! Có các đại Bồ-tát không thối chuyển tu hành
sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng phải chỉ tin kẻ khác mà còn có
việc làm của mình.
Này Thiện Hiện! Có các đại Bồ-tát không thối chuyển tu hành
sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng bị tâm tham dẫn dắt, chẳng bị
tâm sân dẫn dắt, chẳng bị tâm si dẫn dắt, chẳng bị tâm kiêu mạn dẫn
dắt, chẳng bị các loại tâm tạp nhiễm khác dẫn dắt.
Này Thiện Hiện! Có các đại Bồ-tát không thối chuyển tu hành
sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng lìa bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng lìa
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tịnh giới Ba-la-mật-đa, chẳng lìa an nhẫn Ba-la-mật-đa, chẳng lìa tinh
tấn Ba-la-mật-đa, chẳng lìa tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng lìa Bát-nhã
Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Có các đại Bồ-tát không thối chuyển nghe nói
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ,
chẳng hãi, chẳng chìm, chẳng đắm, cũng chẳng thối bỏ; đối với Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa hoan hỷ, ưa nghe, thọ trì, đọc tụng, rốt ráo
thông suốt, gắn chặt tư duy, như thuyết tu hành, không hề mệt mỏi.
Này Thiện Hiện! Nên biết, đại Bồ-tát không thối chuyển ấy vì
đời trước đã nghe nghĩa lý Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, thọ trì, đọc
tụng, như lý tư duy. Vì sao? Này Thiện Hiện! Do đó, đại Bồ-tát không
thối chuyển nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế mà tâm họ
chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng chìm, chẳng đắm, cũng chẳng
thối bỏ; đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, hoan hỷ ưa nghe, thọ trì,
đọc tụng, rốt ráo thông suốt, gắn chặt tư duy, như thuyết tu hành,
không hề mệt mỏi.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát
nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế mà tâm họ chẳng kinh,
chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng chìm, chẳng đắm, cũng chẳng thối bỏ thì
đại Bồ-tát ấy tại sao tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy liên tục, tùy thuận,
hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí, nên làm như thế để tu hành sâu
sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa
như thế nào?
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập pháp không để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó
là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập vô tướng để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là
đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập vô nguyện để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó
là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập hư không để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là
đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập vô sở hữu để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là
đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập vô sanh, vô diệt để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thì đó là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất
thiết trí để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập vô nhiễm, vô tịnh để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thì đó là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất
thiết trí để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập chơn như để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là
đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập pháp giới để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là
đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập pháp tánh để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là
đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập tánh chẳng hư vọng để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mậtđa thì đó là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí
nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập tánh chẳng đổi khác để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mậtđa thì đó là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí
nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập tánh bình đẳng để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì
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đó là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết
trí để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập tánh ly sanh để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó
là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập pháp định để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là
đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập pháp trụ để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là
đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập thật tế để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là đại
Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí để tu
hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập cảnh giới hư không để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mậtđa thì đó là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí
nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập cảnh giới bất tư nghì để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mậtđa thì đó là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí
nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập không tạo tác để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì
đó là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết
trí để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập huyễn để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là đại
Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí để tu
hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập mộng để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là đại
Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí để tu
hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập tiếng vang để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó
là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập ảnh tượng để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó
là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập bóng sáng để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó
là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập bóng nắng để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó
là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập sự biến hóa để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó
là đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến,
thâm nhập ảo thành để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là
đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí
để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như Phật
đã dạy, nếu đại Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập
không, vô tướng, vô nguyện, hư không, vô sở hữu, vô sanh, vô diệt,
vô nhiễm, vô tịnh, chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, vô tạo tác,
huyễn, mộng, tiếng vang, ảnh tượng, bóng sáng, bóng nắng, việc biến
hóa, ảo thành để tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đó là đại
Bồ-tát liên tục, tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí để tu
hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy là hành sắc chăng, hành
thọ, tưởng, hành, thức chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành nhãn xứ chăng, hành
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành sắc xứ chăng, hành
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành nhãn giới chăng,
hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành sắc giới chăng, hành
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành nhãn thức giới
chăng, hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành nhãn xúc chăng,
hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra chăng, hành các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành địa giới chăng, hành
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành vô minh chăng, hành
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành bố thí Ba-la-mật-đa
chăng, hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa
chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành pháp không nội
chăng, hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
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không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành chơn như chăng,
hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành bốn niệm trụ chăng,
hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành Thánh đế khổ chăng,
hành Thánh đế tập, diệt, đạo chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành bốn tịnh lự chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành bốn vô lượng chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành bốn định vô sắc
chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành tám giải thoát
chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành tám thắng xứ chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành chín định thứ đệ
chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành mười biến xứ chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành pháp môn giải thoát
không chăng, hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành năm loại mắt chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành sáu phép thần thông
chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành pháp môn Tam-mađịa chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành pháp môn Đà-la-ni
chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành mười lực Phật
chăng, hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chăng?
Bạch Thế Tôn! Có phải đại Bồ-tát ấy hành trí nhất thiết chăng,
hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chăng?
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành sắc, chẳng
hành thọ, tưởng, hành, thức.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành nhãn xứ, chẳng hành
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành sắc xứ, chẳng hành
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành nhãn giới, chẳng
hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành sắc giới, chẳng hành
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành nhãn thức giới,
chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành nhãn xúc, chẳng
hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra, chẳng hành các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành địa giới, chẳng hành
thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành vô minh, chẳng
hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành bố thí Ba-la-mật-đa,
chẳng hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành pháp không nội,
chẳng hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành chơn như, chẳng
hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành bốn niệm trụ, chẳng
hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành Thánh đế khổ,
chẳng hành Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành bốn tịnh lự.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành bốn vô lượng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành bốn định vô sắc.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành tám giải thoát.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành tám thắng xứ.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành chín định thứ đệ.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành mười biến xứ.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành pháp môn giải thoát
không, chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành năm loại mắt.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành sáu phép thần thông.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành pháp môn Tam-mađịa, chẳng hành pháp môn Đà-la-ni.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành mười lực Phật,
chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hành trí nhất thiết, chẳng
hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì sự
tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí nhất thiết trí của đại Bồ-tát ấy,
không thể tạo tác, không thể phá hoại, không từ đâu đến, không đi về
đâu, cũng không có chỗ trụ, không phương hướng, không địa vức,
không số, không lượng, không đi, không đến.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế đã không số lượng,
không đi, không đến, không thể nắm bắt được nên cũng không thể
chứng đắc.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
sắc để chứng, chẳng thể dựa vào thọ, tưởng, hành, thức để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
nhãn xứ để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ để
chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
sắc xứ để chứng, chẳng thể dựa vào thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ để
chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
nhãn giới để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới để
chứng.
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Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
nhãn thức giới để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
nhãn xúc để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc để
chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để chứng, chẳng thể dựa vào
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
địa giới để chứng, chẳng thể dựa vào thủy, hỏa, phong, không, thức
giới để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào vô
minh để chứng, chẳng thể dựa vào hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bố
thí Ba-la-mật-đa để chứng, chẳng thể dựa vào tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
pháp không nội để chứng, chẳng thể dựa vào pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
chơn như để chứng, chẳng thể dựa vào pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì
để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
bốn niệm trụ để chứng, chẳng thể dựa vào bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
Thánh đế khổ để chứng, chẳng thể dựa vào Thánh đế tập, diệt, đạo để
chứng.
316

Tập 07, Quyển 318, Phẩm Trí Hướng Đến

Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
bốn tịnh lự để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
bốn vô lượng để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
bốn định vô sắc để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
tám giải thoát để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
tám thắng xứ để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
chín định thứ đệ để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
mười biến xứ để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
pháp môn giải thoát không để chứng, chẳng thể dựa vào pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
năm loại mắt để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
sáu phép thần thông để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
pháp môn Tam-ma-địa để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
pháp môn Đà-la-ni để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
mười lực Phật để chứng, chẳng thể dựa vào bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
quả Dự-lưu để chứng, chẳng thể dựa vào quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào
quả vị Độc-giác để chứng.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào trí
nhất thiết để chứng, chẳng thể dựa vào trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng để chứng. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì sắc tức là trí nhất thiết
trí; thọ, tưởng, hành, thức tức là trí nhất thiết trí.
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Này Thiện Hiện! Nhãn xứ tức là trí nhất thiết trí; nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Sắc xứ tức là trí nhất thiết trí; thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Nhãn giới tức là trí nhất thiết trí; nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Sắc giới tức là trí nhất thiết trí; thanh, hương,
vị, xúc, pháp giới tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Nhãn thức giới tức là trí nhất thiết trí; nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Nhãn xúc tức là trí nhất thiết trí; nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là
trí nhất thiết trí; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra
tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Địa giới tức là trí nhất thiết trí; thủy, hỏa,
phong, không, thức giới tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Vô minh tức là trí nhất thiết trí; hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử tức là trí nhất thiết
trí.
Này Thiện Hiện! Bố thí Ba-la-mật-đa tức là trí nhất thiết trí;
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa tức là trí
nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Pháp không nội tức là trí nhất thiết trí; pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Chơn như tức là trí nhất thiết trí; pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Bốn niệm trụ tức là trí nhất thiết trí; bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo tức là trí nhất thiết trí.
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Này Thiện Hiện! Thánh đế khổ tức là trí nhất thiết trí; Thánh đế
tập, diệt, đạo tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Bốn tịnh lự tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Bốn vô lượng tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Bốn định vô sắc tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Tám giải thoát tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Tám thắng xứ tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Chín định thứ đệ tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Mười biến xứ tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không tức là trí nhất thiết
trí; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Năm loại mắt tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Sáu phép thần thông tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Pháp môn Tam-ma-địa tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Pháp môn Đà-la-ni tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Mười lực Phật tức là trí nhất thiết trí; bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Quả Dự-lưu tức là trí nhất thiết trí; quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Quả vị Độc-giác tức là trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết tức là trí nhất thiết trí; trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng tức là trí nhất thiết trí. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì hoặc chơn như của sắc, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí,
hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác; hoặc chơn như của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc chơn như của trí
nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như,
không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của nhãn xứ, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác; hoặc chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp,
đều là một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của sắc xứ, hoặc chơn như của
trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như,
không hai, không khác; hoặc chơn như của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả
pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác.
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Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của nhãn giới, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác; hoặc chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả
pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của sắc giới, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác; hoặc chơn như của thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất
cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của nhãn thức giới, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác; hoặc chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như
của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của nhãn xúc, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác; hoặc chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả
pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của
tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác; hoặc chơn
như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của địa giới, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác; hoặc chơn như của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như
của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của vô minh, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác; hoặc chơn như của hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
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một chơn như, không hai, không khác; hoặc chơn như của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, hoặc chơn như của trí
nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như,
không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của pháp không nội, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác; hoặc chơn như của pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc
chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của chơn như, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác; hoặc chơn như của pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả
pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của bốn niệm trụ, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác; hoặc chơn như của bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp,
đều là một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của Thánh đế khổ, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác; hoặc chơn như của Thánh đế tập,
diệt, đạo, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả
pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của bốn tịnh lự, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác.
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Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của bốn vô lượng, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của bốn định vô sắc, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của tám giải thoát, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của tám thắng xứ, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của chín định thứ đệ, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của mười biến xứ, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của pháp môn giải thoát
không, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả
pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác; hoặc chơn như
của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoặc chơn như của trí
nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như,
không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của năm loại mắt, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của sáu phép thần thông, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của pháp môn Tam-ma-địa,
hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp,
đều là một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của pháp môn Đà-la-ni, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của mười lực Phật, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác; hoặc chơn như của bốn điều không
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sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn
như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của quả Dự-lưu, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác; hoặc chơn như của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn
như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của quả vị Độc-giác, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện! Hoặc chơn như của trí nhất thiết, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác; hoặc chơn như của trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như
của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác.
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XXXXVII. PHAÅM CHÔN NHÖ
01
Lúc bấy giờ, các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc mỗi vị đều mang bột
hương Đa-yết-la, Đa-ma-la, chiên đàn ở cõi trời, lại cầm hoa sen xanh,
hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa mỹ diệu hương, hoa mỹ
diệu âm, hoa đại mỹ diệu âm của cõi trời, từ xa rải cúng Phật, rồi đi
đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, lui đứng một bên bạch: Bạch Thế Tôn!
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế rất là sâu xa, khó thấy, khó biết, chẳng
thể suy tầm, vượt cảnh suy tầm, vi diệu vắng lặng. Người trí tuệ thông
minh mới có thể biết được, chẳng phải kẻ tầm thường trong thế gian
có thể tin thọ. Ngay khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, ở trong kinh Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa này, đều nói thế này: Sắc tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức tức là trí nhất thiết trí,
trí nhất thiết trí tức là thọ, tưởng, hành, thức.
Nhãn xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhãn xứ;
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Sắc xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là sắc xứ;
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí
tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Nhãn giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhãn
giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí
tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Sắc giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là Sắc giới;
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí
tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Nhãn thức giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là
nhãn thức giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới tức là trí nhất thiết trí,
trí nhất thiết trí tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Nhãn xúc tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhãn xúc;
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là trí nhất thiết trí,
trí nhất thiết trí tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; các thọ
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra tức là trí nhất thiết trí,
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trí nhất thiết trí tức là các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra.
Địa giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là địa giới;
thủy, hỏa, phong, không, thức giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết
trí tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Vô minh tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là vô minh;
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử tức là
trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là hành cho đến lão tử.
Bố thí Ba-la-mật-đa tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là
bố thí Ba-la-mật-đa; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Bala-mật-đa tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là tịnh giới cho
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Pháp không nội tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là
pháp không nội; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tức là trí nhất thiết
trí, trí nhất thiết trí tức là pháp không ngoại cho đến pháp không
không tánh tự tánh.
Chơn như tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là chơn
như; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức
là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì.
Bốn niệm trụ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là bốn
niệm trụ; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức
là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.
Thánh đế khổ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là
Thánh đế khổ; Thánh đế tập, diệt, đạo tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là Thánh đế tập, diệt, đạo.
Bốn tịnh lự tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là bốn
tịnh lự; bốn vô lượng tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là bốn
vô lượng, bốn định vô sắc tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là
bốn định vô sắc.
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Tám giải thoát tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là tám
giải thoát; tám thắng xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là
tám thắng xứ; chín định thứ đệ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí
tức là chín định thứ đệ; mười biến xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là mười biến xứ.
Pháp môn giải thoát không tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết
trí tức là pháp môn giải thoát không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện.
Năm loại mắt tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là năm
loại mắt; sáu phép thần thông tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí
tức là sáu phép thần thông.
Pháp môn Tam-ma-địa tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí
tức là pháp môn Tam-ma-địa; pháp môn Đà-la-ni tức là trí nhất thiết
trí, trí nhất thiết trí tức là pháp môn Đà-la-ni.
Mười lực Phật tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là
mười lực Phật; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tức là trí nhất thiết
trí, trí nhất thiết trí tức là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp
Phật bất cộng.
Quả Dự-lưu tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là quả
Dự-lưu; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán.
Quả vị Độc-giác tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là
quả vị Độc-giác.
Trí nhất thiết tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là trí
nhất thiết; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Vì
hoặc chơn như của sắc, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn
như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác,
cũng không cùng tận; hoặc chơn như của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Hoặc chơn như của nhãn xứ, hoặc chơn như của trí nhất thiết
trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai,
không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất
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cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không
cùng tận.
Hoặc chơn như của sắc xứ, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí,
hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả
pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng
tận.
Hoặc chơn như của nhãn giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết
trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai,
không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất
cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không
cùng tận.
Hoặc chơn như của Sắc giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết
trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai,
không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của thanh, hương,
vị, xúc, pháp giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như
của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng
không cùng tận.
Hoặc chơn như của nhãn thức giới, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn
như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác,
cũng không cùng tận.
Hoặc chơn như của nhãn xúc, hoặc chơn như của trí nhất thiết
trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai,
không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất
cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không
cùng tận.
Hoặc chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp,
đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận;
hoặc chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả
pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng
tận.
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Hoặc chơn như của địa giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí,
hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như
của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng
không cùng tận.
Hoặc chơn như của vô minh, hoặc chơn như của trí nhất thiết
trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai,
không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Hoặc chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc chơn như của trí
nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như,
không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Hoặc chơn như của pháp không nội, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc
chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận.
Hoặc chơn như của chơn như, hoặc chơn như của trí nhất thiết
trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai,
không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả
pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng
tận.
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Hoặc chơn như của bốn niệm trụ, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất
cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không
cùng tận.
Hoặc chơn như của Thánh đế khổ, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của Thánh đế
tập, diệt, đạo, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của
tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không
cùng tận.
Hoặc chơn như của bốn tịnh lự, hoặc chơn như của trí nhất thiết
trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai,
không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của bốn vô lượng,
hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp,
đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận;
hoặc chơn như của bốn định vô sắc, hoặc chơn như của trí nhất thiết
trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai,
không khác, cũng không cùng tận.
Hoặc chơn như của tám giải thoát, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của tám thắng
xứ, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp,
đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận;
hoặc chơn như của chín định thứ đệ, hoặc chơn như của trí nhất thiết
trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai,
không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của mười biến xứ,
hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp,
đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Hoặc chơn như của pháp môn giải thoát không, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
hai, không khác, cũng không cùng tận.
Hoặc chơn như của năm loại mắt, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
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hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của sáu phép
thần thông, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất
cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không
cùng tận.
Hoặc chơn như của pháp môn Tam-ma-địa, hoặc chơn như của
trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như,
không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của pháp
môn Đà-la-ni, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của
tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không
cùng tận.
Hoặc chơn như của mười lực Phật, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí,
hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận.
Hoặc chơn như của quả Dự-lưu, hoặc chơn như của trí nhất thiết
trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai,
không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn
như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác,
cũng không cùng tận.
Hoặc chơn như của quả vị Độc-giác, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
hai, không khác, cũng không cùng tận.
Hoặc chơn như của trí nhất thiết, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc
chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận.
Hoặc chơn như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
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Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo với các Thiên tử cõi Dục, cõi
Sắc: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như các ngươi đã nói.
Này các Thiên tử! Sắc tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức
là sắc; thọ, tưởng, hành, thức tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí
tức là thọ, tưởng, hành, thức.
Này các Thiên tử! Nhãn xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết
trí tức là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Này các Thiên tử! Sắc xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí
tức là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Này các Thiên tử! Nhãn giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết
trí tức là nhãn giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Này các Thiên tử! Sắc giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết
trí tức là sắc giới; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới tức là trí nhất thiết
trí, trí nhất thiết trí tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Này các Thiên tử! Nhãn thức giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là nhãn thức giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới tức là trí
nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Này các Thiên tử! Nhãn xúc tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết
trí tức là nhãn xúc; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Này các Thiên tử! Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là
trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra tức là
trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra.
Này các Thiên tử! Địa giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết
trí tức là địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức giới tức là trí nhất
thiết trí, trí nhất thiết trí tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Này các Thiên tử! Vô minh tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết
trí tức là vô minh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là hành cho đến
lão tử.
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Này các Thiên tử! Bố thí Ba-la-mật-đa tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là bố thí Ba-la-mật-đa; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí
tức là tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này các Thiên tử! Pháp không nội tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là pháp không nội; pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là pháp không ngoại
cho đến pháp không không tánh tự tánh.
Này các Thiên tử! Chơn như tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết
trí tức là chơn như; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì.
Này các Thiên tử! Bốn niệm trụ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là bốn niệm trụ; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo tức là trí nhất thiết trí,
trí nhất thiết trí tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.
Này các Thiên tử! Thánh đế khổ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là Thánh đế khổ; Thánh đế tập, diệt, đạo tức là trí nhất
thiết trí, trí nhất thiết trí tức là Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này các Thiên tử! Bốn tịnh lự tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là bốn tịnh lự.
Này các Thiên tử! Bốn vô lượng tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là bốn vô lượng.
Này các Thiên tử! Bốn định vô sắc tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là bốn định vô sắc.
Này các Thiên tử! Tám giải thoát tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là tám giải thoát.
Này các Thiên tử! Tám thắng xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là tám thắng xứ.
Này các Thiên tử! Chín định thứ đệ tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là chín định thứ đệ.
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Này các Thiên tử! Mười biến xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là mười biến xứ.
Này các Thiên tử! Pháp môn giải thoát không tức là trí nhất
thiết trí, trí nhất thiết trí tức là pháp môn giải thoát không; pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí
tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Này các Thiên tử! Năm loại mắt tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là năm loại mắt.
Này các Thiên tử! Sáu phép thần thông tức là trí nhất thiết trí,
trí nhất thiết trí tức là sáu phép thần thông.
Này các Thiên tử! Pháp môn Tam-ma-địa tức là trí nhất thiết trí,
trí nhất thiết trí tức là pháp môn Tam-ma-địa.
Này các Thiên tử! Pháp môn Đà-la-ni tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là pháp môn Đà-la-ni.
Này các Thiên tử! Mười lực Phật tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là mười lực Phật; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là bốn điều không sợ cho
đến mười tám pháp Phật bất cộng.
Này các Thiên tử! Quả Dự-lưu tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là quả Dự-lưu; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán tức là trí
nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán.
Này các Thiên tử! Quả vị Độc-giác tức là trí nhất thiết trí, trí
nhất thiết trí tức là quả vị Độc-giác.
Này các Thiên tử! Trí nhất thiết tức là trí nhất thiết trí, trí nhất
thiết trí tức là trí nhất thiết; trí đạo tướng, trí nhất thiết trướng tức là trí
nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết trướng.
Này các Thiên tử! Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức là trí
nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật. Vì sao? Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của sắc, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn
như của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí,
hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của nhãn xứ, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn
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như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác,
cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của sắc xứ, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí,
hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của nhãn giới, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc
chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của sắc giới, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí,
hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của nhãn thức giới, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc
chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc chơn như của trí
nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như,
không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của nhãn xúc, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc
chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của
tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không
cùng tận; hoặc chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của
tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không
cùng tận.
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Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của địa giới, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc chơn như của trí nhất thiết
trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai,
không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của vô minh, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc
chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mậtđa, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp,
đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của pháp không nội, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc
chơn như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của chơn như, hoặc chơn như
của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn
như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn như của
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc
chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận.
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Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của bốn niệm trụ, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn
như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc
chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của Thánh đế khổ, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn
như của Thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí,
hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không
khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của bốn tịnh lự, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của bốn vô lượng, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của bốn định vô sắc, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của tám giải thoát, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của tám thắng xứ, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của chín định thứ đệ, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của mười biến xứ, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của pháp môn giải thoát
không, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả
pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng
tận; hoặc chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện,
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hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp,
đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của năm loại mắt, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của sáu phép thần thông,
hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp,
đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của pháp môn Tam-ma-địa,
hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp,
đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của pháp môn Đà-la-ni, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của mười lực Phật, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn
như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc chơn như của trí
nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như,
không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của quả Dự-lưu, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn
như của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của quả vị Độc-giác, hoặc
chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là
một chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của trí nhất thiết, hoặc chơn
như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một
chơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chơn
như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc chơn như của trí nhất
thiết trí, hoặc chơn như của tất cả pháp, đều là một chơn như, không
hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử! Hoặc chơn như của quả vị giác ngộ cao tột
của chư Phật, hoặc chơn như của trí nhất thiết trí, hoặc chơn như của
338

Tập 07, Quyển 319, Phẩm Chơn Như

tất cả pháp, đều là một chơn như, không hai, không khác, cũng không
cùng tận.
Này các Thiên tử! Ta quán nghĩa này, tâm thường hướng đến
chỗ vắng lặng, chẳng ưa thuyết pháp. Vì sao? Vì pháp này sâu xa khó
thấy, khó biết, chẳng có thể suy tầm, vượt cảnh suy tầm, vi diệu vắng
lặng. Người trí tuệ thông minh mới có thể hiểu được, chẳng phải hạng
người tầm thường trong thế gian có thể tín thọ, đó là Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa tức là quả vị giác ngộ cao tột mà Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác đã chứng.
Này các Thiên tử! Quả vị giác ngộ cao tột như thế không thể
chứng, chẳng phải đối tượng để chứng, không có chỗ chứng, không có
thời gian để chứng.
Này các Thiên tử! Pháp này sâu xa mầu nhiệm, chỉ xuất hiện
độc nhất, chẳng phải là pháp mà thế gian có thể sánh kịp.
Này các Thiên tử! Vì hư không sâu xa nên pháp này sâu xa; vì
chơn như sâu xa nên pháp này sâu xa; vì pháp giới sâu xa nên pháp
này sâu xa; vì pháp tánh sâu xa nên pháp này sâu xa; vì tánh chẳng hư
vọng sâu xa nên pháp này sâu xa; vì tánh chẳng đổi khác sâu xa nên
pháp này sâu xa; vì tánh bình đẳng sâu xa nên pháp này sâu xa; vì tánh
ly sanh sâu xa nên pháp này sâu xa; vì pháp định sâu xa nên pháp này
sâu xa; vì pháp trụ sâu xa nên pháp này sâu xa; vì thật tế sâu xa nên
pháp này sâu xa; vì cảnh giới hư không sâu xa nên pháp này sâu xa; vì
cảnh giới bất tư nghì sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì vô lượng, vô biên sâu xa nên pháp này sâu
xa; vì vô khứ, vô lai sâu xa nên pháp này sâu xa; vì vô sanh, vô diệt
sâu xa nên pháp này sâu xa; vì vô nhiễm, vô tịnh sâu xa nên pháp này
sâu xa; vì vô trí, vô đắc sâu xa nên pháp này sâu xa; vì vô tạo, vô tác
sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì ngã sâu xa nên pháp này sâu xa; vì hữu
tình sâu xa nên pháp này sâu xa; vì dòng sanh mạng sâu xa nên pháp
này sâu xa; vì khả năng sanh khởi sâu xa nên pháp này sâu xa; vì sự
dưỡng dục sâu xa nên pháp này sâu xa; vì sự trưởng thành sâu xa nên
pháp này sâu xa; vì chủ thể luân hồi sâu xa nên pháp này sâu xa; vì ý
sanh sâu xa nên pháp này sâu xa; vì nho đồng sâu xa nên pháp này sâu
xa; vì khả năng làm việc sâu xa nên pháp này sâu xa; vì khả năng thọ
quả báo sâu xa nên pháp này sâu xa; vì cái biết sâu xa nên pháp này
sâu xa; vì cái thấy sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì sắc sâu xa nên pháp này sâu xa; vì thọ,
tưởng, hành, thức sâu xa nên pháp này sâu xa.
339

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Này các Thiên tử! Vì nhãn xứ sâu xa nên pháp này sâu xa; vì
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì sắc xứ sâu xa nên pháp này sâu xa; vì
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì nhãn giới sâu xa nên pháp này sâu xa; vì
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì sắc giới sâu xa nên pháp này sâu xa; vì
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì nhãn thức giới sâu xa nên pháp này sâu
xa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì nhãn xúc sâu xa nên pháp này sâu xa; vì
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
sâu xa nên pháp này sâu xa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì địa giới sâu xa nên pháp này sâu xa; vì
thủy, hỏa, phong, không, thức giới sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì vô minh sâu xa nên pháp này sâu xa; vì
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sâu xa
nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa sâu xa nên pháp này
sâu xa; vì tịnh giới Ba-la-mật-đa sâu xa nên pháp này sâu xa; vì an
nhẫn Ba-la-mật-đa sâu xa nên pháp này sâu xa; vì tinh tấn Ba-la-mậtđa sâu xa nên pháp này sâu xa; vì tịnh lự Ba-la-mật-đa sâu xa nên
pháp này sâu xa; vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì pháp không nội sâu xa nên pháp này sâu
xa; vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh sâu xa nên pháp
này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì bốn niệm trụ sâu xa nên pháp này sâu xa;
vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì Thánh đế khổ sâu xa nên pháp này sâu xa;
vì Thánh đế tập, diệt, đạo sâu xa nên pháp này sâu xa.
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Này các Thiên tử! Vì bốn tịnh lự sâu xa nên pháp này sâu xa; vì
bốn vô lượng sâu xa nên pháp này sâu xa; vì bốn định vô sắc sâu xa
nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì tám giải thoát sâu xa nên pháp này sâu xa;
vì tám thắng xứ sâu xa nên pháp này sâu xa, vì chín định thứ đệ sâu xa
nên pháp này sâu xa, vì mười biến xứ sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì pháp môn giải thoát không sâu xa nên
pháp này sâu xa; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện sâu xa
nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì năm loại mắt sâu xa nên pháp này sâu xa;
vì sáu phép thần thông sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì pháp môn Tam-ma-địa sâu xa nên pháp
này sâu xa; vì pháp môn Đà-la-ni sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì mười lực Phật sâu xa nên pháp này sâu xa;
vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì Quả Dự-lưu sâu xa nên pháp này sâu xa;
vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì quả vị Độc-giác sâu xa nên pháp này sâu
xa.
Này các Thiên tử! Vì trí nhất thiết sâu xa nên pháp này sâu xa;
vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử! Vì tất cả Phật Pháp sâu xa nên pháp này sâu
xa.
Khi ấy, các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc bạch Phật: Bạch Thế Tôn!
Pháp đã thuyết này sâu xa vi diệu, chẳng phải các hạng tầm thường ở
thế gian có thể tín thọ.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ sắc mà
nói, chẳng vì xả bỏ sắc mà nói; chẳng vì nhiếp thủ thọ, tưởng, hành,
thức mà nói, chẳng vì xả bỏ thọ, tưởng, hành, thức mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ nhãn xứ
mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn xứ mà nói; chẳng vì nhiếp thủ nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà
nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ sắc xứ
mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc xứ mà nói; chẳng vì nhiếp thủ thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ mà nói.
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Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ nhãn
giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn giới mà nói; chẳng vì nhiếp thủ nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ sắc giới
mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc giới mà nói; chẳng vì nhiếp thủ thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới mà nói, chẳng vì xả bỏ thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ nhãn
thức giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn thức giới mà nói; chẳng vì
nhiếp thủ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ nhãn
xúc mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn xúc mà nói; chẳng vì nhiếp thủ nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà nói, chẳng vì xả bỏ các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra mà nói; chẳng vì nhiếp thủ các thọ do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra mà nói, chẳng vì xả bỏ các thọ
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ địa giới
mà nói, chẳng vì xả bỏ địa giới mà nói; chẳng vì nhiếp thủ thủy, hỏa,
phong, không, thức giới mà nói, chẳng vì xả bỏ thủy, hỏa, phong,
không, thức giới mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ vô minh
mà nói, chẳng vì xả bỏ vô minh mà nói; chẳng vì nhiếp thủ hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà nói, chẳng vì
xả bỏ hành cho đến lão tử mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ bố thí
Ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ bố thí Ba-la-mật-đa mà nói;
chẳng vì nhiếp thủ tịnh giới Ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ tịnh
giới Ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì nhiếp thủ an nhẫn Ba-la-mật-đa
mà nói, chẳng vì xả bỏ an nhẫn Ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì nhiếp
thủ tinh tấn Ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ tinh tấn Ba-la-mật-đa
mà nói; chẳng vì nhiếp thủ tịnh lự Ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả
bỏ tịnh lự Ba-la-mật-đa mà nói. Chẳng vì nhiếp thủ Bát-nhã-ba-lamật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà nói.
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Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ pháp
không nội mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp không nội mà nói; chẳng vì
nhiếp thủ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà nói, chẳng vì
xả bỏ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mà
nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ chơn
như mà nói, chẳng vì xả bỏ chơn như mà nói; chẳng vì nhiếp thủ pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp giới cho đến cảnh
giới bất tư nghì mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ bốn
niệm trụ mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn niệm trụ mà nói; chẳng vì nhiếp
thủ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ Thánh
đế khổ mà nói, chẳng vì xả bỏ Thánh đế khổ mà nói; chẳng vì nhiếp
thủ Thánh đế tập, diệt, đạo mà nói, chẳng vì xả bỏ Thánh đế tập, diệt,
đạo mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ bốn tịnh
lự mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn tịnh lự mà nói; chẳng vì nhiếp thủ bốn
vô lượng mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn vô lượng mà nói; chẳng vì nhiếp
thủ bốn định vô sắc mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn định vô sắc mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ tám giải
thoát mà nói, chẳng vì xả bỏ tám giải thoát mà nói; chẳng vì nhiếp thủ
tám thắng xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ tám thắng xứ mà nói; chẳng vì
nhiếp thủ chín định thứ đệ mà nói, chẳng vì xả bỏ chín định thứ đệ mà
nói; chẳng vì nhiếp thủ mười biến xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ mười
biến xứ mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ pháp
môn giải thoát không mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn giải thoát
không mà nói; chẳng vì nhiếp thủ pháp môn giải thoát vô tướng, vô
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nguyện mà nói; chẳng vì xả bỏ pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ năm
loại mắt mà nói, chẳng vì xả bỏ năm loại mắt mà nói; chẳng vì nhiếp
thủ sáu phép thần thông mà nói; chẳng vì xả bỏ sáu phép thần thông
mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ pháp
môn Tam-ma-địa mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn Tam-ma-địa mà
nói; chẳng vì nhiếp thủ pháp môn Đà-la-ni mà nói, chẳng vì xả bỏ
pháp môn Đà-la-ni mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ mười
lực Phật mà nói, chẳng vì xả bỏ mười lực Phật mà nói; chẳng vì nhiếp
thủ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà nói; chẳng vì xả bỏ bốn
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ quả Dựlưu mà nói, chẳng vì xả bỏ quả Dự-lưu mà nói; chẳng vì nhiếp thủ quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán mà nói; chẳng vì xả bỏ quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ quả vị
Độc-giác mà nói, chẳng vì xả bỏ quả vị Độc-giác mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ trí nhất
thiết mà nói, chẳng vì xả bỏ trí nhất thiết mà nói; chẳng vì nhiếp thủ
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà nói; chẳng vì xả bỏ trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng mà nói.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ tất cả
Phật pháp mà nói, chẳng vì xả bỏ tất cả Phật pháp mà nói.
Bạch Thế Tôn! Các hữu tình trong thế gian phần nhiều tu hành
thì nhiếp thủ sự tu hành, khởi sanh chấp ta và của ta, đó là: Sắc là ta,
là của ta; thọ, tưởng, hành, thức là ta, là của ta.
Nhãn xứ là ta, là của ta; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là ta, là của ta.
Sắc xứ là ta, là của ta; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là ta, là
của ta.
Nhãn giới là ta, là của ta; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là ta, là của
ta.
Sắc giới là ta, là của ta; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là ta, là
của ta.
Nhãn thức giới là ta, là của ta; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
ta, là của ta.
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Nhãn xúc là ta, là của ta; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là ta, là của
ta.
Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là ta, là của ta; các thọ
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là ta, là của ta.
Địa giới là ta, là của ta; thủy, hỏa, phong, không, thức giới là ta,
là của ta.
Vô minh là ta, là của ta; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử là ta, là của ta.
Bố thí Ba-la-mật-đa là ta, là của ta; tịnh giới là ta, là của ta; an
nhẫn là ta, là của ta; tinh tấn là ta, là của ta; tịnh lự là ta, là của ta; Bátnhã Ba-la-mật-đa là ta, là của ta.
Pháp không nội là ta, là của ta; pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh là ta, là của ta.
Chơn như là ta, là của ta; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là ta, là của
ta.
Bốn niệm trụ là ta, là của ta; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là ta, là của ta.
Thánh đế khổ là ta, là của ta; Thánh đế tập, diệt, đạo là ta, là của
ta.
Bốn tịnh lự là ta, là của ta; bốn vô lượng là ta, là của ta; bốn
định vô sắc là ta, là của ta.
Tám giải thoát là ta, là của ta; tám thắng xứ là ta, là của ta; chín
định thứ đệ là ta, là của ta; mười biến xứ là ta, là của ta.
Pháp môn giải thoát không là ta, là của ta; pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện là ta, là của ta.
Năm loại mắt là ta, là của ta; sáu phép thần thông là ta, là của ta.
Pháp môn Tam-ma-địa là ta, là của ta; pháp môn Đà-la-ni là ta,
là của ta.
Mười lực Phật là ta, là của ta; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng là ta, là của ta.
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Quả Dự-lưu là ta, là của ta; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
ta, là của ta.
Quả vị Độc-giác là ta, là của ta.
Trí nhất thiết là ta, là của ta; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
ta, là của ta.
Bấy giờ, Phật bảo các Thiên tử: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng
như các ông đã nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ sắc
mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc mà nói; chẳng vì nhiếp thủ thọ, tưởng,
hành, thức mà nói, chẳng vì xả bỏ thọ, tưởng, hành, thức mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ nhãn
xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn xứ mà nói; chẳng vì nhiếp thủ nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà
nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ sắc
xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc xứ mà nói; chẳng vì nhiếp thủ thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ nhãn
giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn giới mà nói; chẳng vì nhiếp thủ nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ sắc
giới mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc giới mà nói; chẳng vì nhiếp thủ thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới mà nói, chẳng vì xả bỏ thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ nhãn
thức giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn thức giới mà nói; chẳng vì
nhiếp thủ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ nhãn
xúc mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn xúc mà nói; chẳng vì nhiếp thủ nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà nói, chẳng vì xả bỏ các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra mà nói; chẳng vì nhiếp thủ các thọ do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra mà nói, chẳng vì xả bỏ các thọ
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra mà nói.
346

Tập 07, Quyển 319, Phẩm Chơn Như

Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ địa
giới mà nói, chẳng vì xả bỏ địa giới mà nói; chẳng vì nhiếp thủ thủy,
hỏa, phong, không, thức giới mà nói, chẳng vì xả bỏ thủy, hỏa, phong,
không, thức giới mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ vô
minh mà nói, chẳng vì xả bỏ vô minh mà nói; chẳng vì nhiếp thủ
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà nói,
chẳng vì xả bỏ hành cho đến lão tử mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ bố
thí Ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ bố thí Ba-la-mật-đa mà nói;
chẳng vì nhiếp thủ tịnh giới Ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ tịnh
giới Ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì nhiếp thủ an nhẫn Ba-la-mật-đa
mà nói, chẳng vì xả bỏ an nhẫn Ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì nhiếp
thủ tinh tấn Ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ tinh tấn Ba-la-mật-đa
mà nói; chẳng vì nhiếp thủ tịnh lự Ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả
bỏ tịnh lự Ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì nhiếp thủ Bát-nhã Ba-la-mậtđa mà nói, chẳng vì xả bỏ Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ pháp
không nội mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp không nội mà nói; chẳng vì
nhiếp thủ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà nói, chẳng vì
xả bỏ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mà
nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ chơn
như mà nói, chẳng vì xả bỏ chơn như mà nói; chẳng vì nhiếp thủ pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp giới cho đến cảnh
giới bất tư nghì mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ bốn
niệm trụ mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn niệm trụ mà nói; chẳng vì nhiếp
thủ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo mà nói.
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Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ
Thánh đế khổ mà nói, chẳng vì xả bỏ Thánh đế khổ mà nói; chẳng vì
nhiếp thủ Thánh đế tập, diệt, đạo mà nói, chẳng vì xả bỏ Thánh đế tập,
diệt, đạo mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ bốn
tịnh lự mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn tịnh lự mà nói; chẳng vì nhiếp thủ
bốn vô lượng mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn vô lượng mà nói; chẳng vì
nhiếp thủ bốn định vô sắc mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn định vô sắc mà
nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ tám
giải thoát mà nói, chẳng vì xả bỏ tám giải thoát mà nói; chẳng vì nhiếp
thủ tám thắng xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ tám thắng xứ mà nói; chẳng
vì nhiếp thủ chín định thứ đệ mà nói, chẳng vì xả bỏ chín định thứ đệ
mà nói; chẳng vì nhiếp thủ mười biến xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ mười
biến xứ mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ pháp
môn giải thoát không mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn giải thoát
không mà nói; chẳng vì nhiếp thủ pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ năm
loại mắt mà nói, chẳng vì xả bỏ năm loại mắt mà nói; chẳng vì nhiếp
thủ sáu phép thần thông mà nói, chẳng vì xả bỏ sáu phép thần thông
mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ pháp
môn Tam-ma-địa mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn Tam-ma-địa mà
nói; chẳng vì nhiếp thủ pháp môn Đà-la-ni mà nói, chẳng vì xả bỏ
pháp môn Đà-la-ni mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ mười
lực Phật mà nói, chẳng vì xả bỏ mười lực Phật mà nói; chẳng vì nhiếp
thủ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ quả
Dự-lưu mà nói, chẳng vì xả bỏ quả Dự-lưu mà nói; chẳng vì nhiếp thủ
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán mà nói, chẳng vì xả bỏ quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ quả
vị Độc-giác mà nói, chẳng vì xả bỏ quả vị Độc-giác mà nói.
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Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ trí
nhất thiết mà nói, chẳng vì xả bỏ trí nhất thiết mà nói; chẳng vì nhiếp
thủ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà nói; chẳng vì xả bỏ trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng mà nói.
Này các Thiên tử! Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ tất cả
Phật pháp mà nói, chẳng vì xả bỏ tất cả Phật pháp mà nói.
Quyeån Thöù 319

HEÁT

349

03
Này các Thiên tử! Hữu tình ở thế gian phần nhiều tu hành, thì
nhiếp thủ sự tu hành rồi khởi chấp ta và của ta, đó là: Sắc là ta, là của
ta; thọ, tưởng, hành, thức là ta, là của ta.
Nhãn xứ là ta, là của ta; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là ta, là của ta.
Sắc xứ là ta, là của ta; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là ta, là
của ta.
Nhãn giới là ta, là của ta; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là ta, là của
ta.
Sắc giới là ta, là của ta; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là ta, là
của ta.
Nhãn thức giới là ta, là của ta; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
ta, là của ta.
Nhãn xúc là ta, là của ta; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là ta, là của
ta.
Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là ta, là của ta; các thọ
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là ta, là của ta.
Địa giới là ta, là của ta; thủy, hỏa, phong, không, thức giới là ta,
là của ta.
Vô minh là ta, là của ta; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử là ta, là của ta.
Bố thí Ba-la-mật-đa là ta, là của ta; tịnh giới Ba-la-mật-đa là ta,
là của ta; an nhẫn Ba-la-mật-đa là ta, là của ta; tinh tấn Ba-la-mật-đa
là ta, là của ta; tịnh lự Ba-la-mật-đa là ta, là của ta; Bát-nhã Ba-la-mậtđa là ta, là của ta.
Pháp không nội là ta, là của ta; pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh là ta, là của ta.
Chơn như là ta, là của ta; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là ta, là của
ta.
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Bốn niệm trụ là ta, là của ta; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là ta, là của ta.
Thánh đế khổ là ta, là của ta; Thánh đế tập, diệt, đạo là ta, là của
ta.
Bốn tịnh lự là ta, là của ta; bốn vô lượng là ta, là của ta; bốn
định vô sắc là ta, là của ta.
Tám giải thoát là ta, là của ta; tám thắng xứ là ta, là của ta; chín
định thứ đệ là ta, là của ta; mười biến xứ là ta, là của ta.
Pháp môn giải thoát không là ta, là của ta; pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện là ta, là của ta.
Năm loại mắt là ta, là của ta; sáu phép thần thông là ta, là của ta.
Pháp môn Tam-ma-địa là ta, là của ta; pháp môn Đà-la-ni là ta,
là của ta.
Phật mười lực là ta, là của ta; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng là ta, là của ta.
Quả Dự-lưu là ta, là của ta; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
ta, là của ta.
Quả vị Độc-giác là ta, là của ta.
Trí nhất thiết là ta, là của ta; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
ta, là của ta.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ sắc mà tu hành, vì xả
bỏ sắc mà tu hành; vì nhiếp thủ thọ, tưởng, hành, thức mà tu hành, vì
xả bỏ thọ, tưởng, hành, thức mà tu hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn,
tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng pháp
không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn như, cũng chẳng có thể
chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ,
cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng
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Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồtát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng,
bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng
có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu năm
loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát ấy chẳng
có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đàla-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu trí nhất
thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ nhãn xứ mà tu hành,
vì xả bỏ nhãn xứ mà tu hành; vì nhiếp thủ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà
tu hành, vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà tu hành, thì Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự,
tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có
thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn như,
cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy
chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng Thánh đế
tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể
tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải
thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng
có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp
môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có
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thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ sắc xứ mà tu hành, vì
xả bỏ sắc xứ mà tu hành; vì nhiếp thủ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
mà tu hành, vì xả bỏ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà tu hành, thì
Bồ-tát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu
tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy
chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn
như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo;
Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng
Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng
chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể
tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không,
cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần
thông; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng
có thể tu pháp môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật,
cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ nhãn giới mà tu
hành, vì xả bỏ nhãn giới mà tu hành; vì nhiếp thủ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới mà tu hành, vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà tu hành, thì Bồtát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh
lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có
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thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn như,
cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy
chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng Thánh đế
tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể
tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải
thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng
có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp
môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có
thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ sắc giới mà tu hành,
vì xả bỏ Sắc giới mà tu hành; vì nhiếp thủ thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới mà tu hành, vì xả bỏ thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà tu hành,
thì Bồ-tát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể
tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy
chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn
như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
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vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo;
Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng
Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng
chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể
tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không,
cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần
thông; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng
có thể tu pháp môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật,
cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ nhãn thức giới mà tu
hành, vì xả bỏ nhãn thức giới mà tu hành; vì nhiếp thủ nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới mà tu hành, vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới
mà tu hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng
chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mậtđa; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể
chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng
có thể chứng chơn như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng
chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồtát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng
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xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp
môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng
có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn
Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng
chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ nhãn xúc mà tu hành,
vì xả bỏ nhãn xúc mà tu hành; vì nhiếp thủ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
mà tu hành, vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà tu hành, thì Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự,
tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có
thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn như,
cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy
chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng Thánh đế
tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể
tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải
thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng
có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp
môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có
thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
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Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra mà tu hành, vì xả bỏ các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra mà tu hành; vì nhiếp thủ các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra mà tu hành, vì xả bỏ các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra mà tu hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể
tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng
pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn như, cũng
chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có
thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt,
đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn
vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát,
cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ;
Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có
thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp
môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có
thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ địa giới mà tu hành,
vì xả bỏ địa giới mà tu hành; vì nhiếp thủ thủy, hỏa, phong, không,
thức giới mà tu hành, vì xả bỏ thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà
tu hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng
chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mậtđa; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể
chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
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pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng
có thể chứng chơn như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng
chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồtát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp
môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng
có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn
Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng
chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ vô minh mà tu hành,
vì xả bỏ vô minh mà tu hành; vì nhiếp thủ hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà tu hành, vì xả bỏ hành cho
đến lão tử mà tu hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-lamật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí
Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng
chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy
chẳng có thể chứng chơn như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
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tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có
thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng Thánh đế khổ,
cũng chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc;
Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng
chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp
môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng
chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ bố thí Ba-la-mật-đa
mà tu hành, vì xả bỏ bố thí Ba-la-mật-đa mà tu hành; vì nhiếp thủ tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà tu hành, vì xả
bỏ tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà tu hành, thì Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự,
tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có
thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn như,
cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy
chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng Thánh đế
tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể
tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải
thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
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xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng
có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp
môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có
thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ pháp không nội mà
tu hành, vì xả bỏ pháp không nội mà tu hành; vì nhiếp thủ pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh mà tu hành, vì xả bỏ pháp không ngoại cho
đến pháp không không tánh tự tánh mà tu hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng
pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn như, cũng
chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có
thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt,
đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn
vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát,
cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ;
Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có
thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có
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thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp
môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có
thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ chơn như mà tu
hành, vì xả bỏ chơn như mà tu hành; vì nhiếp thủ pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì mà tu hành, vì xả bỏ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì mà
tu hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng
chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mậtđa; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể
chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng
có thể chứng chơn như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng
chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồtát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp
môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng
có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn
Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng
chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
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Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ bốn niệm trụ mà tu
hành, vì xả bỏ bốn niệm trụ mà tu hành; vì nhiếp thủ bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
mà tu hành, vì xả bỏ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà tu
hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng
có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồtát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể
chứng chơn như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì;
Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng
chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồtát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp
môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng
có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn
Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng
chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ Thánh đế khổ mà tu
hành, vì xả bỏ Thánh đế khổ mà tu hành; vì nhiếp thủ Thánh đế tập,
diệt, đạo mà tu hành, vì xả bỏ Thánh đế tập, diệt, đạo mà tu hành, thì
Bồ-tát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu
tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy
chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
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lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn
như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo;
Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng
Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng
chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể
tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không,
cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần
thông; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng
có thể tu pháp môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật,
cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ bốn tịnh lự mà tu
hành, vì xả bỏ bốn tịnh lự mà tu hành; vì nhiếp thủ bốn vô lượng, bốn
định vô sắc mà tu hành, vì xả bỏ bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà tu
hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng
có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồtát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể
chứng chơn như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
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định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì;
Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng
chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồtát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp
môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng
có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn
Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng
chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ tám giải thoát mà tu
hành, vì xả bỏ tám giải thoát mà tu hành; vì nhiếp thủ tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ mà tu hành, vì xả bỏ tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ mà tu hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể
tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng
pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn như, cũng
chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có
thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt,
đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn
vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát,
cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ;
365

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có
thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp
môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có
thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ pháp môn giải thoát
không mà tu hành, vì xả bỏ pháp môn giải thoát không mà tu hành; vì
nhiếp thủ pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện mà tu hành, vì xả
bỏ pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện mà tu hành, thì Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự,
tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có
thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn như,
cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy
chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng Thánh đế
tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể
tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải
thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng
có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp
môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có
thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
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Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ năm loại mắt mà tu
hành, vì xả bỏ năm loại mắt mà tu hành; vì nhiếp thủ sáu phép thần
thông mà tu hành, vì xả bỏ sáu phép thần thông mà tu hành, thì Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự,
tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có
thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn như,
cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp,
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy
chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng Thánh đế
tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể
tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải
thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng
có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp
môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có
thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
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Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ pháp môn Tam-mađịa mà tu hành, vì xả bỏ pháp môn Tam-ma-địa mà tu hành; vì nhiếp
thủ pháp môn Đà-la-ni mà tu hành, vì xả bỏ pháp môn Đà-la-ni mà tu
hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng
có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồtát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể
chứng chơn như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì;
Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng
chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồtát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp
môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng
có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn
Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng
chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ mười lực Phật mà tu
hành, vì xả bỏ mười lực Phật mà tu hành; vì nhiếp thủ bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng mà tu hành, vì xả bỏ bốn điều không sợ cho đến
mười tám pháp Phật bất cộng mà tu hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
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Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn,
tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng pháp
không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn như, cũng chẳng có thể
chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ,
cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng
Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồtát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng,
bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng
có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu năm
loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát ấy chẳng
có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đàla-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu trí nhất
thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ quả Dự-lưu mà tu
hành, vì xả bỏ quả Dự-lưu mà tu hành; vì nhiếp thủ quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán mà tu hành, vì xả bỏ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
mà tu hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng
chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mậtđa; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể
chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
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pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng
có thể chứng chơn như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng
chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồtát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp
môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng
có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn
Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng
chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ quả vị Độc-giác mà
tu hành, vì xả bỏ quả vị Độc-giác mà tu hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng
pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng chơn như, cũng
chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có
thể chứng Thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt,
đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn
vô lượng, bốn định vô sắc; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát,
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cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ;
Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có
thể tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có
thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát
ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp
môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có
thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử! Nếu Bồ-tát vì nhiếp thủ trí nhất thiết mà tu
hành, vì xả bỏ trí nhất thiết mà tu hành; vì nhiếp thủ trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng mà tu hành; vì xả bỏ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
mà tu hành, thì Bồ-tát ấy chẳng có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng
chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mậtđa; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể
chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; Bồ-tát ấy chẳng
có thể chứng chơn như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể chứng Thánh đế khổ, cũng
chẳng có thể chứng Thánh đế tập, diệt, đạo; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu
bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; Bồtát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp
môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng
có thể tu sáu phép thần thông; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu pháp môn
Tam-ma-địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà-la-ni; Bồ-tát ấy
chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
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pháp Phật bất cộng; Bồ-tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng
chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Pháp
thâm diệu này tùy thuận tất cả pháp. Pháp thâm diệu này tùy thuận tất
cả pháp nào?
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này tùy thuận Bát-nhã Ba-lamật-đa, cũng tùy thuận tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Bala-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này tùy thuận pháp không nội,
cũng tùy thuận pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này tùy thuận chơn như, cũng
tùy thuận pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này tùy thuận bốn niệm trụ,
cũng tùy thuận bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này tùy thuận Thánh đế khổ,
cũng tùy thuận Thánh đế tập, diệt, đạo.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này tùy thuận bốn tịnh lự, cũng
tùy thuận bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này tùy thuận tám giải thoát,
cũng tùy thuận tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này tùy thuận pháp môn giải
thoát không, cũng tùy thuận pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này tùy thuận năm loại mắt,
cũng tùy thuận sáu phép thần thông.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này tùy thuận pháp môn Tamma-địa, cũng tùy thuận pháp môn Đà-la-ni.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này tùy thuận mười lực Phật,
cũng tùy thuận bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
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Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này tùy thuận trí nhất thiết, cũng
tùy thuận trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này hoàn toàn không có chướng
ngại. Pháp thâm diệu này đối với pháp nào không chướng ngại?
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với sắc không chướng
ngại; đối với thọ, tưởng, hành, thức không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với nhãn xứ không
chướng ngại; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với sắc xứ không
chướng ngại; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không chướng
ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với nhãn giới không
chướng ngại; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với sắc giới không
chướng ngại; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới không chướng
ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với nhãn thức giới
không chướng ngại; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới không
chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với nhãn xúc không
chướng ngại; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra không chướng ngại; đối với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với địa giới không
chướng ngại; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới không
chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với vô minh không
chướng ngại; đối với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với bố thí Ba-la-mật-đa
không chướng ngại; đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với pháp không nội
không chướng ngại; đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
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pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với chơn như không
chướng ngại; đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với bốn niệm trụ không
chướng ngại; đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với Thánh đế khổ không
chướng ngại; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với bốn tịnh lự không
chướng ngại; đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc không chướng
ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với tám giải thoát không
chướng ngại; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với pháp môn giải thoát
không không chướng ngại; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với năm loại mắt không
chướng ngại; đối với sáu phép thần thông không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với pháp môn Tam-mađịa không chướng ngại; đối với pháp môn Đà-la-ni không chướng
ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với mười lực Phật
không chướng ngại; đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không
chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với quả Dự-lưu không
chướng ngại; đối với quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán không chướng
ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với quả vị Độc-giác
không chướng ngại.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này đối với trí nhất thiết không
chướng ngại; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không chướng
ngại.
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Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này lấy không chướng ngại làm
tướng. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của hư không bình đẳng, vì
tánh chơn như bình đẳng, vì tánh pháp giới bình đẳng, vì tánh của
pháp tánh bình đẳng, vì tánh của tánh chẳng hư vọng bình đẳng, vì
tánh của tánh chẳng đổi khác bình đẳng, vì tánh của tánh bình đẳng
bình đẳng, vì tánh của tánh ly sanh bình đẳng, vì tánh của pháp định
bình đẳng, vì tánh của pháp trụ bình đẳng, vì tánh của thật tế bình
đẳng, vì tánh của cảnh giới hư không bình đẳng, vì tánh của cảnh giới
bất tư nghì bình đẳng; vì tánh của không, vô tướng, vô nguyện bình
đẳng; vì tánh của vô tạo, vô tác bình đẳng; vì của tánh vô nhiễm, vô
tịnh bình đẳng.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này không sanh, không diệt. Vì
sao? Bạch Thế Tôn! Vì sắc không sanh, không diệt; vì thọ, tưởng,
hành, thức không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì nhãn xứ không sanh, không diệt; vì nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì sắc xứ không sanh, không diệt; vì thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì nhãn giới không sanh, không diệt; vì nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì sắc giới không sanh, không diệt; vì thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì nhãn thức giới không sanh, không diệt; vì
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì nhãn xúc không sanh, không diệt; vì nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
không sanh, không diệt; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì địa giới không sanh, không diệt; vì thủy, hỏa,
phong, không, thức giới không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì vô minh không sanh, không diệt; vì hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử không sanh,
không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì bố thí Ba-la-mật-đa không sanh, không diệt;
vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không
sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì pháp không nội không sanh, không diệt; vì
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
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không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì chơn như không sanh, không diệt; vì pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì bốn niệm trụ không sanh, không diệt; vì bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì Thánh đế khổ không sanh, không diệt; vì
Thánh đế tập, diệt, đạo không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì bốn tịnh lự không sanh, không diệt; vì bốn
vô lượng, bốn định vô sắc không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì tám giải thoát không sanh, không diệt; vì tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì pháp môn giải thoát không không sanh,
không diệt; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không sanh,
không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì năm loại mắt không sanh, không diệt; vì sáu
phép thần thông không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì pháp môn Tam-ma-địa không sanh, không
diệt; vì pháp môn Đà-la-ni không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì mười lực Phật không sanh, không diệt; vì
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì quả Dự-lưu không sanh, không diệt; vì quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì quả vị Độc-giác không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Vì trí nhất thiết không sanh, không diệt; vì trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh, không diệt.
Bạch Thế Tôn! Pháp thâm diệu này hoàn toàn không có dấu vết.
Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của sắc chẳng thể nắm bắt được; vì
dấu vết của thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được;
vì dấu vết của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nắm bắt được.
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Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của sắc xứ chẳng thể nắm bắt được;
vì dấu vết của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của nhãn giới chẳng thể nắm bắt
được; vì dấu vết của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của sắc giới chẳng thể nắm bắt được;
vì dấu vết của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt
được; vì dấu vết của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của nhãn xúc chẳng thể nắm bắt
được; vì dấu vết của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra chẳng thể nắm bắt được; vì dấu vết của các thọ do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của địa giới chẳng thể nắm bắt được;
vì dấu vết của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của vô minh chẳng thể nắm bắt được;
vì dấu vết của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể
nắm bắt được; vì dấu vết của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của pháp không nội chẳng thể nắm
bắt được; vì dấu vết của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của chơn như chẳng thể nắm bắt
được; vì dấu vết của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nắm bắt được.
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Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt
được; vì dấu vết của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt
được; vì dấu vết của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt
được; vì dấu vết của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của tám giải thoát chẳng thể nắm bắt
được; vì dấu vết của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của pháp môn giải thoát không chẳng
thể nắm bắt được; vì dấu vết của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của năm loại mắt chẳng thể nắm bắt
được; vì dấu vết của sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể
nắm bắt được; vì dấu vết của pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của mười lực Phật chẳng thể nắm bắt
được; vì dấu vết của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của quả Dự-lưu chẳng thể nắm bắt
được; vì dấu vết của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của quả vị Độc-giác chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì dấu vết của trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt
được; vì dấu vết của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm
bắt được.
Khi ấy, các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc lại bạch Phật: Bạch Thế
Tôn! Thượng tọa Thiện Hiện do Như Lai sanh, là đệ tử chơn chánh
của Phật. Vì sao? Vì tất cả các pháp mà Thượng tọa Thiện Hiện đã nói
đều tương ưng với không.
Bấy giờ, Thiện Hiện bảo các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc: Thiên
tử các ông nói Thiện Hiện ta do Như Lai sanh, là đệ tử chơn chánh của
Phật. Tại sao Thiện Hiện do Như Lai sanh?
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Đó là vì do chơn như của Như Lai sanh. Vì sao? Vì chơn như
của Như Lai không đến, không đi, chơn như của Thượng tọa Thiện
Hiện cũng vậy, không đến, không đi. Do đó nên nói Thượng tọa Thiện
Hiện do Như Lai sanh.
Lại nữa, chơn như của Như Lai tức là chơn như của tất cả pháp,
chơn như của tất cả pháp tức là chơn như của Như Lai. Chơn như như
vậy là không có tánh chơn như, cũng không không tánh chơn như.
Chơn như của Thượng tọa Thiện Hiện cũng vậy. Do đó nên nói
Thượng tọa Thiện Hiện do Như Lai sanh.
Lại nữa, chơn như của Như Lai thường trụ là tướng; chơn như
của Thượng tọa Thiện Hiện cũng vậy, thường trụ là tướng. Do đó nên
nói Thượng tọa Thiện Hiện do Như Lai sanh.
Lại nữa, chơn như của Như Lai không đổi khác, không phân
biệt, chuyển khắp các pháp. Chơn như của Thượng tọa Thiện Hiện
cũng vậy, không đổi khác, không phân biệt, chuyển khắp các pháp. Do
đó nên nói Thượng tọa Thiện Hiện do Như Lai sanh.
Lại nữa, chơn như của Như Lai không chướng ngại; chơn như
của tất cả pháp cũng không chướng ngại; hoặc chơn như của Như Lai,
hoặc chơn như của tất cả pháp đều đồng một chơn như, không hai,
không khác, không tạo, không tác. Chơn như như vậy là tướng chơn
như thường tại, không khi nào chẳng phải là tướng chơn như; vì là
tướng chơn như thường tại, nên không khi nào chẳng phải là tướng
chơn như, không hai, không khác. Chơn như của Thượng tọa Thiện
Hiện cũng vậy. Do đó nên nói Thượng tọa Thiện Hiện do Như Lai
sanh.
Lại nữa, chơn như của Như Lai đối với tất cả xứ không nhớ
nghĩ, không phân biệt; chơn như của Thượng tọa Thiện Hiện cũng
vậy, đối với tất cả xứ không nhớ nghĩ, không phân biệt. Do đó nên nói
Thượng tọa Thiện Hiện do Như Lai sanh.
Lại nữa, chơn như của Như Lai không riêng, không khác, chẳng
thể nắm bắt được; chơn như của Thượng tọa Thiện Hiện cũng vậy,
không riêng, không khác, chẳng thể nắm bắt được. Do đó nên nói
Thượng tọa Thiện Hiện do Như Lai sanh.
Lại nữa, chơn như của Như Lai chẳng lìa chơn như của tất cả
pháp; chơn như của tất cả pháp chẳng lìa chơn như của Như Lai. Chơn
như như vậy là tướng chơn như thường tại, không khi nào chẳng phải
là tướng chơn như. Chơn như của Thượng tọa Thiện Hiện cũng vậy.
Do đó nên nói Thượng tọa Thiện Hiện do Như Lai sanh. Tuy nói là do
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sanh nhưng không do đâu sanh, vì chơn như của Thiện Hiện chẳng
khác Phật vậy.
Lại nữa, chơn như của Như Lai chẳng phải quá khứ, chẳng phải
vị lai, chẳng phải hiện tại; chơn như của tất cả pháp cũng chẳng phải
quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Chơn như của Thượng
tọa Thiện Hiện cũng vậy. Do đó nên nói Thượng tọa Thiện Hiện do
Như Lai sanh.
Lại nữa, vì chơn như của quá khứ bình đẳng, nên chơn như của
Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn như
của quá khứ bình đẳng; vì chơn như của vị lai bình đẳng, nên chơn
như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên
chơn như của vị lai bình đẳng; vì chơn như của hiện tại bình đẳng, nên
chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng,
nên chơn như của hiện tại bình đẳng. Hoặc chơn như của quá khứ, vị
lai, hiện tại bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng đều
cùng một chơn như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của sắc bình đẳng nên chơn như của Như
Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn như của
sắc bình đẳng. Vì chơn như của thọ, tưởng, hành, thức bình đẳng nên
chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng,
nên chơn như của thọ, tưởng, hành, thức bình đẳng. Như vậy, hoặc
chơn như của sắc bình đẳng, hoặc chơn như của thọ, tưởng, hành, thức
bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chơn
như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của nhãn xứ bình đẳng nên chơn như của
Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn như
của nhãn xứ bình đẳng. Vì chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ bình
đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai
bình đẳng nên chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ bình đẳng. Như
vậy, hoặc chơn như của nhãn xứ bình đẳng, hoặc chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng, đều
cùng một chơn như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của sắc xứ bình đẳng nên chơn như của
Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn như
của sắc xứ bình đẳng. Vì chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như
Lai bình đẳng nên chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ bình
đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của sắc xứ bình đẳng, hoặc chơn như
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ bình đẳng, hoặc chơn như của Như
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Lai bình đẳng, đều cùng một chơn như bình đẳng, không hai, không
khác.
Lại nữa, vì chơn như của nhãn giới bình đẳng nên chơn như của
Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn như
của nhãn giới bình đẳng. Vì chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như
Lai bình đẳng nên chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới bình đẳng.
Như vậy, hoặc chơn như của nhãn giới bình đẳng, hoặc chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình
đẳng, đều cùng một chơn như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của sắc giới bình đẳng nên chơn như của
Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn như
của sắc giới bình đẳng. Vì chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của
Như Lai bình đẳng nên chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của sắc giới bình đẳng, hoặc chơn
như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới bình đẳng, hoặc chơn như
của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chơn như bình đẳng, không hai,
không khác.
Lại nữa, vì chơn như của nhãn thức giới bình đẳng nên chơn
như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên
chơn như của nhãn thức giới bình đẳng. Vì chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì
chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý thức giới bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của nhãn thức giới
bình đẳng, hoặc chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới bình
đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chơn như
bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của nhãn xúc bình đẳng nên chơn như của
Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn như
của nhãn xúc bình đẳng. Vì chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như
Lai bình đẳng, nên chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc bình đẳng.
Như vậy, hoặc chơn như của nhãn xúc bình đẳng, hoặc chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình
đẳng, đều cùng một chơn như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như
Lai bình đẳng nên chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
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ra bình đẳng. Vì chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì
chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn
như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra bình đẳng, hoặc chơn
như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra bình
đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chơn như
bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của địa giới bình đẳng nên chơn như của
Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn như
của địa giới bình đẳng. Vì chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của
Như Lai bình đẳng nên chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của địa giới bình đẳng, hoặc
chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới bình đẳng, hoặc chơn
như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chơn như bình đẳng, không
hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của vô minh bình đẳng nên chơn như của
Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn như
của vô minh bình đẳng. Vì chơn như của hành, thức, danh sắc, lục xứ,
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử bình đẳng nên chơn như của Như
Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên chơn như của
hành cho đến chơn như của lão tử bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như
của vô minh bình đẳng, hoặc chơn như của hành cho đến chơn như
của lão tử bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng, đều cùng
một chơn như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa bình đẳng nên
chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng
nên chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa bình đẳng. Vì chơn như của
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa bình đẳng
nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình
đẳng, nên chơn như của tịnh giới cho đến chơn như của Bát-nhã Bala-mật-đa bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa
bình đẳng, hoặc chơn như của tịnh giới cho đến chơn như của Bát-nhã
Ba-la-mật-đa bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng, đều
cùng một chơn như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của pháp không nội bình đẳng nên chơn
như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên
chơn như của pháp không nội bình đẳng. Vì chơn như của pháp không
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ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình
đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên chơn như của pháp
không ngoại cho đến chơn như của pháp không không tánh tự tánh
bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của pháp không nội bình đẳng,
hoặc chơn như của pháp không ngoại cho đến chơn như của pháp
không không tánh tự tánh bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình
đẳng, đều cùng một chơn như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của chơn như bình đẳng nên chơn như của
Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên các chơn
như bình đẳng. Vì chơn như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì bình đẳng
nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình
đẳng, nên chơn như của pháp giới cho đến chơn như của cảnh giới bất
tư nghì bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của chơn như bình đẳng,
hoặc chơn như của pháp giới cho đến chơn như của cảnh giới bất tư
nghì bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một
chơn như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của bốn niệm trụ bình đẳng nên chơn như
của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên chơn
như của bốn niệm trụ bình đẳng. Vì chơn như của bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như
Lai bình đẳng, nên chơn như của bốn chánh đoạn cho đến chơn như
của tám chi thánh đạo bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của bốn
niệm trụ bình đẳng, hoặc chơn như của bốn chánh đoạn cho đến chơn
như của tám chi thánh đạo bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai
bình đẳng, đều cùng một chơn như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của Thánh đế khổ bình đẳng nên chơn như
của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên chơn
như của Thánh đế khổ bình đẳng. Vì chơn như của Thánh đế tập, diệt,
đạo bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của
Như Lai bình đẳng, nên chơn như của Thánh đế tập, diệt, đạo bình
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đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của Thánh đế khổ bình đẳng, hoặc
chơn như của Thánh đế tập, diệt, đạo bình đẳng, hoặc chơn như của
Như Lai bình đẳng, đều cùng một chơn như bình đẳng, không hai,
không khác.
Lại nữa, vì chơn như của bốn tịnh lự bình đẳng nên chơn như
của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn
như của bốn tịnh lự bình đẳng. Vì chơn như của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn
như của Như Lai bình đẳng, nên chơn như của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của bốn tịnh lự bình đẳng,
hoặc chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc bình đẳng, hoặc
chơn như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chơn như bình đẳng,
không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của tám giải thoát bình đẳng nên chơn như
của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn
như của tám giải thoát bình đẳng. Vì chơn như của tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình
đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên chơn như của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ bình đẳng. Như vậy, hoặc
chơn như của tám giải thoát bình đẳng, hoặc chơn như của tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ bình đẳng, hoặc chơn như của Như
Lai bình đẳng, đều cùng một chơn như bình đẳng, không hai, không
khác.
Lại nữa, vì chơn như của pháp môn giải thoát không bình đẳng
nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình
đẳng nên chơn như của pháp môn giải thoát không bình đẳng. Vì chơn
như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện bình đẳng nên chơn
như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên
chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện bình đẳng.
Như vậy, hoặc chơn như của pháp môn giải thoát không bình đẳng,
hoặc chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện bình
đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chơn như
bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của năm loại mắt bình đẳng nên chơn như
của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng nên chơn
như của năm loại mắt bình đẳng. Vì chơn như của sáu phép thần thông
bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như
Lai bình đẳng, nên chơn như của sáu phép thần thông bình đẳng. Như
vậy, hoặc chơn như của năm loại mắt bình đẳng, hoặc chơn như của
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sáu phép thần thông bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình
đẳng, đều cùng một chơn như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của pháp môn Tam-ma-địa bình đẳng nên
chơn như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng
nên chơn như của pháp môn Tam-ma-địa bình đẳng. Vì chơn như của
pháp môn Đà-la-ni bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì
chơn như của Như Lai bình đẳng, nên chơn như của pháp môn Đà-lani bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của pháp môn Tam-ma-địa
bình đẳng, hoặc chơn như của nên pháp môn Đà-la-ni bình đẳng, hoặc
chơn như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chơn như bình đẳng,
không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của mười lực Phật bình đẳng nên chơn
như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên
chơn như của mười lực Phật bình đẳng. Vì chơn như của bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng bình đẳng nên chơn như của Như Lai
bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên chơn như của bốn
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng bình đẳng. Như
vậy, hoặc chơn như của mười lực Phật bình đẳng, hoặc chơn như của
bốn điều không sợ cho đến chơn như của mười tám pháp Phật bất
cộng bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một
chơn như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của quả Dự-lưu bình đẳng nên chơn như
của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên chơn
như của quả Dự-lưu bình đẳng. Vì chơn như của quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì
chơn như của Như Lai bình đẳng, nên chơn như của quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của quả Dự-lưu
bình đẳng, hoặc chơn như của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán bình
đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chơn như
bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của quả vị Độc-giác bình đẳng nên chơn
như của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên
chơn như của quả vị Độc-giác bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của
quả vị Độc-giác bình đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng,
đều cùng một chơn như bình đẳng, không hai, không khác.
Lại nữa, vì chơn như của trí nhất thiết bình đẳng nên chơn như
của Như Lai bình đẳng; vì chơn như của Như Lai bình đẳng, nên chơn
như của trí nhất thiết bình đẳng. Vì chơn như của trí đạo tướng, trí
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nhất thiết tướng bình đẳng nên chơn như của Như Lai bình đẳng; vì
chơn như của Như Lai bình đẳng, nên chơn như của trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng bình đẳng. Như vậy, hoặc chơn như của trí nhất thiết
bình đẳng, hoặc chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bình
đẳng, hoặc chơn như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chơn như
bình đẳng, không hai, không khác.
Này các Thiên tử! Đại Bồ-tát hiện chứng chơn như bình đẳng
của tất cả pháp như vậy, nên gọi là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.
Thượng tọa Thiện Hiện đối với chơn như này, có khả năng tin, hiểu
sâu sắc. Do đó nên gọi là Thượng tọa Thiện Hiện do Như Lai sanh.
Quyeån Thöù 321

HEÁT
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Ngay khi nói tướng chơn như như thế, ở thế giới Tam thiên đại
thiên này, sáu phương biến động: Đông vọt Tây chìm, Tây vọt Đông
chìm, Nam vọt Bắc chìm, Bắc vọt Nam chìm, giữa vọt bên chìm, bên
vọt giữa chìm.
Khi ấy, các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc dùng bột hương Đa-yếtla, Đa-ma-la, chiên đàn cõi trời và dùng hoa sen xanh, hoa sen hồng,
hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa mỹ diệu hương, hoa mỹ diệu âm, hoa
đại mỹ diệu âm của cõi trời rải cúng Thế Tôn và Thượng tọa Thiện
Hiện, rồi bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất kỳ lạ, chưa từng có! Vì
Thượng tọa Thiện Hiện do chơn như nên từ Như Lai sanh.
Bấy giờ, Thiện Hiện bảo các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc: Này các
Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do sắc nên do Như Lai
sanh, vì chẳng do chơn như của sắc nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa
sắc nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của sắc nên do Như
Lai sanh. Vì chẳng do thọ, tưởng, hành, thức nên do Như Lai sanh, vì
chẳng do chơn như của thọ, tưởng, hành, thức nên do Như Lai sanh; vì
chẳng lìa thọ, tưởng, hành, thức nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa
chơn như của thọ, tưởng, hành, thức nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do nhãn xứ
nên do Như Lai sanh, chẳng do chơn như của nhãn xứ nên do Như Lai
sanh; vì chẳng lìa nhãn xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như
của nhãn xứ nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xứ nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên do
Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên
do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do sắc xứ
nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của sắc xứ nên do Như
Lai sanh; vì chẳng lìa sắc xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn
như của sắc xứ nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do nhãn
giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của nhãn giới nên do
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Như Lai sanh; vì chẳng lìa nhãn giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng
lìa chơn như của nhãn giới nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý giới nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do sắc giới
nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của sắc giới nên do Như
Lai sanh; vì chẳng lìa sắc giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn
như của sắc giới nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do nhãn
thức giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của nhãn thức
giới nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa nhãn thức giới nên do Như Lai
sanh, vì chẳng lìa chơn như của nhãn thức giới nên do Như Lai sanh.
Vì chẳng do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên do Như Lai sanh, vì
chẳng do chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên do Như Lai
sanh; vì chẳng lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên do Như Lai sanh,
vì chẳng lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên do Như
Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do nhãn
xúc nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của nhãn xúc nên do
Như Lai sanh; vì chẳng lìa nhãn xúc nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa
chơn như của nhãn xúc nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên do Như Lai sanh, vì chẳng do
chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên do Như Lai
sanh; vì chẳng lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên do Như
Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn
như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên do
390

Tập 07, Quyển 322, Phẩm Chơn Như

Như Lai sanh; vì chẳng lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của các thọ
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do địa giới
nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của địa giới nên do Như
Lai sanh; vì chẳng lìa địa giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn
như của địa giới nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do thủy, hỏa, phong,
không, thức giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa thủy,
hỏa, phong, không, thức giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn
như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do vô minh
nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của vô minh nên do Như
Lai sanh; vì chẳng lìa vô minh nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn
như của vô minh nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử nên do Như Lai sanh, vì
chẳng do chơn như của hành cho đến chơn như của lão tử nên do Như
Lai sanh; vì chẳng lìa hành cho đến lão tử nên do Như Lai sanh, vì
chẳng lìa chơn như của hành cho đến chơn như của lão tử nên do Như
Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do ngã nên
do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của ngã nên do Như Lai sanh;
vì chẳng lìa ngã nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của ngã
nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do hữu tình, dòng sanh mạng, khả
năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý
sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc,
khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy nên do Như Lai sanh, vì chẳng
do chơn như của hữu tình cho đến chơn như của cái biết, cái thấy nên
do Như Lai sanh; vì chẳng lìa hữu tình cho đến cái thấy nên do Như
Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của hữu tình cho đến chơn như của cái
biết, cái thấy nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do bố thí
Ba-la-mật-đa nên do Như Lai sanh, chẳng do chơn như của bố thí Bala-mật-đa nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa bố thí Ba-la-mật-đa nên
do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa nên
do Như Lai sanh. Vì chẳng do tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của tịnh
giới cho đến chơn như của Bát-nhã Ba-la-mật-đa nên do Như Lai
sanh; vì chẳng lìa tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa nên do Như
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Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của tịnh giới cho đến chơn như của
Bát-nhã Ba-la-mật-đa nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do pháp
không nội nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của pháp
không nội nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa pháp không nội nên do
Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của pháp không nội nên do Như
Lai sanh. Vì chẳng do pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh nên do Như
Lai sanh, vì chẳng do chơn như của pháp không ngoại cho đến chơn
như của pháp không không tánh tự tánh nên do Như Lai sanh; vì
chẳng lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh
nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của pháp không ngoại cho
đến chơn như của pháp không không tánh tự tánh nên do Như Lai
sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do chơn
như nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của chơn như nên do
Như Lai sanh; vì chẳng lìa chơn như nên do Như Lai sanh, vì chẳng
lìa chơn như của chơn như nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của
pháp giới cho đến chơn như của cảnh giới bất tư nghì nên do Như Lai
sanh; vì chẳng lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì nên do Như
Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của pháp giới cho đến chơn như của
cảnh giới bất tư nghì nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do bốn
niệm trụ nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của bốn niệm trụ
nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa bốn niệm trụ nên do Như Lai sanh,
vì chẳng lìa chơn như của bốn niệm trụ nên do Như Lai sanh. Vì
chẳng do bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn
như của bốn chánh đoạn cho đến chơn như của tám chi thánh đạo nên
do Như Lai sanh; vì chẳng lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
392

Tập 07, Quyển 322, Phẩm Chơn Như

đạo nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của bốn chánh đoạn
cho đến chơn như của tám chi thánh đạo nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do Thánh
đế khổ nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của Thánh đế khổ
nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa Thánh đế khổ nên do Như Lai sanh,
vì chẳng lìa chơn như của Thánh đế khổ nên do Như Lai sanh. Vì
chẳng do Thánh đế tập, diệt, đạo nên do Như Lai sanh, vì chẳng do
chơn như của Thánh đế tập, diệt, đạo nên do Như Lai sanh; vì chẳng
lìa Thánh đế tập, diệt, đạo nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như
của Thánh đế tập, diệt, đạo nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do bốn tịnh
lự nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của bốn tịnh lự nên do
Như Lai sanh; vì chẳng lìa bốn tịnh lự nên do Như Lai sanh, vì chẳng
lìa chơn như của bốn tịnh lự nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do bốn vô
lượng, bốn định vô sắc nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa
bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn
như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do tám giải
thoát nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của tám giải thoát
nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa tám giải thoát nên do Như Lai sanh,
vì chẳng lìa chơn như của tám giải thoát nên do Như Lai sanh. Vì
chẳng do tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên do Như
Lai sanh, vì chẳng do chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như
của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên do Như Lai
sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do pháp
môn giải thoát không nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của
pháp môn giải thoát không nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa pháp
môn giải thoát không nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của
pháp môn giải thoát không nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện nên do Như Lai sanh, vì chẳng do
chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện nên do Như
Lai sanh; vì chẳng lìa pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện nên do
Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện nên do Như Lai sanh.
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Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do năm
loại mắt nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của năm loại mắt
nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa năm loại mắt nên do Như Lai sanh,
vì chẳng lìa chơn như của năm loại mắt nên do Như Lai sanh. Vì
chẳng do sáu phép thần thông nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn
như của sáu phép thần thông nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa sáu
phép thần thông nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của sáu
phép thần thông nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do pháp
môn Tam-ma-địa nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của
pháp môn Tam-ma-địa nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa pháp môn
Tam-ma-địa nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của pháp
môn Tam-ma-địa nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do pháp môn Đà-lani nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của pháp môn Đà-la-ni
nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa pháp môn Đà-la-ni nên do Như Lai
sanh, vì chẳng lìa chơn như của pháp môn Đà-la-ni nên do Như Lai
sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do mười
lực Phật nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của mười lực
Phật nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa mười lực Phật nên do Như Lai
sanh, vì chẳng lìa chơn như của mười lực Phật nên do Như Lai sanh.
Vì chẳng do bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng nên do Như Lai
sanh, vì chẳng do chơn như của bốn điều không sợ cho đến chơn như
của mười tám pháp Phật bất cộng nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng nên do Như
Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của bốn điều không sợ cho đến chơn
như của mười tám pháp Phật bất cộng nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do quả Dựlưu nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của quả Dự-lưu nên
do Như Lai sanh; vì chẳng lìa quả Dự-lưu nên do Như Lai sanh, vì
chẳng lìa chơn như của quả Dự-lưu nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán nên do Như Lai sanh, vì chẳng do
chơn như của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán nên do Như Lai sanh;
vì chẳng lìa quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán nên do Như Lai sanh, vì
chẳng lìa chơn như của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán nên do Như
Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do quả vị
Độc-giác nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của quả vị Độc394
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giác nên do Như Lai sanh; vì chẳng lìa quả vị Độc-giác nên do Như
Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như của quả vị Độc-giác nên do Như Lai
sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do trí nhất
thiết nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của trí nhất thiết nên
do Như Lai sanh; vì chẳng lìa trí nhất thiết nên do Như Lai sanh, vì
chẳng lìa chơn như của trí nhất thiết nên do Như Lai sanh. Vì chẳng
do trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên do Như Lai sanh, vì chẳng do
chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên do Như Lai sanh;
vì chẳng lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên do Như Lai sanh, vì
chẳng lìa chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên do Như
Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do hữu vi
nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của hữu vi nên do Như
Lai sanh; vì chẳng lìa hữu vi nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn
như của hữu vi nên do Như Lai sanh.
Này các Thiên tử! Nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do vô vi
nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chơn như của vô vi nên do Như Lai
sanh; vì chẳng lìa vô vi nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chơn như
của vô vi nên do Như Lai sanh. Vì sao? Này các Thiên tử! Tất cả pháp
ấy hoàn toàn không có sở hữu, vì các pháp sanh, hoặc sở sanh, do đây
sanh ra và chỗ sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được.
Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các pháp
chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì đều rất sâu xa.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, sắc chẳng thể nắm bắt được, chơn
như của sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, sắc
còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của sắc có thể nắm
bắt được. Trong đó, thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, thọ, tưởng, hành, thức còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chơn như của thọ, tưởng, hành, thức có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của nhãn xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong
đó, nhãn xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của
nhãn xứ có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng
thể nắm bắt được, chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ còn
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chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xứ có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, chơn
như của sắc xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, sắc
xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của sắc xứ có
thể nắm bắt được. Trong đó, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể
nắm bắt được, chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của nhãn giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, nhãn giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như
của nhãn giới có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới chẳng thể nắm bắt được, chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, sắc giới chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của sắc giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong
đó, sắc giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của
sắc giới có thể nắm bắt được. Trong đó, thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới chẳng thể nắm bắt được, chơn như của thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có
chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của nhãn thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, nhãn thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống
là có chơn như của nhãn thức giới có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng thể nắm bắt được, chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của nhãn xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, nhãn xúc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như
của nhãn xúc có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
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chẳng thể nắm bắt được, chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra chẳng thể nắm bắt được, chơn như của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có
thể nắm bắt được. Trong đó, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, chơn như của các thọ do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì trong đó, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của các thọ
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, địa giới chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của địa giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong
đó, địa giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của
địa giới có thể nắm bắt được. Trong đó, thủy, hỏa, phong, không, thức
giới chẳng thể nắm bắt được, chơn như của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, thủy,
hỏa, phong, không, thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có
chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, vô minh chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của vô minh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong
đó, vô minh còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của
vô minh có thể nắm bắt được. Trong đó, hành, thức, danh sắc, lục xứ,
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chẳng thể nắm bắt được, chơn như
của hành cho đến chơn như của lão tử cũng chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì trong đó, hành cho đến lão tử còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chơn như của hành cho đến chơn như của lão tử có thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể nắm
bắt được, chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt
được. Vì sao? Vì trong đó, bố thí Ba-la-mật-đa còn chẳng thể nắm bắt
được, huống là có chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa có thể nắm bắt
được. Trong đó, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa chẳng thể nắm bắt được, chơn như của tịnh giới cho đến chơn
như của Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao?
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Vì trong đó, tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa còn chẳng thể
nắm bắt được, huống là có chơn như của tịnh giới cho đến chơn như
của Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, pháp không nội chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của pháp không nội cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, pháp không nội còn chẳng thể nắm bắt được, huống
là có chơn như của pháp không nội có thể nắm bắt được. Trong đó,
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của pháp không ngoại cho đến chơn như của pháp
không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh
còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của pháp không
ngoại cho đến chơn như của pháp không không tánh tự tánh có thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, chơn như chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của chơn như cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, chơn như còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như
của chơn như có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì chẳng thể nắm bắt được, chơn như của pháp giới cho đến chơn
như của cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao?
Vì trong đó, pháp giới cho đến chơn như của cảnh giới bất tư nghì còn
chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của pháp giới cho đến
cảnh giới bất tư nghì có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của bốn niệm trụ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, bốn niệm trụ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn
như của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Trong đó, bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
chẳng thể nắm bắt được, chơn như của bốn chánh đoạn cho đến chơn
như của tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo còn chẳng thể
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nắm bắt được, huống là có chơn như của bốn chánh đoạn cho đến
chơn như của tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của Thánh đế khổ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, Thánh đế khổ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chơn như của Thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Trong đó, Thánh
đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt được, chơn như của Thánh đế tập,
diệt, đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, Thánh đế
tập, diệt, đạo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của
Thánh đế tập, diệt, đạo có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của bốn tịnh lự cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, bốn tịnh lự còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn
như của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Trong đó, bốn vô lượng, bốn
định vô sắc chẳng thể nắm bắt được, chơn như của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, bốn vô
lượng, bốn định vô sắc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn
như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của tám giải thoát cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, tám giải thoát còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chơn như của tám giải thoát có thể nắm bắt được. Trong đó, tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn
như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, pháp môn giải thoát không chẳng thể
nắm bắt được, chơn như của pháp môn giải thoát không cũng chẳng
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, pháp môn giải thoát không còn
chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của pháp môn giải
thoát không có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện chẳng thể nắm bắt được, chơn như của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao?
Vì trong đó, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện còn chẳng thể
nắm bắt được, huống là có chơn như của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện có thể nắm bắt được.
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Bạch Thế Tôn! Trong đó, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của năm loại mắt cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, năm loại mắt còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn
như của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Trong đó, sáu phép thần
thông chẳng thể nắm bắt được, chơn như của sáu phép thần thông
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, sáu phép thần
thông còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của sáu
phép thần thông có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm
bắt được, chơn như của pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng thể nắm
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, pháp môn Tam-ma-địa còn chẳng thể
nắm bắt được, huống là có chơn như của pháp môn Tam-ma-địa có
thể nắm bắt được. Trong đó, pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của pháp môn Đà-la-ni cũng chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì trong đó, pháp môn Đà-la-ni còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chơn như của pháp môn Đà-la-ni có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của mười lực Phật cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, mười lực Phật còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chơn như của mười lực Phật có thể nắm bắt được. Trong đó, bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được, chơn như
của bốn điều không sợ cho đến chơn như của mười tám pháp Phật bất
cộng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, bốn điều
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng còn chẳng thể nắm bắt
được, huống là có chơn như của bốn điều không sợ cho đến chơn như
của mười tám pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, quả Dự-lưu chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của quả Dự-lưu cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, quả Dự-lưu còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn
như của quả Dự-lưu có thể nắm bắt được. Trong đó, quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán chẳng thể nắm bắt được, chơn như của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong
đó, quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chơn như của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, quả vị Độc-giác chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của quả vị Độc-giác cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
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sao? Vì trong đó, quả vị Độc-giác còn chẳng thể nắm bắt được, huống
là có chơn như của quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của trí nhất thiết cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, trí nhất thiết còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn
như của trí nhất thiết có thể nắm bắt được. Trong đó, trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được, chơn như của trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó,
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng còn chẳng thể nắm bắt được, huống
là có chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt
được.
Phật dạy: Xá Lợi Tử ! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như ông đã
nói. Chơn như của các pháp: Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì đều rất sâu
xa. Trong đó, sắc chẳng thể nắm bắt được, chơn như của sắc cũng
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, sắc còn chẳng thể nắm
bắt được, huống là có chơn như của sắc có thể nắm bắt được. Trong
đó, thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt được, chơn như của thọ,
tưởng, hành, thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó,
thọ, tưởng, hành, thức còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn
như của thọ, tưởng, hành, thức có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của nhãn xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong
đó, nhãn xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của
nhãn xứ có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng
thể nắm bắt được, chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ còn
chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xứ có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, chơn
như của sắc xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, sắc
xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của sắc xứ có
thể nắm bắt được. Trong đó, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể
nắm bắt được, chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ có thể nắm bắt được.
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Này Xá Lợi Tử! Trong đó, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của nhãn giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, nhãn giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như
của nhãn giới có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới chẳng thể nắm bắt được, chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, sắc giới chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của sắc giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong
đó, sắc giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của
sắc giới có thể nắm bắt được. Trong đó, thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới chẳng thể nắm bắt được, chơn như của thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có
chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của nhãn thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, nhãn thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống
là có chơn như của nhãn thức giới có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng thể nắm bắt được, chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có thể nắm
bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của nhãn xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, nhãn xúc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như
của nhãn xúc có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
chẳng thể nắm bắt được, chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra chẳng thể nắm bắt được, chơn như của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có
thể nắm bắt được. Trong đó, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
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duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, chơn như của các thọ do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì trong đó, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của các thọ
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, địa giới chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của địa giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong
đó, địa giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của
địa giới có thể nắm bắt được. Trong đó, thủy, hỏa, phong, không, thức
giới chẳng thể nắm bắt được, chơn như của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, thủy,
hỏa, phong, không, thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có
chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, vô minh chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của vô minh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong
đó, vô minh còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của
vô minh có thể nắm bắt được. Trong đó, hành, thức, danh sắc, lục xứ,
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chẳng thể nắm bắt được, chơn như
của hành cho đến chơn như của lão tử cũng chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì trong đó, hành cho đến lão tử còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chơn như của hành cho đến chơn như của lão tử có thể
nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể nắm
bắt được, chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt
được. Vì sao? Vì trong đó, bố thí Ba-la-mật-đa còn chẳng thể nắm bắt
được, huống là có chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa có thể nắm bắt
được. Trong đó, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa chẳng thể nắm bắt được, chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa còn chẳng
thể nắm bắt được, huống là có chơn như của tịnh giới cho đến chơn
như của Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, pháp không nội chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của pháp không nội cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, pháp không nội còn chẳng thể nắm bắt được, huống
là có chơn như của pháp không nội có thể nắm bắt được. Trong đó,
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
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tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của pháp không ngoại cho đến chơn như của pháp
không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh
còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của pháp không
ngoại cho đến chơn như của pháp không không tánh tự tánh có thể
nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, chơn như chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của chơn như cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, chơn như còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như
của chơn như có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì chẳng thể nắm bắt được, chơn như của pháp giới cho đến chơn
như của cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao?
Vì trong đó, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì còn chẳng thể
nắm bắt được, huống là có chơn như của pháp giới cho đến chơn như
của cảnh giới bất tư nghì có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của bốn niệm trụ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, bốn niệm trụ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chơn như của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Trong đó, bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được, chơn như của bốn chánh đoạn
cho đến chơn như của tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nắm bắt
được. Vì sao? Vì trong đó, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của bốn chánh
đoạn cho đến chơn như của tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của Thánh đế khổ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, Thánh đế khổ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chơn như của Thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Trong đó, Thánh
đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt được, chơn như của Thánh đế tập,
diệt, đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, Thánh đế
tập, diệt, đạo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của
Thánh đế tập, diệt, đạo có thể nắm bắt được.
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Này Xá Lợi Tử! Trong đó, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của bốn tịnh lự cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, bốn tịnh lự còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn
như của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Trong đó, bốn vô lượng, bốn
định vô sắc chẳng thể nắm bắt được, chơn như của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, bốn vô
lượng, bốn định vô sắc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn
như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của tám giải thoát cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, tám giải thoát còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chơn như của tám giải thoát có thể nắm bắt được. Trong đó, tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn
như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể nắm bắt
được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, pháp môn giải thoát không chẳng thể
nắm bắt được, chơn như của pháp môn giải thoát không cũng chẳng
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, pháp môn giải thoát không còn
chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của pháp môn giải
thoát không có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện chẳng thể nắm bắt được, chơn như của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao?
Vì trong đó, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện còn chẳng thể
nắm bắt được, huống là có chơn như của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của năm loại mắt cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, năm loại mắt còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chơn như của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Trong đó, sáu
phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, chơn như của sáu phép thần
thông cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, sáu phép
thần thông còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn như của sáu
phép thần thông có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể
nắm bắt được, chơn như của pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng thể
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, pháp môn Tam-ma-địa còn chẳng
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thể nắm bắt được, huống là có chơn như của pháp môn Tam-ma-địa
có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của pháp môn Đà-la-ni cũng chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì trong đó, pháp môn Đà-la-ni còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chơn như của pháp môn Đà-la-ni có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của mười lực Phật cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, mười lực Phật còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chơn như của mười lực Phật có thể nắm bắt được. Trong đó, bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nắm bắt được, chơn
như của bốn điều không sợ cho đến chơn như của mười tám pháp Phật
bất cộng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, bốn điều
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng còn chẳng thể nắm bắt
được, huống là có chơn như của bốn điều không sợ cho đến chơn như
của mười tám pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, quả Dự-lưu chẳng thể nắm bắt được,
chơn như của quả Dự-lưu cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì
trong đó, quả Dự-lưu còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chơn
như của quả Dự-lưu có thể nắm bắt được. Trong đó, quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán chẳng thể nắm bắt được, chơn như của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong
đó, quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chơn như của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể
nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, quả vị Độc-giác chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của quả vị Độc-giác cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, quả vị Độc-giác còn chẳng thể nắm bắt được, huống
là có chơn như của quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được.
Này Xá Lợi Tử! Trong đó, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt
được, chơn như của trí nhất thiết cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì trong đó, trí nhất thiết còn chẳng thể nắm bắt được, huống là
có chơn như của trí nhất thiết có thể nắm bắt được. Trong đó, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được, chơn như của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao?
Vì trong đó, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng còn chẳng thể nắm bắt
được, huống là có chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có
thể nắm bắt được.
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Khi thuyết tướng chơn như này, trong chúng hội này có một vạn
ba ngàn Bí-sô, các lậu hết sạch, tâm được giải thoát, thành A-la-hán;
năm trăm Bí-sô ni xa lìa trần cấu, ở trong các pháp, sanh pháp nhãn
thanh tịnh; năm ngàn đại Bồ-tát chứng đắc vô sanh pháp nhẫn; sáu vạn
Bồ-tát các lậu hết sạch, tâm được giải thoát, thành A-la-hán.
Lúc bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử: Sáu vạn Bồ-tát này, ở trong
quá khứ đã từng thân cận cúng dường năm trăm đức Phật, ở chỗ các
đức Phật này, phát nguyện rộng lớn, chánh tín xuất gia, tuy tu bố thí,
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, nhưng vì chẳng nhiếp thọ Bát-nhã
Ba-la-mật-đa, cũng chẳng nhiếp thọ sức phương tiện thiện xảo, nên
khởi tưởng sai khác, làm việc sai khác, khi tu bố thí, nghĩ thế này: Đây
là sự bố thí, đây là tài vật, đây là người nhận, ta là người bố thí; khi tu
tịnh giới, nghĩ thế này: Đây là tịnh giới, đây là tội nghiệp, đây là
trường hợp phải giữ, ta là người giữ giới; khi tu an nhẫn, nghĩ thế này:
Đây là an nhẫn, đây là chướng ngại phải nhẫn, đây là trường hợp phải
nhẫn, ta là người nhẫn; khi tu tinh tấn, nghĩ thế này: Đây là tinh tấn,
đây là giải đãi, đây là việc làm, ta là người tinh tấn; khi tu tịnh lự, nghĩ
thế này: Đây là tịnh lự, đây là tán loạn, đây là việc làm, ta là người tu
định. Vì họ xa lìa Bát-nhã Ba-la-mật-đa và xa lìa sức phương tiện
thiện xảo, nên nương vào tưởng sai khác, làm việc sai khác, trong việc
tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự. Do tưởng sai khác,
làm việc sai khác nên chẳng được vào địa vị Chánh tánh ly sanh của
Bồ-tát; do chẳng được vào địa vị Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát nên
đắc quả Dự-lưu, lần lượt cho đến đắc quả A-la-hán.
Xá Lợi Tử! Các Bồ-tát này tuy có đạo Bồ-tát, pháp môn giải
thoát không, vô tướng, vô nguyện nhưng vì xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa và sức phương tiện thiện xảo, nên đối với thật tế tác chứng chỉ thủ
quả Thanh-văn.
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Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân
duyên gì mà có các Bồ-tát tu pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô
nguyện chẳng nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không có sức phương
tiện thiện xảo, nên chứng thật tế thủ quả Thanh-văn, hoặc quả vị Độcgiác; có các Bồ-tát tu pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô
nguyện, nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có sức phương tiện thiện
xảo, chẳng chứng thật tế mà hướng đến quả vị giác ngộ cao tột?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Nếu các Bồ-tát xa lìa tâm trí nhất
thiết trí, tu pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện thì các
Bồ-tát ấy vì chẳng nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không có sức
phương tiện thiện xảo, nên chứng thật tế, thủ quả Thanh-văn hoặc quả
vị Độc-giác.
Nếu các Bồ-tát chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí tu pháp môn giải
thoát không, vô tướng, vô nguyện, thì các Bồ-tát ấy vì nhiếp thọ Bátnhã-ba-la-mật-đa, có sức phương tiện thiện xảo, nên có khả năng nhập
địa vị Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột.
Này Xá Lợi Tử! Thí như có một con chim thân hình to dài đến
trăm do tuần, hoặc hai trăm cho đến năm trăm do tuần, nhưng không
có cánh; con chim ấy từ cõi trời Ba-mươi-ba lao mình xuống châu
Thiệm bộ, nhưng ở giữa đường, nghĩ thế này: Ta muốn trở lên cõi trời
Ba-mươi-ba, thì này Xá Lợi Tử! Theo ý ông thì sao? Con chim ấy có
thể trở lên cõi trời Ba-mươi-ba được chăng?
Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Hoặc con chim ấy, ở giữa đường,
khởi nguyện thế này: Khi đến châu Thiệm Bộ, thân ta không bị tổn
hại, thì này Xá Lợi Tử! Theo ý ông thì sao, sở nguyện của con chim
ấy có thể toại chăng?
Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn! Không! Con chim ấy khi đến
châu Thiệm bộ này, nhất định thân của nó sẽ bị tổn hoại, hoặc có thể
chết, hoặc chịu cái khổ gần chết. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì con chim
ấy thân hình to lớn nhưng không có cánh mà từ cao rơi xuống
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như ông
đã nói. Này Xá Lợi Tử! Có các Bồ-tát, cũng giống như thế, tuy trải
qua đại kiếp như số cát sông Hằng, siêng năng tu hành bố thí, tịnh
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giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng tu pháp môn giải thoát không, vô
tướng, vô nguyện, làm việc to lớn, phát tâm rộng lớn, muốn chứng
quả vị giác ngộ cao tột vi diệu vô lượng, không chỗ nhiếp thọ, nhưng
vì không có Bát-nhã-ba-la-mật-đa, xa lìa sức phương tiện thiện xảo
nên rơi vào địa vị Thanh-văn hoặc Độc-giác. Vì sao? Này Xá Lợi Tử!
Vì các Bồ-tát ấy xa lìa tâm trí nhất thiết trí, tuy trải qua nhiều kiếp,
siêng năng tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng tu
pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện nhưng vì không có
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cũng không có sức phương tiện thiện xảo nên
rơi vào địa vị Thanh-văn hoặc Độc-giác.
Này Xá Lợi Tử! Các Bồ-tát ấy tuy nhớ nghĩ về nhóm giới,
nhóm định, nhóm tuệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát tri kiến của tất
cả các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại, cung
kính cúng dường, tùy thuận tu hành, nhưng vì ở trong những pháp ấy,
chấp thủ tướng nên chẳng có thể hiểu đúng đắn về công đức chơn thật
của nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, nhóm giải thoát, nhóm giải
thoát tri kiến của các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy.
Này Xá Lợi Tử! Các Bồ-tát ấy vì chẳng có thể hiểu đúng đắn
công đức của Phật nên tuy nghe âm thanh đạo Bồ-tát, pháp môn giải
thoát không, vô tướng, vô nguyện, nhưng nương vào âm thanh này
chấp thủ tướng ấy; chấp thủ tướng rồi hồi hướng quả vị giác ngộ cao
tột, các Bồ-tát ấy hồi hướng như vậy thì chẳng đắc quả vị giác ngộ cao
tột mà trụ ở địa vị Thanh-văn hoặc Độc-giác. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì
các Bồ-tát ấy xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa và sức phương tiện thiện
xảo, nên tuy dùng các loại căn lành đã tu, hồi hướng quả vị giác ngộ
cao tột, nhưng vẫn trụ địa vị Thanh-văn hoặc Độc-giác.
Này Xá Lợi Tử! Có các Bồ-tát từ khi mới phát tâm, thường
chẳng xa lìa tâm trí nhất thiết trí, siêng tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, chẳng lìa Bát-nhã Ba-la-mật-đa và phương tiện thiện
xảo, tuy nhớ nghĩ về nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, nhóm giải
thoát, nhóm giải thoát tri kiến của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại nhưng chẳng chấp thủ tướng; tuy tu tất
cả pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, cũng chẳng chấp
thủ tướng; tuy nhớ nghĩ các loại thiện căn công đức của mình của
người, cùng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột nhưng cũng chẳng chấp
thủ tướng, thì này Xá Lợi Tử! Nên biết, đại Bồ-tát ấy chẳng trụ địa vị
Thanh-văn và Độc-giác, mà hướng thẳng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy từ khi mới phát tâm cho đến
cứu cánh, thường chẳng xa lìa tâm trí nhất thiết trí; tuy tu bố thí mà
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chẳng chấp thủ tướng; tuy tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã cũng chẳng chấp thủ tướng; tuy nhớ nghĩ nhóm giới, nhóm định,
nhóm tuệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát tri kiến của tất cả Như Lai
Ứng Chánh Đẳng Giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại cũng chẳng chấp thủ
tướng; tuy tu tất cả đạo Bồ-tát, pháp môn giải thoát không, vô tướng,
vô nguyện cũng chẳng chấp thủ tướng.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên
dùng tâm lìa tướng mà tu hành bố thí Ba-la-mật-đa; dùng tâm lìa
tướng mà tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên
dùng tâm lìa tướng an trụ pháp không nội, dùng tâm lìa tướng an trụ
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên
dùng tâm lìa tướng an trụ chơn như, dùng tâm lìa tướng an trụ pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên
dùng tâm lìa tướng tu hành bốn niệm trụ; dùng tâm lìa tướng tu hành
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên
dùng tâm lìa tướng an trụ Thánh đế khổ, dùng tâm lìa tướng an trụ
Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên
dùng tâm lìa tướng tu hành bốn tịnh lự; dùng tâm lìa tướng tu hành
bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên
dùng tâm lìa tướng tu hành tám giải thoát; dùng tâm lìa tướng tu hành
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
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Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên
dùng tâm lìa tướng tu hành pháp môn giải thoát không; dùng tâm lìa
tướng tu hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên
dùng tâm lìa tướng tu hành năm loại mắt; dùng tâm lìa tướng tu hành
sáu phép thần thông.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên
dùng tâm lìa tướng tu hành pháp môn Tam-ma-địa; dùng tâm lìa
tướng tu hành pháp môn Đà-la-ni.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên
dùng tâm lìa tướng tu hành mười lực Phật; dùng tâm lìa tướng tu hành
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên
dùng tâm lìa tướng tu hành trí nhất thiết; dùng tâm lìa tướng tu hành
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Khi ấy, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Theo con hiểu ý
nghĩa mà Phật đã dạy là nếu đại Bồ-tát từ khi mới phát tâm cho đến
cứu cánh, nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng lìa sức phương tiện
thiện xảo, thì Bồ-tát ấy nhất định gần đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì
sao? Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát ấy từ khi mới phát tâm cho đến cứu
cánh, hoàn toàn chẳng thấy có một pháp nhỏ nào có thể đắc. Đó là
hoặc năng chứng, hoặc sở chứng, hoặc chỗ chứng, hoặc khi chứng,
hoặc do pháp này chứng, đều hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; hoặc
sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, thức hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được;
hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoàn toàn chẳng thể nắm
bắt được; hoặc sắc xứ, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoàn toàn
chẳng thể nắm bắt được; hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; hoặc sắc giới, hoặc thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; hoặc
nhãn thức giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới hoàn toàn chẳng
thể nắm bắt được; hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra hoàn toàn
chẳng thể nắm bắt được; hoặc địa giới, hoặc thủy, hỏa, phong, không,
thức giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; hoặc vô minh, hoặc
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử hoàn
toàn chẳng thể nắm bắt được; hoặc bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoàn toàn chẳng thể
nắm bắt được; hoặc pháp không nội, hoặc pháp không ngoại, pháp
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không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; hoặc chơn như,
hoặc pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; hoặc
bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoàn toàn chẳng thể nắm bắt
được; hoặc Thánh đế khổ, hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo hoàn toàn
chẳng thể nắm bắt được; hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn
định vô sắc hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; hoặc tám giải thoát,
hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoàn toàn chẳng
thể nắm bắt được; hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được;
hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông hoàn toàn chẳng thể nắm
bắt được; hoặc pháp môn Tam-ma-địa, hoặc pháp môn Đà-la-ni hoàn
toàn chẳng thể nắm bắt được; hoặc mười lực Phật, hoặc bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; hoặc
quả Dự-lưu, hoặc quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoàn toàn chẳng
thể nắm bắt được; hoặc quả vị Độc-giác hoàn toàn chẳng thể nắm bắt
được; hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoàn
toàn chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Có thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa,
xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo mà cầu quả vị
giác ngộ cao tột, thì nên biết, họ đối với sở cầu là quả vị giác ngộ cao
tột ấy hoặc chứng đắc, hoặc chẳng chứng đắc. Vì sao? Bạch Thế Tôn!
Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa ấy, xa lìa Bát-nhãba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo, nên đối với việc tu hành bố thí,
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chấp thủ
tướng; đối với việc an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
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không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh đều chấp thủ tướng; đối với việc an trụ chơn như,
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì đều chấp thủ tướng; đối với việc tu hành
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đều chấp thủ tướng; đối với việc an
trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo đều chấp thủ tướng; đối với việc tu
hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chấp thủ tướng;
đối với việc tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ đều chấp thủ tướng; đối với việc tu hành pháp môn giải
thoát không, vô tướng, vô nguyện đều chấp thủ tướng; đối với việc tu
hành năm loại mắt, sáu phép thần thông đều chấp thủ tướng; đối với
việc tu hành pháp môn Tam-ma-địa, pháp môn Đà-la-ni đều chấp thủ
tướng; đối với việc tu hành mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng đều chấp thủ tướng; đối với việc tu hành trí nhất thiết, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng đều chấp thủ tướng.
Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên này nên các thiện nam tử, thiện
nữ nhơn trụ Bồ-tát thừa ấy đều đối với quả vị giác ngộ cao tột hoặc
chứng đắc, hoặc chẳng chứng đắc.
Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên này, nếu đại Bồ-tát muốn chứng
quả vị giác ngộ cao tột thì quyết định chẳng nên xa lìa Bát-nhã-ba-lamật-đa và phương tiện thiện xảo.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành thì nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, nên tu tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành, thì nên an trụ pháp không nội, nên an trụ pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh.
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Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành, thì nên an trụ chơn như, nên an trụ pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành thì nên tu bốn niệm trụ, nên tu bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành, thì nên an trụ Thánh đế khổ, nên an trụ Thánh đế tập,
diệt, đạo.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành thì nên tu bốn tịnh lự, nên tu bốn vô lượng, bốn định
vô sắc.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành, thì nên tu tám giải thoát, nên tu tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành, thì nên tu pháp môn giải thoát không, nên tu pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành thì nên tu năm loại mắt, nên tu sáu phép thần thông.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành thì nên tu pháp môn Tam-ma-địa, nên tu pháp môn
Đà-la-ni.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành thì nên tu mười lực Phật, nên tu bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng.
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Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành thì nên tu trí nhất thiết, nên tu trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và
phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô
tướng câu hành an trụ tất cả Phật pháp như vậy, thì nhất định chứng
đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Lúc bấy giờ, các Thiên tử ở cõi Dục và cõi Sắc bạch Phật: Bạch
Đức Thế Tôn! Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rất khó tin, khó
hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì các đại Bồ-tát đối với tự tướng,
cộng tướng của tất cả pháp đều nên chứng biết mới có khả năng đạt
được sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Nhưng pháp tướng mà các Bồtát biết được thì hoàn toàn không sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được.
Lúc bấy giờ, Phật bảo các Thiên tử: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng
như các ông đã nói. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rất khó tin,
khó hiểu, rất khó chứng đắc.
Này các Thiên tử! Nên biết, Ta cũng hiện biết tất cả pháp tướng,
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, nhưng hoàn toàn chẳng thủ đắc
pháp tướng thắng nghĩa có thể diễn đạt: Đây là năng chứng, đây là sở
chứng, đây là chỗ chứng, đây là khi chứng và có thể nói do pháp ấy
mà chứng. Vì sao? Này các Thiên tử! Vì tất cả pháp rốt ráo đều thanh
tịnh, nên hữu vi, vô vi rốt ráo là không.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như
Phật đã dạy, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rất khó tin, khó hiểu,
rất khó chứng đắc. Như con suy nghĩ ý nghĩa mà Phật đã dạy về quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật là rất dễ tin hiểu, rất dễ chứng đắc. Vì
sao? Vì nếu có khả năng tin hiểu, không có pháp năng chứng, không
có pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có lúc chứng, cũng
không do pháp này mà có sở chứng, thì có khả năng tin hiểu quả vị
giác ngộ cao tột của chư Phật. Nếu chứng biết, không có pháp năng
chứng, không có pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có lúc
chứng, cũng không do pháp ấy mà có pháp sở chứng, thì có khả năng
chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì
tất cả pháp đều rốt ráo không; trong cái rốt ráo không, hoàn toàn
không có pháp có thể gọi là năng chứng, có thể gọi là sở chứng, có thể
gọi là chỗ chứng, có thể gọi là lúc chứng, có thể gọi là do pháp ấy mà
có sở chứng. Vì sao? Vì các pháp đều không, hoặc tăng, hoặc giảm,
hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được.
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Bạch Thế Tôn! Bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa mà các đại Bồ-tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh mà các đại Bồ-tát đã an trụ hoàn toàn không có sở hữu, đều
chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mà các đại
Bồ-tát đã an trụ hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà các đại
Bồ-tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo mà các đại Bồ-tát
đã an trụ hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà
các đại Bồ-tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt
được.
Bạch Thế Tôn! Tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ mà các đại Bồ-tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều
chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô
nguyện mà các đại Bồ-tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng
thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Năm loại mắt, sáu phép thần thông mà các đại
Bồ-tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Pháp môn Tam-ma-địa, pháp môn Đà-la-ni mà
các đại Bồ-tát đã học hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm
bắt được.
Bạch Thế Tôn! Mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
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cộng mà các đại Bồ-tát đã học hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng
thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
mà các đại Bồ-tát đã học hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể
nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Các pháp hoặc hữu sắc, hoặc vô sắc, hoặc hữu
kiến, hoặc vô kiến, hoặc hữu đối, hoặc vô đối, hoặc hữu lậu, hoặc vô
lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, mà các đại Bồ-tát đã quán hoàn toàn
không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên ấy, con suy nghĩ nghĩa thú mà
Phật đã dạy về quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là rất dễ tin, dễ
hiểu, rất dễ chứng đắc. Các đại Bồ-tát đối với việc này chớ nên cho là
khó tin, khó hiểu và khó chứng đắc. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì sắc và
tự tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ,
tưởng, hành, thức là không.
Bạch Thế Tôn! Nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không.
Bạch Thế Tôn! Sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là không.
Bạch Thế Tôn! Nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không;
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là
không.
Bạch Thế Tôn! Sắc giới và tự tánh của sắc giới là không; thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới và tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới là không.
Bạch Thế Tôn! Nhãn thức giới và tự tánh của nhãn thức giới là
không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới là không.
Bạch Thế Tôn! Nhãn xúc và tự tánh của nhãn xúc là không; nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là không.
Bạch Thế Tôn! Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự
tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không; các thọ do
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của các thọ do
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra không.
Bạch Thế Tôn! Địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy,
hỏa, phong, không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới là không.
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Bạch Thế Tôn! Vô minh và tự tánh của vô minh là không; hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử và tự tánh
của hành cho đến tự tánh của lão tử là không.
Bạch Thế Tôn! Bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của bố thí Ba-lamật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa là
không.
Bạch Thế Tôn! Pháp không nội và tự tánh của pháp không nội
là không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của
pháp không ngoại cho đến tự tánh của pháp không không tánh tự tánh
là không.
Bạch Thế Tôn! Chơn như và tự tánh của chơn như là không;
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì và tự tánh của pháp giới cho đến tự tánh
của cảnh giới bất tư nghì là không.
Bạch Thế Tôn! Bốn niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là
không; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tự tánh
của tám chi thánh đạo là không.
Bạch Thế Tôn! Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là
không; Thánh đế tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo
là không.
Bạch Thế Tôn! Bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không;
bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc là không.
Bạch Thế Tôn! Tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là
không; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không.
Bạch Thế Tôn! Pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp
môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là
không.
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Bạch Thế Tôn! Năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là
không; sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần thông là
không.
Bạch Thế Tôn! Pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của pháp môn
Tam-ma-địa là không; pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của pháp môn
Đà-la-ni là không.
Bạch Thế Tôn! Mười lực Phật và tự tánh của mười lực Phật là
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều
không sợ cho đến tự tánh của mười tám pháp Phật bất cộng là không.
Bạch Thế Tôn! Quả Dự-lưu và tự tánh của quả Dự-lưu là
không; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và tự tánh của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán là không.
Bạch Thế Tôn! Quả vị Độc-giác và tự tánh của quả vị Độc-giác
là không.
Bạch Thế Tôn! Trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là
không; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng là không.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát đối với tự tánh không như vậy,
phát sanh tin, hiểu sâu sắc, không có sự chứng biết điên đảo, thì liền
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do nhân duyên này, mà con nói là
quả vị giác ngộ cao tột chẳng phải khó tin, khó hiểu, chẳng phải khó
chứng đắc.
Khi ấy, Xá Lợi Tử bảo với Thiện Hiện: Này cụ thọ Thiện Hiện!
Do nhân duyên ấy, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rất khó tin,
khó hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì các đại Bồ-tát quán tất cả
pháp hoàn toàn không có tự tánh, đều như hư không; giống như hư
không, chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ tin hiểu mau chứng quả vị giác ngộ
cao tột. Các đại Bồ-tát cũng nên như thế, chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ tin
hiểu mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Này Thiện Hiện! Các
pháp đều không, ngang bằng với hư không. Các đại Bồ-tát cần phải tin
hiểu tất cả các pháp ngang bằng với hư không và có thể chứng biết,
mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát tin, hiểu tất cả pháp đều ngang
bằng với hư không, đối với quả vị giác ngộ cao tột dễ sanh tin, hiểu,
dễ chứng đắc, thì đáng lẽ chẳng có vô số đại Bồ-tát mặc áo giáp đại
công đức, phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, giữa đường
thối lui. Cho nên biết quả vị giác ngộ cao tột rất khó tin, khó hiểu, rất
khó chứng đắc.
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Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa với Tôn giả Xá Lợi Tử:
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, sắc đối với quả vị
giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, thọ, tưởng, hành,
thức đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa sắc, có pháp nào
đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa thọ, tưởng, hành,
thức, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của sắc
đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của thọ,
tưởng, hành, thức đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
sắc, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
thọ, tưởng, hành, thức, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị
thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, nhãn xứ đối với quả
vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa nhãn xứ, có pháp
nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
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Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của nhãn
xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
nhãn xứ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị
thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, sắc xứ đối với quả
vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa sắc xứ, có pháp
nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của sắc xứ
đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của sắc
xứ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ
cao tột bị thối lui chăng?
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Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, nhãn giới đối với
quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa nhãn giới, có
pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của nhãn
giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
nhãn giới, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột
bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, sắc giới đối với quả
vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa sắc giới, có pháp
nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!

423

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của sắc
giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của sắc
giới, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ
cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, nhãn thức giới đối
với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa nhãn thức giới,
có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối
lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của nhãn
thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
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Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
nhãn thức giới, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao
tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, nhãn xúc đối với
quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa nhãn xúc, có
pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của nhãn
xúc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
nhãn xúc, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột
bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
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Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, các thọ do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra đối với quả vị giác ngộ cao tột có
thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị
thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa các thọ do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, có pháp nào đối với quả vị
giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đối với quả vị giác ngộ cao tột có
thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của các
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra đối với quả vị giác
ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có pháp nào đối với quả vị giác
ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của các
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, có pháp nào đối
với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, địa giới đối với quả
vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, thủy, hỏa, phong,
không, thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa địa giới, có pháp
nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
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Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối
lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của địa
giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của địa
giới, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, có pháp nào đối với quả vị giác
ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, vô minh đối với quả
vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử đối với quả vị giác ngộ
cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa vô minh, có pháp
nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa hành cho đến lão
tử, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của vô
minh đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của hành
cho đến lão tử đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của vô
minh, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
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Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
hành cho đến lão tử, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị
thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
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Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, bố thí Ba-la-mật-đa
đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối với quả vị giác ngộ cao tột
có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa bố thí Ba-la-mậtđa, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa tịnh giới cho đến
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị
thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của bố thí
Ba-la-mật-đa đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của tịnh
giới cho đến chơn như của Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối với quả vị giác
ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của bố
thí Ba-la-mật-đa, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối
lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
tịnh giới cho đến chơn như của Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có pháp nào đối
với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, pháp không nội đối
với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
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không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa pháp không nội,
có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa pháp không
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, có pháp nào đối với
quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của pháp
không nội đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của pháp
không ngoại cho đến chơn như của pháp không không tánh tự tánh đối
với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
pháp không nội, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
pháp không ngoại cho đến chơn như của pháp không không tánh tự
tánh, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như đối với
quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như, có
pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
431

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa pháp giới cho
đến cảnh giới bất tư nghì, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột
bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của chơn
như đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của pháp
giới cho đến chơn như của cảnh giới bất tư nghì đối với quả vị giác
ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
chơn như, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
pháp giới cho đến chơn như của cảnh giới bất tư nghì, có pháp nào đối
với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, bốn niệm trụ đối với
quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa bốn niệm trụ, có
pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa bốn chánh đoạn
cho đến tám chi thánh đạo, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột
bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của bốn
niệm trụ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của bốn
chánh đoạn cho đến chơn như của tám chi thánh đạo đối với quả vị
giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
432

Tập 07, Quyển 324, Phẩm Chơn Như

Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
bốn niệm trụ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
bốn chánh đoạn cho đến chơn như của tám chi thánh đạo, có pháp nào
đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, Thánh đế khổ đối
với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, Thánh đế tập, diệt,
đạo đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa Thánh đế khổ, có
pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa Thánh đế tập,
diệt, đạo, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của Thánh
đế khổ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của Thánh
đế tập, diệt, đạo đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
Thánh đế khổ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
Thánh đế tập, diệt, đạo, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị
thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, bốn tịnh lự đối với
quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
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Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, bốn vô lượng, bốn
định vô sắc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa bốn tịnh lự, có
pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa bốn vô lượng,
bốn định vô sắc, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của bốn
tịnh lự đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của bốn
vô lượng, bốn định vô sắc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
bốn tịnh lự, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ
cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, tám giải thoát đối
với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa tám giải thoát, có
pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ
cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
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Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của tám
giải thoát đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đối với quả vị giác ngộ cao
tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
tám giải thoát, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có pháp nào đối với quả
vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, pháp môn giải thoát
không đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa pháp môn giải
thoát không, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột
bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của pháp
môn giải thoát không đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đối với quả vị giác ngộ cao tột có
thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
pháp môn giải thoát không, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao
tột bị thối lui chăng?
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Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, có pháp nào đối với quả vị
giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, năm loại mắt đối
với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, sáu phép thần thông
đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa năm loại mắt, có
pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa sáu phép thần
thông, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của năm
loại mắt đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của sáu
phép thần thông đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
năm loại mắt, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của sáu
phép thần thông, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, pháp môn Tam-mađịa đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, pháp môn Đà-la-ni
đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa pháp môn Tamma-địa, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
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Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa pháp môn Đà-lani, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của pháp
môn Tam-ma-địa đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của pháp
môn Đà-la-ni đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
pháp môn Tam-ma-địa, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị
thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
pháp môn Đà-la-ni, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối
lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, mười lực Phật đối
với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa mười lực Phật,
có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa bốn điều không
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, có pháp nào đối với quả vị
giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của mười
lực Phật đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của bốn
điều không sợ cho đến chơn như của mười tám pháp Phật bất cộng đối
với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
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Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
mười lực Phật, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
bốn điều không sợ cho đến chơn như của mười tám pháp Phật bất
cộng, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, quả Dự-lưu đối với
quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa quả Dự-lưu, có
pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối
lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của quả
Dự-lưu đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
quả Dự-lưu, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ
cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, quả vị Độc-giác đối
với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
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Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa quả vị Độc-giác,
có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của quả vị
Độc-giác đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của
quả vị Độc-giác, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, trí nhất thiết đối với
quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa trí nhất thiết, có
pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của trí
nhất thiết đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của trí
nhất thiết, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, lìa chơn như của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ
cao tột bị thối lui chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa với Xá Lợi Tử: Nếu tất cả
pháp là chắc thật, là an trụ, hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể
nắm bắt được, thì nói là những pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao
tột có thể bị thối lui?
Khi ấy, Xá Lợi Tử bảo với cụ thọ Thiện Hiện: Như Ngài đã nói,
thì trong pháp vô sanh nhẫn hoàn toàn không có pháp, cũng không có
Bồ-tát có thể đối với quả vị giác ngộ cao tột nói là có thối lui. Nếu
vậy, thì tại sao Phật nói ba loại hữu tình trụ Bồ-tát thừa, lẽ ra chỉ nên
nói một mà thôi. Lại như Ngài đã nói thì không nên có ba thừa Bồ-tát,
mà chỉ nên có một thừa Chánh Đẳng Giác mà thôi?
Khi ấy, cụ thọ Mãn Từ Tử nói với Xá Lợi Tử: Nên hỏi Thiện
Hiện là có phải chỉ có một Bồ-tát thừa chăng, sau đó mới nên vấn nạn,
không nên kiến lập ba thừa sai khác mà chỉ nên có một thừa Chánh
Đẳng Giác.
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện:
- Có phải chỉ có một Bồ-tát thừa chăng?
Lúc bấy giờ, Thiện Hiện thưa với Xá Lợi Tử:
- Thưa Ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, trong chơn như
của tất cả pháp, có phải có ba loại tướng sai khác của hữu tình trụ Bồtát thừa chăng? Đó là đối với quả vị giác ngộ cao tột có loại nhất định
bị thối lui, nhất định không thối lui và bất định chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, trong chơn như của
tất cả pháp, có phải có ba thừa Bồ-tát là Thanh-văn, Bồ-tát thừa, Độcgiác Bồ-tát thừa và Chánh đẳng giác Bồ-tát thừa khác nhau chẳng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, trong chơn như của
tất cả pháp, có phải thật có một Bồ-tát thừa nhất định không thối lui
chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, trong chơn như của
tất cả pháp, có phải thật có một Chánh đẳng giác Bồ-tát thừa chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, chơn như của các
pháp có một, có hai, có ba tướng chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Theo ý Ngài thì sao, trong chơn như của
tất cả pháp, có phải có một pháp, một Bồ-tát, để có thể nắm bắt được
chăng?
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Xá Lợi Tử đáp: Không, Thiện Hiện!
Lúc bấy giờ, Thiện Hiện thưa với Xá Lợi Tử: Nếu tất cả pháp là chắc
thật, là an trụ, hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt
được, thì tại sao Xá Lợi Tử có thể nghĩ thế này: Bồ-tát như thế đối với
quả vị giác ngộ cao tột của Phật, nhất định có thối lui; Bồ-tát như thế,
đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật, nhất định không thối lui; Bồtát như thế đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật nhất định bất định;
Bồ-tát như thế là Thanh-văn thừa, Bồ-tát như thế là Độc-giác thừa,
Bồ-tát như thế là Chánh đẳng giác thừa? Như vậy là ba, hay như vậy
là một?
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát đối với tất cả pháp hoàn
toàn không có sở đắc, đối với chơn như của tất cả pháp cũng có thể
khéo tin hiểu, hoàn toàn không có sở đắc, đối với chư Bồ-tát cũng
không sở đắc, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng không sở
đắc thì nên biết đó là đại Bồ-tát chơn thật.
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát nghe nói tướng chơn như
chẳng thể nắm bắt được của các pháp như thế, tâm họ chẳng kinh,
chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng nghi, chẳng hối, chẳng thối, chẳng chìm,
thì đại Bồ-tát ấy mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Lúc bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện:
- Này Thiện Hiện! Hay thay! Hay thay! Ông nay có thể vì các
đại Bồ-tát mà nói pháp yếu. Những điều ông nói đều là do oai thần
của Như Lai gia bị, chẳng phải tự lực của ông.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát đối với tướng chơn như chẳng
thể nắm bắt được của các pháp, phát sanh sự tin hiểu sâu xa, biết
tướng không sai biệt của tất cả pháp, nghe nói tướng chơn như chẳng
thể nắm bắt được của các pháp như thế, tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ,
chẳng hãi, chẳng nghi, chẳng hối, chẳng thối, chẳng chìm, thì đại Bồtát ấy mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát thành tựu pháp này thì có mau
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chăng?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu đại Bồ-tát
thành tựu pháp này thì mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng
rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác.
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu
đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên trụ ở đâu và
trụ như thế nào?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả
vị giác ngộ cao tột, đối với tất cả hữu tình nên trụ tâm bình đẳng,
chẳng nên trụ tâm bất bình đẳng; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm
bình đẳng, chẳng nên khởi tâm bất bình đẳng; đối với tất cả hữu tình
nên dùng tâm bình đẳng mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm bất bình
đẳng mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm đại từ, chẳng
nên khởi tâm sân giận; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm đại từ mà
nói với họ, chẳng nên dùng tâm sân giận mà nói với họ; đối với tất cả
hữu tình nên khởi tâm đại bi, chẳng nên dùng tâm não hại; đối với tất
cả hữu tình nên khởi tâm đại bi mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm
não hại mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm đại hỷ,
chẳng nên khởi tâm tật đố; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm đại hỷ
mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm tật đố mà nói với họ; đối với tất cả
hữu tình nên khởi tâm đại xả, chẳng nên khởi tâm phe nhóm lệch lạc;
đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm đại xả mà nói với họ, chẳng nên
dùng tâm phe nhóm lệch lạc mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên
khởi tâm cung kính, chẳng nên khởi tâm kiêu mạn; đối với tất cả hữu
tình nên dùng tâm cung kính mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm kiêu
mạn; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm ngay thẳng thật thà, chẳng
nên khởi tâm dối trá dua nịnh; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm
ngay thẳng thật thà mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm dối trá dua
nịnh mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm mềm mỏng,
chẳng nên khởi tâm ngang ngạnh; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm
mềm mỏng mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm ngang ngạnh mà nói
với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm lợi ích, chẳng nên khởi
tâm chẳng lợi ích; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm lợi ích mà nói
với họ, chẳng nên dùng tâm chẳng lợi ích mà nói với họ; đối với tất cả
hữu tình nên khởi tâm an lạc, chẳng nên khởi tâm chẳng an lạc; đối
với tất cả hữu tình nên dùng tâm an lạc mà nói với họ, chẳng nên dùng
tâm chẳng an lạc mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm
không vướng mắc, chẳng nên khởi tâm có vướng mắc; đối với tất cả
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hữu tình nên dùng tâm không vướng mắc mà nói với họ, chẳng nên
dùng tâm có vướng mắc mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên
khởi tâm xem như cha mẹ, như anh em, như chị em, như con trai, con
gái, như bà con, cũng dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu
tình nên khởi tâm xem như bạn bè, cũng dùng tâm này mà nói với họ;
đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm như thân giáo sư, như quỹ phạm
sư, như đệ tử, như bạn đồng học, cũng dùng tâm này mà nói với họ;
đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như Dự-lưu, Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán, cũng dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu
tình nên khởi tâm xem như Độc-giác, cũng dùng tâm này mà nói với
họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như đại Bồ-tát, cũng
dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem
như Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, cũng dùng tâm này mà nói với
họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm cung kính, cúng dường, tôn
trọng, ngợi khen, cũng dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu
tình nên khởi tâm cứu giúp, thương yêu, che chở, cũng dùng tâm này
mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm rốt ráo không,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng dùng tâm này mà nói
với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm không, vô tướng, vô
nguyện, cũng dùng tâm này mà nói với họ.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì dùng vô sở đắc làm phương tiện. Nên an trụ nơi đây.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột, thì nên tự xa lìa việc giết hại sanh mạng, cũng
khuyên người khác xa lìa việc giết hại sanh mạng, thường xuyên chính
thức tuyên dương pháp xa lìa sự giết hại sanh mạng, hoan hỷ khen
ngợi người xa lìa giết hại sanh mạng; nên tự xa lìa việc không cho mà
lấy, dâm dục tà hạnh, cũng khuyên người khác xa lìa việc không cho
mà lấy, dâm dục tà hạnh, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp
xa lìa việc không cho mà lấy, dâm dục tà hạnh, hoan hỷ khen ngợi
người xa lìa việc không cho mà lấy, dâm dục tà hạnh.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự mình xa lìa lời nói hư dối, cũng khuyên người
khác xa lìa lời nói hư dối, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp
xa lìa lời nói hư dối, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa lời nói hư dối;
nên tự mình xa lìa lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, cũng
khuyên người khác xa lìa lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn
tạp, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói thôi ác,
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lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa lời nói
thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự mình xa lìa tham dục, cũng khuyên người khác
xa lìa tham dục, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa
tham dục, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa tham dục; nên tự mình xa
lìa sân giận, tà kiến, cũng khuyên người khác xa lìa sân giận, tà kiến,
thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa sân giận, tà kiến,
hoan hỷ khen ngợi người xa lìa sân giận, tà kiến.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự mình tu sơ thiền, cũng khuyên người khác tu sơ
thiền, thường xuyên tuyên dương pháp tu sơ thiền, hoan hỷ khen ngợi
người tu sơ thiền; nên tự tu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, cũng khuyên
người khác tu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, thường xuyên chính thức
tuyên dương pháp tu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, hoan hỷ khen ngợi
người tu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự mình tu từ vô lượng, cũng khuyên người khác
tu từ vô lượng, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu từ vô
lượng, hoan hỷ khen ngợi người tu từ vô lượng; nên tự tu bi, hỷ, xả vô
lượng, cũng khuyên người khác tu bi, hỷ, xả vô lượng, thường xuyên
chính thức tuyên dương pháp tu bi, hỷ, xả vô lượng, cũng hoan hỷ
khen ngợi người tu bi, hỷ, xả vô lượng.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự mình tu định Không vô biên xứ, cũng khuyên
người khác tu định Không vô biên xứ, thường xuyên chính thức tuyên
dương pháp tu định Không vô biên xứ, hoan hỷ khen ngợi người tu
định Không vô biên xứ; nên tự tu định Thức vô biên xứ, Vô sở hữu
xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng khuyên người khác tu định Thức
vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thường xuyên
chính thức tuyên dương pháp tu định Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ,
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoan hỷ khen ngợi người tu định Thức vô
biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự viên mãn bố thí Ba-la-mật-đa, cũng khuyên
người khác viên mãn bố thí Ba-la-mật-đa, thường xuyên chính thức
tuyên dương pháp viên mãn bố thí Ba-la-mật-đa, hoan hỷ khen ngợi
người viên mãn bố thí Ba-la-mật-đa; nên tự viên mãn tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng khuyên người khác
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viên mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa,
thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, hoan hỷ khen ngợi người
viên mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự an trụ pháp không nội, cũng khuyên người khác
an trụ pháp không nội, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp an
trụ pháp không nội, hoan hỷ khen ngợi người khác an trụ pháp không
nội; nên tự an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng
khuyên người khác an trụ pháp không ngoại cho đến an trụ pháp
không không tánh tự tánh, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp
an trụ pháp không ngoại cho đến an trụ pháp không không tánh tự
tánh, hoan hỷ khen ngợi người an trụ pháp không ngoại cho đến an trụ
pháp không không tánh tự tánh.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự an trụ chơn như, cũng khuyên người khác an trụ
chơn như, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp an trụ chơn
như, hoan hỷ khen ngợi người an trụ chơn như; nên tự an trụ pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì, cũng khuyên người khác an trụ pháp giới cho
đến cảnh giới bất tư nghì, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp
an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoan hỷ khen ngợi
người an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự tu bốn niệm trụ, cũng khuyên người khác tu bốn
niệm trụ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu bốn niệm trụ,
hoan hỷ khen ngợi người tu bốn niệm trụ; nên tự tu bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, cũng khuyên người khác tu bốn vô lượng, bốn định vô
sắc, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, hoan hỷ khen ngợi người tu bốn vô lượng, bốn định vô
sắc.
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Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự tu Thánh để khổ, cũng khuyên người khác tu
Thánh để khổ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu Thánh
để khổ, hoan hỷ khen ngợi người tu Thánh để khổ; nên tự tu Thánh để
tập, diệt, đạo, cũng khuyên người khác tu Thánh để tập, diệt, đạo,
thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu Thánh để tập, diệt, đạo,
hoan hỷ khen ngợi người tu Thánh để tập, diệt, đạo.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự tu tám giải thoát, cũng khuyên người khác tu
tám giải thoát, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu tám giải
thoát, hoan hỷ khen ngợi người tu tám giải thoát; nên tự tu tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng khuyên người khác tu tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thường xuyên chính thức
tuyên dương pháp tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ,
hoan hỷ khen ngợi người tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự tu pháp môn giải thoát không, cũng khuyên
người khác tu pháp môn giải thoát không, thường xuyên chính thức
tuyên dương pháp tu pháp môn giải thoát không, hoan hỷ khen ngợi
người tu pháp môn giải thoát là không; nên tự tu pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện, cũng khuyên người khác tu pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoan hỷ khen ngợi người tu
pháp pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự viên mãn bậc Cực hỷ, cũng khuyên người khác
viên mãn bậc Cực hỷ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp
viên mãn bậc Cực hỷ, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn bậc Cực hỷ;
nên tự viên mãn bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực
nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ,
bậc Pháp vân, cũng khuyên người khác viên mãn bậc Ly cấu cho đến
bậc Pháp vân, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự viên mãn năm loại mắt, cũng khuyên người
khác viên mãn năm loại mắt, thường xuyên chính thức tuyên dương
pháp viên mãn năm loại mắt, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn pháp
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năm loại mắt; nên tự viên mãn sáu phép thần thông, cũng khuyên
người khác viên mãn sáu phép thần thông, thường xuyên chính thức
tuyên dương pháp viên mãn sáu phép thần thông, hoan hỷ khen ngợi
người viên mãn sáu phép thần thông.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự viên mãn pháp môn Tam-ma-địa, cũng khuyên
người khác viên mãn pháp môn Tam-ma-địa, thường xuyên chính
thức tuyên dương pháp viên mãn pháp môn Tam-ma-địa, hoan hỷ
khen ngợi người viên mãn pháp môn Tam-ma-địa; nên tự viên mãn
pháp môn Đà-la-ni, cũng khuyên người khác viên mãn pháp môn Đàla-ni, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn pháp môn
Đà-la-ni, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn pháp môn Đà-la-ni.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự viên mãn mười lực Phật, cũng khuyên người
khác viên mãn mười lực Phật, thường xuyên chính thức tuyên dương
pháp viên mãn mười lực Phật, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn
mười lực Phật; nên tự viên mãn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng,
cũng khuyên người khác viên mãn bốn điều không sợ cho đến mười
tám pháp Phật bất cộng, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp
viên mãn bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng,
hoan hỷ khen ngợi người viên mãn bốn điều không sợ cho đến mười
tám pháp Phật bất cộng.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự quán mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận,
nghịch, cũng khuyên người khác quán mười hai chi duyên khởi theo
chiều thuận, nghịch, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp quán
mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận, nghịch, hoan hỷ khen ngợi
người quán mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận, nghịch.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, cũng
khuyên người khác biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, thường
xuyên chính thức tuyên dương pháp biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu
đạo, hoan hỷ khen ngợi người biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự khởi trí chứng quả Dự-lưu, mà chẳng chứng
thực tế đắc quả Dự-lưu, cũng khuyên người khác khởi trí chứng quả
Dự-lưu, và chứng thực tế đắc quả Dự-lưu, thường xuyên chính thức
tuyên dương pháp khởi trí chứng quả Dự-lưu, và chứng thực tế đắc
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quả Dự-lưu, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí chứng quả Dự-lưu, và
chứng thực tế đắc quả Dự-lưu; nên tự khởi trí chứng quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán, mà chẳng chứng thực tế đắc quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán, cũng khuyên người khác khởi trí chứng quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán, và chứng thực tế đắc quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí chứng quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và chứng thực tế đắc quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí chứng quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán, và chứng thực tế đắc quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự khởi trí chứng quả vị Độc-giác, và chẳng chứng
thực tế đắc quả vị Độc-giác, cũng khuyên người khác khởi trí chứng
quả vị Độc-giác, và chứng thực tế đắc quả vị Độc-giác, thường xuyên
chính thức tuyên dương pháp khởi trí chứng quả vị Độc-giác, và
chẳng chứng thực tế đắc quả vị Độc-giác, hoan hỷ khen ngợi người
khởi trí chứng quả vị Độc-giác, và chứng thực tế đắc quả vị Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự nhập địa vị Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, cũng
khuyên người khác nhập địa vị Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, thường
xuyên chính thức tuyên dương pháp nhập địa vị Chánh tánh ly sanh
của Bồ-tát, hoan hỷ khen ngợi người nhập địa vị Chánh tánh ly sanh
của Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự nghiêm tịnh cõi Phật, cũng khuyên người khác
nghiêm tịnh cõi Phật, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp
nghiêm tịnh cõi Phật, hoan hỷ khen ngợi người nghiêm tịnh cõi Phật.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự thành thục hữu tình, cũng dạy người khác thành
thục hữu tình, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp thành thục
hữu tình, hoan hỷ khen ngợi người thành thục hữu tình.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự phát khởi thần thông Bồ-tát, cũng dạy người
khác phát khởi thần thông Bồ-tát, thường xuyên chính thức tuyên
dương pháp phát khởi thần thông Bồ-tát, hoan hỷ khen ngợi người
phát khởi thần thông Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự khởi trí nhất thiết, cũng dạy người khác khởi trí
nhất thiết, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí nhất
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thiết, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí nhất thiết; nên tự khởi trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng, cũng dạy người khác khởi trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, cũng
khuyên người khác đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, thường
xuyên chính thức tuyên dương pháp đoạn tất cả tập khí phiền não
tương tục, hoan hỷ khen ngợi người đoạn tất cả tập khí phiền não
tương tục.
Quyeån Thöù 324
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Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự khởi pháp không quên mất, cũng khuyên người
khác khởi pháp không quên mất, thường xuyên chính thức tuyên
dương pháp không quên mất, hoan hỷ khen ngợi người khởi pháp
không quên mất; nên tự khởi tánh luôn luôn xả, cũng khuyên người
khác khởi tánh luôn luôn xả, thường xuyên chính thức tuyên dương
pháp khởi tánh luôn luôn xả, hoan hỷ khen ngợi người khởi tánh luôn
luôn xả.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự nhiếp thọ tuổi thọ viên mãn, cũng khuyên người
khác nhiếp thọ tuổi thọ viên mãn, thường xuyên chính thức tuyên
dương pháp nhiếp thọ tuổi thọ viên mãn, hoan hỷ khen ngợi người
nhiếp thọ tuổi thọ viên mãn.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự chuyển pháp luân, cũng khuyên người khác
chuyển pháp luân, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp chuyển
pháp luân, hoan hỷ khen ngợi người chuyển pháp luân.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì nên tự nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại, cũng khuyên
người khác nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại, thường xuyên chính
thức tuyên dương pháp nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại, hoan hỷ
khen ngợi người nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên an trụ như vậy.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát nên học phương tiện thiện xảo của
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế; nếu học như vậy thì mới có khả
năng an trụ pháp an trụ; nếu học như vậy, an trụ như vậy, thì đối với
sắc không bị chướng ngại, đối với thọ, tưởng, hành, thức không bị
chướng ngại; đối với nhãn xứ không bị chướng ngại, đối với nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ không bị chướng ngại; đối với sắc xứ không bị
chướng ngại, đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ được không bị
chướng ngại; đối với nhãn giới không bị chướng ngại, đối với nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới không bị chướng ngại; đối với sắc giới không bị
chướng ngại, đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới không bị
chướng ngại; đối với nhãn thức giới không bị chướng ngại, đối với
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới không bị chướng ngại; đối với nhãn xúc
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không bị chướng ngại, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc không bị
chướng ngại; đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không bị
chướng ngại, đối với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra được không bị chướng ngại; đối với địa giới không bị chướng
ngại, đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới không bị chướng
ngại; đối với vô minh không bị chướng ngại, đối với hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử được không bị chướng
ngại; đối với việc xa lìa sự sát hại sanh mạng không bị chướng ngại,
đối với việc xa lìa sự không cho mà lấy, dâm dục, tà hạnh, lời nói hư
dối, lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, tham dục, sân giận,
tà kiến không bị chướng ngại; đối với bốn tịnh lự không bị chướng
ngại, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc không bị chướng ngại; đối
với bố thí Ba-la-mật-đa không bị chướng ngại, đối với tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa được không bị chướng
ngại; đối với pháp không nội không bị chướng ngại, đối với pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh không bị chướng ngại; đối với chơn
như không bị chướng ngại, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì không bị
chướng ngại; đối với bốn niệm trụ không bị chướng ngại, đối với bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo không bị chướng ngại; đối với Thánh đế khổ không bị
chướng ngại, đối với Thánh đế tập, diệt, đạo được không bị chướng
ngại; đối với tám giải thoát không bị chướng ngại, đối với tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không bị chướng ngại; đối với
pháp môn giải thoát không không bị chướng ngại, đối với pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện được không bị chướng ngại; đối với
bậc Cực hỷ không bị chướng ngại, đối với bậc Ly cấu, bậc Phát
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân không bị chướng
ngại; đối với năm loại mắt không bị chướng ngại, đối với sáu phép
thần thông không bị chướng ngại; đối với pháp môn Tam-ma-địa
không bị chướng ngại, đối với pháp môn Đà-la-ni được không bị
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chướng ngại; đối với mười lực Phật không bị chướng ngại, đối với
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không bị chướng ngại; đối với
việc quán mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận, nghịch không bị
chướng ngại; đối với việc biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo không
bị chướng ngại; đối với quả Dự-lưu không bị chướng ngại, đối với quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán không bị chướng ngại; đối với quả vị
Độc-giác không bị chướng ngại; đối với địa vị nhập Chánh tánh ly
sanh của Bồ-tát không bị chướng ngại; đối với việc nghiêm tịnh cõi
Phật không bị chướng ngại, đối với việc thành thục hữu tình không bị
chướng ngại; đối với việc khởi thần thông Bồ-tát không bị chướng
ngại; đối với trí nhất thiết không bị chướng ngại, đối với trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng không bị chướng ngại; đối với việc đoạn tất cả tập
khí phiền não tương tục không bị chướng ngại; đối với pháp không
quên mất không bị chướng ngại, đối với tánh luôn luôn xả không bị
chướng ngại; đối với tuổi thọ viên mãn không bị chướng ngại; đối với
việc chuyển pháp luân không bị chướng ngại; đối với sự tồn tại của
chánh pháp không bị chướng ngại. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy từ đời trước đến nay chẳng
nhiếp thọ sắc, chẳng nhiếp thọ thọ, tưởng, hành, thức; chẳng nhiếp thọ
nhãn xứ, chẳng nhiếp thọ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chẳng nhiếp thọ sắc
xứ, chẳng nhiếp thọ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chẳng nhiếp thọ
nhãn giới, chẳng nhiếp thọ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; chẳng nhiếp thọ
sắc giới, chẳng nhiếp thọ thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; chẳng
nhiếp thọ nhãn thức giới, chẳng nhiếp thọ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới; chẳng nhiếp thọ nhãn xúc, chẳng nhiếp thọ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc; chẳng nhiếp thọ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng
nhiếp thọ các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra;
chẳng nhiếp thọ địa giới, chẳng nhiếp thọ thủy, hỏa, phong, không,
thức giới; chẳng nhiếp thọ vô minh, chẳng nhiếp thọ hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử; chẳng nhiếp thọ việc xa
lìa sát hại sanh mạng, chẳng nhiếp thọ việc xa lìa sự chẳng cho mà lấy,
dâm dục, tà hạnh, lời nói hư dối, lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói
hỗn tạp, tham dục, sân giận, tà kiến; chẳng nhiếp thọ bốn tịnh lự,
chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chẳng nhiếp thọ bố thí
Ba-la-mật-đa, chẳng nhiếp thọ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa; chẳng nhiếp thọ pháp không nội, chẳng nhiếp thọ
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
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vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; chẳng nhiếp thọ chơn
như, chẳng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; chẳng nhiếp thọ bốn
niệm trụ, chẳng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; chẳng nhiếp thọ Thánh
đế khổ, chẳng nhiếp thọ Thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng nhiếp thọ tám
giải thoát, chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ; chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, chẳng nhiếp thọ pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng nhiếp thọ bậc Cực hỷ,
chẳng nhiếp thọ bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực
nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ,
bậc Pháp vân; chẳng nhiếp thọ năm loại mắt, chẳng nhiếp thọ sáu
phép thần thông; chẳng nhiếp thọ pháp môn Tam-ma-địa, chẳng nhiếp
thọ pháp môn Đà-la-ni; chẳng nhiếp thọ mười lực Phật, chẳng nhiếp
thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng nhiếp thọ việc quán
mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận, nghịch; chẳng nhiếp thọ
việc biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo; chẳng nhiếp thọ quả Dựlưu, chẳng nhiếp thọ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; chẳng nhiếp
thọ quả vị Độc-giác; chẳng nhiếp thọ địa vị nhập Chánh tánh ly sanh
của Bồ-tát; chẳng nhiếp thọ việc nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng nhiếp
thọ việc thành thục hữu tình, chẳng nhiếp thọ thần thông của Bồ-tát;
chẳng nhiếp thọ trí nhất thiết, chẳng nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng; chẳng nhiếp thọ việc đoạn trừ tất cả tập khí phiền não
tương tục; chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất, chẳng nhiếp thọ
tánh luôn luôn xả; chẳng nhiếp thọ tuổi viên mãn, chẳng nhiếp thọ
việc chuyển pháp luân, chẳng nhiếp thọ sự tồn tại của chánh pháp. Vì
sao?
Này Thiện Hiện! Vì sắc chẳng thể nhiếp thọ, nếu sắc chẳng thể
nhiếp thọ thì chẳng phải là sắc; thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nhiếp
thọ, nếu thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là
thọ, tưởng, hành, thức.
Này Thiện Hiện! Nhãn xứ chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhãn xứ
chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
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chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nhiếp thọ
thì chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Này Thiện Hiện! Sắc xứ chẳng thể nhiếp thọ, nếu sắc xứ chẳng
thể nhiếp thọ thì chẳng phải là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
chẳng thể nhiếp thọ, nếu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể
nhiếp thọ thì chẳng phải là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Này Thiện Hiện! Nhãn giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhãn giới
chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhãn giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng thể
nhiếp thọ thì chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Này Thiện Hiện! Sắc giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu sắc giới
chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là sắc giới; thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Này Thiện Hiện! Nhãn thức giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhãn
thức giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhãn thức giới; nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới.
Này Thiện Hiện! Nhãn xúc chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhãn xúc
chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhãn xúc; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng thể nhiếp
thọ thì chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Này Thiện Hiện! Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng
thể nhiếp thọ, nếu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể
nhiếp thọ thì chẳng phải là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; các
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nhiếp
thọ, nếu các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra chẳng
thể nhiếp thọ thì chẳng phải là các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra.
Này Thiện Hiện! Địa giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu địa giới
chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là địa giới; thủy, hỏa, phong,
không, thức giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu thủy, hỏa, phong, không,
thức giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thủy, hỏa, phong,
không, thức giới.
Này Thiện Hiện! Vô minh chẳng thể nhiếp thọ, nếu vô minh
chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là vô minh; hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chẳng thể nhiếp thọ, nếu
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hành cho đến lão tử chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là hành cho
đến lão tử.
Này Thiện Hiện! Việc xa lìa giết hại sanh mạng chẳng thể nhiếp
thọ, nếu việc xa lìa giết hại sanh mạng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng
phải là việc xa lìa giết hại sanh mạng; việc xa lìa sự chẳng cho mà lấy,
dâm dục, tà hạnh chẳng thể nhiếp thọ, nếu xa lìa việc chẳng cho mà
lấy, dâm dục, tà hạnh chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa
sự chẳng cho mà lấy, dâm dục, tà hạnh.
Này Thiện Hiện! Việc xa lìa lời nói hư dối chẳng thể nhiếp thọ,
nếu việc xa lìa lời nói hư dối chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là
việc xa lìa lời nói hư dối; việc xa lìa lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời
nói hỗn tạp chẳng thể nhiếp thọ, nếu việc lìa lời nói thôi ác, lời nói
chia rẽ, lời nói hỗn tạp chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc lìa
lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp.
Này Thiện Hiện! Việc xa lìa tham dục chẳng thể nhiếp thọ, nếu
việc xa lìa tham dục chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa
tham dục; việc xa lìa sân giận, tà kiến chẳng thể nhiếp thọ, nếu việc xa
lìa sân giận, tà kiến chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa
sân giận, tà kiến.
Này Thiện Hiện! Sơ thiền chẳng thể nhiếp thọ, nếu sơ thiền
chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là sơ thiền; đệ nhị, đệ tam, đệ tứ
thiền chẳng thể nhiếp thọ, nếu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền chẳng thể
nhiếp thọ thì chẳng phải là đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền.
Này Thiện Hiện! Từ vô lượng chẳng thể nhiếp thọ, nếu từ vô
lượng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là từ vô lượng; bi, hỉ, xả vô
lượng chẳng thể nhiếp thọ, nếu bi, hỉ, xả vô lượng chẳng thể nhiếp thọ
thì chẳng phải là bi, hỉ, xả vô lượng.
Này Thiện Hiện! Không vô biên xứ chẳng thể nhiếp thọ, nếu
Không vô biên xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là Không vô
biên xứ; Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ
chẳng thể nhiếp thọ, nếu Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng
phi phi tưởng xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là Thức vô biên
xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
Này Thiện Hiện! Bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể nhiếp thọ, nếu
bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bố thí Ba-lamật-đa; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa
chẳng thể nhiếp thọ, nếu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
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Này Thiện Hiện! Pháp không nội chẳng thể nhiếp thọ, nếu pháp
không nội chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp không nội; pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nhiếp thọ, nếu pháp không
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nhiếp thọ thì
chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự
tánh.
Này Thiện Hiện! Chơn như chẳng thể nhiếp thọ, nếu chơn như
chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là chơn như; pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì chẳng thể nhiếp thọ, nếu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì
chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất
tư nghì.
Này Thiện Hiện! Bốn niệm trụ chẳng thể nhiếp thọ, nếu bốn
niệm trụ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bốn niệm trụ; bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo chẳng thể nhiếp thọ, nếu bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bốn chánh đoạn
cho đến tám chi thánh đạo.
Này Thiện Hiện! Thánh đế khổ chẳng thể nhiếp thọ, nếu Thánh
đế khổ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là Thánh đế khổ; Thánh đế
tập, diệt, đạo chẳng thể nhiếp thọ, nếu Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng
thể nhiếp thọ thì chẳng phải là Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Thiện Hiện! Tám giải thoát chẳng thể nhiếp thọ, nếu tám
giải thoát chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tám giải thoát; tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể nhiếp thọ, nếu tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể nhiếp thọ thì
chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Này Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không chẳng thể nhiếp
thọ, nếu pháp môn giải thoát không chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải
là pháp môn giải thoát là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện chẳng thể nhiếp thọ, nếu pháp môn giải thoát vô tướng, vô
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nguyện chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện.
Này Thiện Hiện! Bậc Cực hỷ chẳng thể nhiếp thọ, nếu bậc Cực
hỷ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bậc Cực hỷ; bậc Ly cấu, bậc
Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân chẳng thể nhiếp thọ,
nếu bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng
phải là bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân.
Này Thiện Hiện! Năm loại mắt chẳng thể nhiếp thọ, nếu năm
loại mắt chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là năm loại mắt; sáu phép
thần thông chẳng thể nhiếp thọ, nếu sáu phép thần thông chẳng thể
nhiếp thọ thì chẳng phải là sáu phép thần thông.
Này Thiện Hiện! Pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nhiếp thọ,
nếu pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp
môn Tam-ma-địa; pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nhiếp thọ, nếu pháp
môn Đà-la-ni chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp môn Đà-lani.
Này Thiện Hiện! Mười lực Phật chẳng thể nhiếp thọ, nếu mười
lực Phật chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là mười lực Phật. Bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nhiếp thọ, nếu bốn điều không
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nhiếp thọ thì
chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất
cộng.
Này Thiện Hiện! Mười hai chi duyên khởi quán theo chiều
thuận, nghịch chẳng thể nhiếp thọ, nếu mười hai chi duyên khởi quán
theo chiều thuận, nghịch chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là mười
hai chi duyên khởi quán theo chiều thuận, nghịch.
Này Thiện Hiện! Biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo chẳng
thể nhiếp thọ, nếu biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo chẳng có thể
nhiếp thọ thời chẳng nên biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo.
Này Thiện Hiện! Quả Dự-lưu chẳng thể nhiếp thọ, nếu quả Dựlưu chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là quả Dự-lưu; quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán chẳng thể nhiếp thọ, nếu quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán.
Này Thiện Hiện! Quả vị Độc-giác chẳng thể nhiếp thọ, nếu quả
vị Độc-giác chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là quả vị Độc-giác.
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Này Thiện Hiện! Địa vị nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát
chẳng thể nhiếp thọ, nếu địa vị nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát
chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là địa vị nhập Chánh tánh ly sanh
của Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Việc nghiêm tịnh cõi Phật chẳng thể nhiếp
thọ, nếu việc nghiêm tịnh cõi Phật chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải
là việc nghiêm tịnh cõi Phật.
Này Thiện Hiện! Việc thành thục hữu tình chẳng thể nhiếp thọ,
nếu việc thành thục hữu tình chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc
thành thục hữu tình.
Này Thiện Hiện! Thần thông của Bồ-tát chẳng thể nhiếp thọ,
nếu thần thông của Bồ-tát chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thần
thông của Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết chẳng thể nhiếp thọ, nếu trí nhất
thiết chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là trí nhất thiết; trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng chẳng thể nhiếp thọ, nếu trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng.
Này Thiện Hiện! Việc đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục
chẳng thể nhiếp thọ, nếu việc đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục
chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc đoạn tất cả tập khí phiền
não tương tục.
Này Thiện Hiện! Pháp không quên mất chẳng thể nhiếp thọ, nếu
pháp không quên mất chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp
không quên mất; tánh luôn luôn xả chẳng thể nhiếp thọ, nếu tánh luôn
luôn xả chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả.
Này Thiện Hiện! Tuổi thọ viên mãn chẳng thể nhiếp thọ, nếu
tuổi thọ viên mãn chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tuổi thọ viên
mãn.
Này Thiện Hiện! Chuyển pháp luân chẳng thể nhiếp thọ, nếu
chuyển pháp luân chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là chuyển pháp
luân.
Này Thiện Hiện! Chánh pháp tồn tại chẳng thể nhiếp thọ, nếu
chánh pháp tồn tại chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là chánh pháp
tồn tại.
Khi nói phẩm Bồ-tát an trụ ấy, có một vạn hai ngàn đại Bồ-tát
đắc vô sanh pháp nhẫn.
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XXXXIX. PHAÅM BAÁT THOÁI CHUYEÅN
01
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại
Bồ-tát bất thối chuyển có hạnh gì, có trạng gì, có tướng gì? Chúng con
làm sao biết là đại Bồ-tát Bất thối chuyển?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát có khả năng biết như
thật các bậc phàm phu, các bậc Thanh-văn, các bậc Độc-giác, các bậc
Bồ-tát, các bậc Như Lai, trong chơn như của các pháp, các bậc như thế
không đổi khác, không phân biệt, đều không hai, không hai phần. Đại
Bồ-tát ấy tuy như thật ngộ nhập chơn như của các pháp nhưng đối với
chơn như của các pháp không có sự phân biệt. Vì dùng vô sở đắc làm
phương tiện nên đại Bồ-tát ấy đã như thật ngộ nhập chơn như của các
pháp rồi, tuy nghe chơn như cùng với tất cả pháp không hai, không
khác nhưng không nghi ngờ vướng mắc. Vì sao? Vì chơn như cùng tất
cả pháp, chẳng thể nói một hoặc khác, cùng hay chẳng cùng. Đại Bồtát ấy phát ra lời nói không bao giờ khinh suất, những lời nói ra đều
mang ý nghĩa lợi ích; nếu không có ý nghĩa lợi ích thì chẳng bao giờ
nói. Đại Bồ-tát ấy chẳng quán xem sự tốt xấu trường đoản của người
khác, mà bình đẳng thương yêu vì họ nói pháp.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát bất thối chuyển có các hành, trạng,
tướng như thế, nên theo các hành, trạng, tướng như thế, biết là đại Bồtát Bất thối chuyển.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Lại căn cứ vào
hành nào, trạng nào, tướng nào, để biết là đại Bồ-tát Bất thối chuyển?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát có khả năng quán tất
cả pháp là không hành, không trạng, không tướng, thì nên biết đó là
đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu tất cả
pháp là không hành, không trạng, không tướng thì đại Bồ-tát ấy đối
với pháp nào thối chuyển mà gọi là Bất thối chuyển?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với sắc thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với thọ, tưởng, hành, thức
thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự
tánh của sắc không sở hữu, tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức cũng
không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối
chuyển.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với nhãn xứ thối chuyển
nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự
tánh của nhãn xứ không sở hữu, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là
thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với sắc xứ thối chuyển
nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự
tánh của sắc xứ không sở hữu, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là
thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với nhãn giới thối chuyển
nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự
tánh của nhãn giới không sở hữu, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là
thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với sắc giới thối chuyển
nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự
tánh của sắc giới không sở hữu, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì
gọi là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với nhãn thức giới thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì tự tánh của nhãn thức giới không sở hữu, tự tánh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ
trong đó thì gọi là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với nhãn xúc thối chuyển
nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự
tánh của nhãn xúc không sở hữu, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là
thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra thối chuyển nên
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gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, tự tánh của các thọ
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra cũng không sở hữu.
Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với địa giới thối chuyển
nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với thủy, hỏa, phong, không, thức
giới thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện!
Vì tự tánh của địa giới không sở hữu, tự tánh của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ
trong đó thì gọi là Thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với vô minh thối chuyển
nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với hành, thức, danh sắc, lục xứ,
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử thối chuyển nên gọi là Bất thối
chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của vô minh không sở
hữu, tự tánh của hành cho đến lão tử cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát
nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là Thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với bố thí Ba-la-mật-đa
thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thối chuyển nên gọi là Bất thối
chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa
không sở hữu, tự tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong
đó thì gọi là Thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với pháp không nội thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của pháp không nội không sở hữu, tự tánh
của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng
không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối
chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với chơn như thối chuyển
nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
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pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thối chuyển
nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của
chơn như không sở hữu, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư
nghì cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi
là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với bốn niệm trụ thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự
tánh của bốn niệm trụ không sở hữu, tự tánh của bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ
trong đó thì gọi là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với Thánh đế khổ thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với Thánh đế tập, diệt, đạo
thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự
tánh của Thánh đế khổ không sở hữu, tự tánh của Thánh đế tập, diệt,
đạo cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là
thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với bốn tịnh lự thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với bốn vô lượng, bốn định
vô sắc thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì tự tánh của bốn tịnh lự không sở hữu, tự tánh của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an
trụ trong đó thì gọi là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tám giải thoát thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của tám giải thoát không sở hữu, tự tánh
của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không sở hữu.
Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với pháp môn giải thoát
không thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển.
Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của pháp môn giải thoát không
không sở hữu, tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là
thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với năm loại mắt thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với sáu phép thần thông thối
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chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự
tánh của năm loại mắt không sở hữu, tự tánh của sáu phép thần thông
cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là
thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với pháp môn Tam-mađịa thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với pháp môn Đàla-ni thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện!
Vì tự tánh của pháp môn Tam-ma-địa không sở hữu, tự tánh của pháp
môn Đà-la-ni cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong
đó thì gọi là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với mười lực Phật thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì tự tánh của mười lực Phật không sở hữu, tự tánh của
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng không
sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với quả Dự-lưu thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì tự tánh của quả Dự-lưu không sở hữu, tự tánh của quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an
trụ trong đó thì gọi là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với quả vị Độc-giác thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự
tánh của quả vị Độc-giác không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ
trong đó thì gọi là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với trí nhất thiết thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì tự tánh của trí nhất thiết không sở hữu, tự tánh của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng
an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với địa vị phàm phu thối
chuyển nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với địa vị Thanh-văn, địa vị
Độc-giác, địa vị Bồ-tát, địa vị Như Lai thối chuyển nên gọi là Bất thối
chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của địa vị phàm phu
không sở hữu, tự tánh của địa vị Thanh-văn, địa vị Độc-giác, địa vị
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Bồ-tát, địa vị Như Lai cũng không sở hữu. Đại Bồ-tát nào chẳng an trụ
trong đó thì gọi là thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với quả vị giác ngộ cao
tột thối chuyển nên gọi là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện!
Vì tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột không sở hữu. Đại Bồ-tát nào
chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
chẳng bao giờ thích xem hình tướng, ngôn thuyết của Sa-môn, Bà-lamôn ngoại đạo. Các Sa-môn, Bà-la-môn ấy, đối với pháp sở tri mà
thật tri, thật kiến, hoặc có thể kiến lập pháp môn chánh kiến thì chắc
chắn không có việc ấy.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển,
thì đối với pháp Tỳ-nại-gia mà Phật đã dạy, phát sanh sự tin, hiểu sâu
sắc, quyết không nghi hoặc, không chấp thủ giới cấm, chẳng rơi vào tà
kiến, chẳng chấp vào các điềm tốt của thế tục cho là thanh tịnh, không
bao giờ lễ kính các thiên thần, như các sự thờ cúng của thế gian ngoại
đạo, cũng chẳng bao giờ dùng các loại tràng hoa, hương bột, y phục,
anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc cúng dường thiên thần
và các ngoại đạo.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển,
thì chẳng sanh vào trong địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, A-tố-lạc, cũng
chẳng sanh vào dòng dõi ti tiện, như là Chiên-đồ-la, Bổ-yết-ta v.v…
cũng chẳng bao giờ thọ sanh huỳnh môn, vô hình, nhị hình và thân nữ
nhơn, cũng chẳng bao giờ thọ thân bị đui, điếc, câm, ngọng, tay chân
co quắp, hủi lác, lùn xấu, cũng chẳng bao giờ sanh vào chốn không có
thì giờ rảnh.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị bất thối chuyển thì
thường ưa thọ trì mười thiện nghiệp đạo, tự xa lìa việc giết hại sanh
mạng, cũng khuyên người khác xa lìa việc giết hại sanh mạng, thường
xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa việc giết hại sanh mạng,
hoan hỷ khen ngợi người xa lìa việc giết hại sanh mạng; tự xa lìa việc
không cho mà lấy, cũng khuyên người khác xa lìa việc không cho mà
lấy, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa việc không cho
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mà lấy, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa việc không cho mà lấy; tự xa
lìa dâm dục, tà hạnh, cũng khuyên người khác xa lìa dâm dục, tà hạnh,
thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa dâm dục, tà hạnh,
hoan hỷ khen ngợi người xa lìa dâm dục, tà hạnh; tự xa lìa lời nói hư
dối, cũng khuyên người khác xa lìa lời nói hư dối, thường xuyên chính
thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói hư dối, hoan hỷ khen ngợi người
xa lìa lời nói hư dối; tự xa lìa lời nói thôi ác, cũng khuyên người khác
xa lìa lời nói thôi ác, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa
lìa lời nói thôi ác, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa lời nói thôi ác; tự xa
lìa lời nói chia rẽ, cũng khuyên người khác xa lìa lời nói chia rẽ,
thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói chia rẽ, hoan
hỷ khen ngợi người xa lìa lời nói chia rẽ; tự xa lìa lời nói hỗn tạp,
cũng khuyên người khác xa lìa lời nói hỗn tạp, thường xuyên chính
thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói hỗn tạp, hoan hỷ khen ngợi người
xa lìa lời nói hỗn tạp; tự xa lìa tham dục, cũng khuyên người khác xa
lìa tham dục, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa tham
dục, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa tham dục; tự xa lìa sân giận, cũng
khuyên người khác xa lìa sân giận, thường xuyên chính thức tuyên
dương pháp xa lìa sân giận, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa sân giận;
tự xa lìa tà kiến, cũng khuyên người khác xa lìa tà kiến, thường xuyên
chính thức tuyên dương pháp xa lìa tà kiến, hoan hỷ khen ngợi người
xa lìa tà kiến.
Đại Bồ-tát ấy ngay trong mộng cũng chẳng hiện khởi mười ác
nghiệp đạo, huống là lúc tỉnh.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
vì làm lợi ích cho tất cả hữu tình mà luôn tu bố thí Ba-la-mật-đa; vì
làm lợi ích cho tất cả hữu tình mà luôn tu tịnh giới Ba-la-mật-đa; vì
làm lợi ích cho tất cả hữu tình mà luôn tu an nhẫn Ba-la-mật-đa; vì
làm lợi ích cho tất cả hữu tình mà luôn tu tinh tấn Ba-la-mật-đa; vì
làm lợi ích cho tất cả hữu tình mà luôn tu tịnh lự Ba-la-mật-đa; vì làm
lợi ích cho tất cả hữu tình mà luôn tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa,Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
các giáo pháp thanh tịnh mà họ thọ trì, tư duy, đọc tụng, rốt ráo thông
lợi đó là Khế kinh, Ứng tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, Duyên
khởi, Bổn sự, Bổn sanh, Phương quảng, Hy pháp, Thí dụ, Luận nghị.
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Đem những pháp như thế, thường ưa bố thí cho tất cả hữu tình, luôn
nghĩ thế này: Nên làm thế nào khiến cho sở nguyện cầu chánh pháp
của các loài hữu tình đều được đầy đủ. Lại đem thiện căn pháp thí ấy
ban cho các hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như vậy,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển,
thì đối với pháp môn sâu xa mà Phật đã dạy, không bao giờ sanh nghi
hoặc, do dự.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì duyên
gì mà đại Bồ-tát Bất thối chuyển, đối với pháp môn sâu xa mà Phật đã
dạy, không bao giờ sanh nghi hoặc, do dự?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy hoàn toàn không
thấy có một pháp nào có thể nghi hoặc, do dự, đó là chẳng thấy có sắc,
cũng chẳng thấy có thọ, tưởng, hành, thức có thể sanh nghi hoặc, do
dự; chẳng thấy có nhãn xứ, cũng chẳng thấy có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ có thể sanh nghi hoặc, do dự; chẳng thấy có sắc xứ, cũng chẳng
thấy có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể sanh nghi hoặc, do dự;
chẳng thấy có nhãn giới, cũng chẳng thấy có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
có thể sanh nghi hoặc, do dự; chẳng thấy có sắc giới, cũng chẳng thấy
có thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có thể sanh nghi hoặc, do dự;
chẳng thấy có nhãn thức giới, cũng chẳng thấy có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới có thể sanh nghi hoặc, do dự; chẳng thấy có nhãn xúc, cũng
chẳng thấy có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có thể sanh nghi hoặc, do dự;
chẳng thấy có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng
thấy có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra có thể
sanh nghi hoặc, do dự; chẳng thấy có địa giới, cũng chẳng thấy có
thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể sanh nghi hoặc, do dự;
chẳng thấy có vô minh, cũng chẳng thấy có hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử có thể sanh nghi hoặc, do dự;
chẳng thấy có bố thí Ba-la-mật-đa, cũng chẳng thấy có tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể sanh nghi hoặc, do
dự; chẳng thấy có pháp không nội, cũng chẳng thấy có pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
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không không tánh tự tánh có thể sanh nghi hoặc, do dự; chẳng thấy có
chơn như, cũng chẳng thấy có pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì có thể sanh
nghi hoặc do dự; chẳng thấy có bốn niệm trụ, cũng chẳng thấy có bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo có thể sanh nghi hoặc, do dự; chẳng thấy có Thánh đế
khổ, cũng chẳng thấy có Thánh đế tập, diệt, đạo có thể sanh nghi hoặc,
do dự; chẳng thấy có bốn tịnh lự, cũng chẳng thấy có bốn vô lượng,
bốn định vô sắc có thể sanh nghi hoặc, do dự; chẳng thấy có tám giải
thoát, cũng chẳng thấy có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ có thể sanh nghi hoặc, do dự; chẳng thấy có năm loại mắt, cũng
chẳng thấy có sáu phép thần thông có thể sanh nghi hoặc, do dự;
chẳng thấy có pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng thấy có pháp môn
Đà-la-ni có thể sanh nghi hoặc, do dự; chẳng thấy có mười lực Phật,
cũng chẳng thấy có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng có thể sanh
nghi hoặc, do dự; chẳng thấy có quả Dự-lưu, cũng chẳng thấy có quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể sanh nghi hoặc, do dự; chẳng thấy
có quả vị Độc-giác có thể sanh nghi hoặc, do dự; chẳng thấy có trí
nhất thiết, cũng chẳng thấy có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể
sanh nghi hoặc, do dự; chẳng thấy có địa vị phàm phu, cũng chẳng
thấy có địa vị Thanh-văn, địa vị Độc-giác, địa vị Bồ-tát, địa vị Như
Lai có thể sanh nghi hoặc, do dự.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
thành tựu nhuần nhuyễn nghiệp thân, ngữ, ý dễ thương, dễ mến, đối
với các hữu tình tâm không vướng mắc.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
thường xuyên thành tựu từ, bi, hỷ, xả v.v... khởi nghiệp thân, ngữ, ý
tương ưng.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
quyết định không ở chung với năm cái là tham dục, sân nhuế, hôn
trầm, thùy miên, trạo cử ác tác, nghi.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
tất cả thùy miên đều đã phá hết; tất cả sự trói buộc của tùy phiền não
đều vĩnh viễn chẳng thể hiện khởi được.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
vào ra qua lại, tâm chẳng mê lầm, luôn luôn an trụ chánh niệm, chánh
tri, cử chỉ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, cất bước hạ bước cũng lại như
thế; đi đến nơi nào đều nhìn xuống đất, an tường hệ niệm, thẳng
đường mà đi; cử động nói năng, đều không vội vàng thô tháo.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
các đồ dùng như đồ nằm, y phục đều luôn thơm sạch, không hôi hám,
cũng không có mồ hôi cấu bẩn, các loại trùng trùng như rận, chí v.v…
tâm ưa thanh cao, thân không tật bệnh.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
thân tâm thanh tịnh, chẳng phải như thân của người thường luôn bị
tám vạn bốn ngàn hộ trùng gây hại. Vì sao? Vì các Bồ-tát ấy, thiện
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căn tăng trưởng, vượt khỏi thế gian, thọ thân hình trong ngoài thanh
tịnh, nên không có các loại trùng gây hại thân thể. Thiện căn như thế,
dần dần tăng trưởng, và cứ như vậy, thân tâm càng thanh tịnh. Do
nhân duyên này, các Bồ-tát ấy, thân tâm kiên cố, giống như kim
cương, chẳng bị nghịch duyên xâm phạm não hại.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao mà
đại Bồ-tát ấy, thân tâm được thanh tịnh như thế?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy các thiện căn như
thế dần dần tăng trưởng, và cứ như vậy, do sức thiện căn mà thân tâm
dua nịnh quanh co được trừ diệt, cho đến tận cùng đời vị lai rốt ráo
chẳng khởi lên. Do đó mà được thân tâm thanh tịnh.
Lại nữa, Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thiện căn như thế dần dần
tăng trưởng, và cứ như thế, nghiệp thân, ngữ, ý vì do sức thiện căn
làm trong sạch nên xa lìa tất cả uế trược tà vạy. Do đó mà thân tâm
được thanh tịnh. Vì thân tâm thanh tịnh nên vượt qua địa vị Thanhvăn và Độc-giác, an trụ địa vị Bồ-tát kiên cố bất động.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển .
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
chẳng xem trọng lợi dưỡng, chẳng màng danh dự; đối với các đồ ăn
uống, y phục, đồ nằm, phòng xá, của cải đều chẳng tham nhiễm. Tuy
thọ mười hai công đức đầu đà nhưng hoàn toàn không ỷ lại.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
thường tu bố thí Ba-la-mật-đa, tâm xan tham rốt ráo chẳng khởi;
thường tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, tâm phạm giới rốt ráo chẳng khởi;
thường tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, tâm sân giận rốt ráo chẳng khởi;
thường tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, tâm giải đãi rốt ráo chẳng khởi;
thường tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, tâm tán loạn rốt ráo chẳng khởi;
thường tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa; tâm ngu si rốt ráo chẳng khởi. Do đó
các tâm ganh ghét, dua nịnh, dối trá, kiêu căn, phóng túng, che khuất,
não hại cũng vĩnh viễn chẳng khởi.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
tuệ giác kiên cố, có khả năng ngộ nhập sâu xa, lóng nghe chánh pháp
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cung kính tín thọ, tùy theo pháp thế và xuất thế đã nghe, đều có khả
năng dùng phương tiện hội nhập nghĩa thú Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa. Các sự nghiệp đã tạo tác trong thế gian cũng do Bát-nhã-ba-lamật-đa mà hội nhập pháp tánh, chẳng thấy có một sự việc nào nằm
ngoài pháp tánh. Nếu có pháp nào chẳng tương ưng với pháp tánh, thì
cũng có khả năng dùng phương tiện hội nhập nghĩa thú Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa. Do đó, chẳng thấy có pháp nào nằm ngoài pháp tánh.
Này Thiên hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển .
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển,
thì dù có ác ma hiện ra trước, hoá ra tám đại địa ngục; lại ở trong mỗi
đại địa ngục, hóa làm nhiều Bồ-tát, nhiều ngàn Bồ-tát, nhiều trăm
ngàn Bồ-tát, nhiều ức Bồ-tát, nhiều trăm ức Bồ-tát, nhiều ngàn ức Bồtát, nhiều trăm ngàn ức Bồ-tát, nhiều trăm ngàn ức triệu Bồ-tát, đều bị
lửa dữ thiêu đốt xuyên suốt, ai nấy đều chịu nỗi khổ đắng cay chua
chát độc hại cùng cực; hóa làm như thế rồi, nói với các Bồ-tát Bất thối
chuyển: Đây là các đại Bồ-tát đều được Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác thọ ký Bất thối chuyển, nên sanh vào đại địa ngục như thế, luôn
luôn chịu các nỗi khổ kịch liệt như vậy. Các ông là Bồ-tát đã nhận sự
thọ ký Bất thối chuyển của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng sẽ
đọa vào đại địa ngục này, chịu các nỗi khổ kịch liệt. Phật thọ ký cho
các ông chịu nỗi khổ cùng cực trong đại địa ngục, chứ chẳng phải thọ
ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối chuyển cho các ông. Cho nên, các
ông phải mau xả bỏ tâm đại Bồ-đề mới có thể được thoát khỏi nỗi khổ
của đại địa ngục, sanh lên cõi trời, hoặc sanh vào cõi người hưởng thụ
sự giàu sang, khoái lạc.
Này Thiện Hiện! Lúc bấy giờ, đại Bồ-tát Bất thối chuyển thấy
nghe việc này, tâm họ bất động, cũng chẳng sợ hãi, nghi ngờ, chỉ nghĩ
thế này: Đại Bồ-tát được thọ ký Bất thối chuyển mà đọa vào địa ngục,
bàng sanh, quỷ giới, A-tố-lạc, thì chẳng bao giờ có việc ấy. Vì sao? Vì
địa vị Bồ-tát Bất thối chuyển nhất định không có nghiệp bất thiện,
cũng không có nghiệp thiện mà rước lấy quả khổ. Như Lai nhất định
không nói lời hư dối. Những điều Phật dạy đều vì lợi lạc cho tất cả
hữu tình, do tâm đại từ bi mà lưu xuất. Những điều đã thấy nghe nhất
định là do ác ma làm ra, nói ra.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu là đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển,
giả sử có ác ma giả dạng Sa-môn đi đến chỗ vị ấy nói như thế này:
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Trước đây ông đã nghe nên tu bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo viên mãn,
nên tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa rốt
ráo viên mãn thì sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột; những điều đã nghe
như thế đều là tà thuyết, phải mau xả bỏ. Lại, trước đây ông đã nghe
nên đối với thiện căn công đức của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác và các đệ tử trong quá khứ, vị lai, hiện tại, từ khi mới phát tâm
cho đến trụ pháp, đều sanh tùy hỷ, tập trung tất cả cùng với hữu tình
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Những điều đã nghe như thế cũng
là tà thuyết, phải mau xả bỏ. Nếu ông xả bỏ tà pháp đã nghe, thì ta sẽ
dạy ông Phật pháp chơn thật, khiến ông tu học, mau chứng quả vị giác
ngộ cao tột. Những điều ông đã nghe trước đây chẳng phải là lời chơn
thật của Phật. Văn tụng ấy là loại soạn tập hư vọng. Những điều ta nói
mới là lời chơn thật của Phật, thì này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nghe
nói như thế, tâm chấn động sợ hãi nghi ngờ thì nên biết vị ấy chưa
được chư Phật thọ ký Bất thối chuyển. Vị ấy đối với quả vị giác ngộ
cao tột còn chưa quyết định. Này Thiện Hiện! Còn nếu đại Bồ-tát
nghe nói như thế mà tâm bất động, cũng chẳng sợ hãi, nghi ngờ, chỉ
theo pháp tánh vô tác, vô tướng, vô sanh mà an trụ, thì này Thiện
Hiện! Đại Bồ-tát ấy có làm điều gì cũng chẳng tin lời kẻ khác, chẳng
theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng theo sự
chỉ bày của kẻ khác mà tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an trụ pháp
không nội, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an trụ pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an
trụ chơn như, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an trụ pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bốn niệm
trụ, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; chẳng
theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an trụ Thánh đế khổ, chẳng theo sự chỉ
bày của kẻ khác mà an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng theo sự chỉ
bày của kẻ khác mà tu bốn tịnh lự, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác
473

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ
khác mà tu tám giải thoát, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng theo sự chỉ bày
của kẻ khác mà tu pháp môn giải thoát không, chẳng theo sự chỉ bày
của kẻ khác mà tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng
theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bậc Cực hỷ, chẳng theo sự chỉ bày
của kẻ khác mà tu bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực
nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ,
bậc Pháp vân; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu năm loại mắt,
chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu sáu phép thần thông; chẳng
theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu pháp môn Tam-ma-địa, chẳng theo
sự chỉ bày của kẻ khác mà tu pháp môn Đà-la-ni; chẳng theo sự chỉ
bày của kẻ khác mà tu mười lực Phật, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ
khác mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng theo sự chỉ bày
của kẻ khác mà tu phép quán mười hai chi duyên khởi theo chiều
thuận nghịch; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà biết khổ, đoạn
tập, chứng diệt, tu đạo; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà khởi
chứng trí quả Dự-lưu, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà khởi
chứng trí quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; chẳng theo sự chỉ bày của
kẻ khác mà khởi chứng trí quả vị Độc-giác; chẳng theo sự chỉ bày của
kẻ khác mà khởi nhập trí bậc Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát; chẳng
theo sự chỉ bày của kẻ khác mà nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng theo sự
chỉ bày của kẻ khác mà thành thục hữu tình; chẳng theo sự chỉ bày của
kẻ khác mà khởi thần thông Bồ-tát; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác
mà tu trí nhất thiết, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà đoạn
tất cả tập khí phiền não tương tục; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác
mà tu pháp không quên mất, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu
tánh luôn luôn xả; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tự nhiếp thọ
tuổi thọ viên mãn; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà chuyển pháp
luân; chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà hộ trì chánh pháp; chẳng
theo sự chỉ bày của kẻ khác mà hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Như A-la-hán lậu tận có làm việc gì chẳng tin
lời kẻ khác, hiện chứng pháp tánh không nghi không hoặc, tất cả ác
ma chẳng có thể làm lay động. Cũng vậy, đại Bồ-tát Bất thối chuyển,
tất cả Thanh-văn, Độc-giác, ngoại đạo, các ác ma v.v… chẳng thể phá
hoại, lung lạc tâm họ, làm cho đối với quả vị giác ngộ cao tột sanh
thối lui.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy quyết định đã trụ địa vị Bất thối
chuyển, có làm việc gì đều tự tư duy, chẳng phải tin vào kẻ khác mà
làm; cho đến Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có dạy bảo còn chẳng
tin làm, huống là tin và làm theo lời của Thanh-văn, Độc-giác, ngoại
đạo, ác ma v.v... Việc làm của Bồ-tát ấy nếu chỉ tin vào kẻ khác mà
làm thì quyết không có việc đó. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy chẳng thấy có pháp nào có thể
tin tưởng làm theo. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy chẳng thấy sắc, chẳng thấy
thọ, tưởng, hành, thức có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng thấy
chơn như của sắc, chẳng thấy chơn như của thọ, tưởng, hành, thức có
thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy nhãn xứ, chẳng thấy
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng thấy
chơn như của nhãn xứ, chẳng thấy chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy sắc xứ, chẳng thấy
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng
thấy chơn như của sắc xứ, chẳng thấy chơn như của thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy nhãn giới, chẳng
thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng
thấy chơn như của nhãn giới, chẳng thấy chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy sắc giới, chẳng thấy
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có thể tin tưởng, làm theo; cũng
chẳng thấy chơn như của sắc giới, chẳng thấy chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy nhãn thức giới,
chẳng thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có thể tin tưởng, làm theo;
cũng chẳng thấy chơn như của nhãn thức giới, chẳng thấy chơn như
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy nhãn xúc, chẳng thấy
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng thấy
chơn như của nhãn xúc, chẳng thấy chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra, chẳng thấy các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng thấy chơn như
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của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng thấy chơn như của
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra có thể tin
tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy địa giới, chẳng thấy
thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể tin tưởng, làm theo; cũng
chẳng thấy chơn như của địa giới, chẳng thấy chơn như của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy vô minh, chẳng thấy
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử có thể
tin tưởng, làm theo; cũng chẳng thấy chơn như của vô minh, chẳng
thấy chơn như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy bố thí Ba-la-mật-đa,
chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa
có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng thấy chơn như của bố thí Ba-lamật-đa, chẳng thấy chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy pháp không nội,
chẳng thấy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh có thể tin tưởng,
làm theo; cũng chẳng thấy chơn như của pháp không nội, chẳng thấy
chơn như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh có thể tin tưởng,
làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy chơn như, chẳng
thấy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng
thấy chơn như của chơn như, chẳng thấy chơn như của pháp giới,
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pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy bốn niệm trụ, chẳng
thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng thấy
chơn như của bốn niệm trụ, chẳng thấy chơn như của bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy Thánh đế khổ, chẳng
thấy Thánh đế tập, diệt, đạo có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng
thấy chơn như của Thánh đế khổ, chẳng thấy chơn như của Thánh đế
tập, diệt, đạo có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy bốn tịnh lự, chẳng
thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể tin tưởng, làm theo; cũng
chẳng thấy chơn như của bốn tịnh lự, chẳng thấy chơn như của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy tám giải thoát, chẳng
thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể tin tưởng,
làm theo. Cũng chẳng thấy chơn như của tám giải thoát, chẳng thấy
chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể tin
tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy pháp môn giải thoát
không, chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể tin
tưởng, làm theo; cũng chẳng thấy chơn như của pháp môn giải thoát
không, chẳng thấy chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy năm loại mắt, chẳng
thấy sáu phép thần thông có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng thấy
chơn như của năm loại mắt, chẳng thấy chơn như của sáu phép thần
thông có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy pháp môn Tam-mađịa, chẳng thấy pháp môn Đà-la-ni có thể tin tưởng, làm theo; cũng
chẳng thấy chơn như của pháp môn Tam-ma-địa, chẳng thấy chơn như
của pháp môn Đà-la-ni có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy mười lực Phật,
chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng có thể tin tưởng, làm
theo; cũng chẳng thấy chơn như của mười lực Phật, chẳng thấy chơn
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như của bốn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng có thể tin tưởng,
làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy quả Dự-lưu, chẳng
thấy quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể tin tưởng, làm theo; cũng
chẳng thấy chơn như của quả Dự-lưu, chẳng thấy chơn như của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy quả vị Độc-giác có
thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng thấy chơn như của quả vị Độcgiác có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy trí nhất thiết, chẳng
thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể tin tưởng, làm theo; cũng
chẳng thấy chơn như của trí nhất thiết, chẳng thấy chơn như của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy địa vị phàm phu,
chẳng thấy địa vị Thanh-văn, địa vị Độc-giác, địa vị Bồ-tát, địa vị
Như Lai có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng thấy chơn như của địa
vị phàm phu, chẳng thấy chơn như của địa vị Thanh-văn, địa vị Độcgiác, địa vị Bồ-tát, địa vị Như Lai có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy quả vị giác ngộ cao
tột của chư Phật có thể tin tưởng, làm theo; cũng chẳng thấy chơn như
của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể tin tưởng, làm theo.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu là đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển,
giả sử có ác ma giả dạng Bí-sô, đến chỗ vị ấy nói như thế này: Pháp
của các ông tu hành là pháp sanh tử, chẳng phải do pháp này mà đạt
được trí nhất thiết trí. Nay các ông nên tu đạo hết khổ, mau hết các
khổ, chứng nhập Niết-bàn. Khi ấy, ác ma liền nói cho Bồ-tát nghe
pháp tương tợ đạo, đọa sanh tử, đó là quán tưởng xương, hoặc quán
tưởng xanh bầm, hoặc quán tưởng mủ vỡ ra, hoặc quán tưởng sình
chướng, hoặc quán tưởng trùng ăn, hoặc quán tưởng chuyển thành
màu đỏ; hoặc từ, hoặc bi, hoặc hỷ, hoặc xả; hoặc sơ thiền, hoặc cho
đến đệ tứ thiền; hoặc Không vô biên xứ hoặc cho đến Phi tưởng phi
phi tưởng xứ. Rồi bảo Bồ-tát: Đây là chơn đạo, chơn hạnh. Ông tu đạo
này, hạnh này sẽ đắc quả Dự-lưu, hoặc quả Nhất-lai, hoặc quả Bấthoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị Độc-giác. Ông do đạo này, do
hạnh này mau hết tất cả sanh, lão, bệnh, tử chứ chịu khổ sanh tử lâu
làm gì; thân khổ hiện tại còn nên nhàm chán vứt bỏ, huống là cầu thân
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khổ ở tương lai! Nên tự suy nghĩ kỹ, bỏ sự tin tưởng trước kia đi, thì
này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi nghe lời đó, tâm họ bất động, cũng
chẳng sợ hãi, nghi ngờ, chỉ nghĩ thế này: Nay Bí-sô này làm lợi ích
cho ta chẳng nhỏ, có thể vì ta mà nói đạo pháp tương tợ, khiến ta biết
đạo này chẳng thể chứng quả Dự-lưu, hoặc quả Nhất-lai, hoặc quả
Bất-hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị Độc-giác, huống là có thể
chứng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Đại Bồ-tát ấy nghĩ như
thế rồi, phát sanh hoan hỷ sâu sắc, lại nghĩ tiếp: Nay Bí-sô này rất ích
lợi cho ta, vì ta mà phương tiện nói pháp trở ngại, khiến ta biết rõ pháp
trở ngại rồi, đối với đạo ba thừa, tự tại tu học.
Này Thiện Hiện! Bấy giờ, ác ma biết Bồ-tát ấy, tâm rất vui
mừng, lại nói thế này: Này thiện nam tử! Ngươi có muốn thấy các đại
Bồ-tát, trải qua thời gian lâu xa, siêng năng tu hành hạnh vô ích
chăng? Đó là chúng đại Bồ-tát trải qua hằng hà sa số đại kiếp dùng vô
lượng các thứ y phục, đồ ăn uống, đồ nằm, thuốc thang, của cải,
hương hoa v.v… thượng diệu để cung kính, cúng dường, tôn trọng,
ngợi khen hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn.
Lại ở chỗ Hằng hà sa chư Phật tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, tu
hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; cũng ở
chỗ Hằng hà sa chư Phật học an trụ pháp không nội, học an trụ pháp
không ngoại, nội pháp không ngoại, không không, đại không, thắng
nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không,
tán không, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; cũng ở chỗ Hằng hà sa
chư Phật học an trụ chơn như, học an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì;
cũng ở chỗ hằng hà sa chư Phật tu bốn niệm trụ, tu bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo;
cũng ở chỗ hằng hà sa chư Phật học an trụ Thánh đế khổ, học an trụ
Thánh đế tập, diệt, đạo; cũng ở chỗ hằng hà sa chư Phật tu bốn tịnh lự,
tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; cũng ở chỗ hằng hà sa chư Phật tu
tám giải thoát, tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; cũng
ở chỗ hằng hà sa chư Phật tu pháp môn giải thoát không, tu pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện; cũng ở chỗ hằng hà sa chư Phật tu bậc
Cực hỷ, tu bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan
thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc
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Pháp vân; cũng ở chỗ hằng hà sa chư Phật tu năm loại mắt, tu sáu
phép thần thông; cũng ở chỗ hằng hà sa chư Phật tu pháp môn Tamma-địa, tu pháp môn Đà-la-ni; cũng ở chỗ hằng hà sa chư Phật tu
mười lực Phật, tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng ở chỗ
hằng hà sa chư Phật tu pháp không quên mất, tu tánh luôn luôn xả;
cũng ở chỗ hằng hà sa chư Phật tu quán mười hai chi duyên khởi theo
chiều thuận nghịch; cũng ở chỗ hằng hà sa chư Phật nghiêm tịnh cõi
Phật, thành thục hữu tình; cũng ở chỗ hằng hà sa chư Phật tu các thần
thông thù thắng của Bồ-tát; cũng ở chỗ hằng hà sa chư Phật tu tuổi thọ
viên mãn, học chuyển pháp luân, hộ trì chánh pháp; cũng ở chỗ hằng
hà sa chư Phật tu trí nhất thiết, tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Các chúng đại Bồ-tát ấy cũng gần gũi phụng sự Hằng hà sa chư Phật,
ở chỗ chư Phật thỉnh vấn đạo đại Bồ-tát, nghĩa là nói như thế này: Đại
Bồ-tát an trụ Đại-thừa như thế nào? Đại Bồ-tát tu hành bố thí Ba-lamật-đa, tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa như thế nào? Đại Bồ-tát học an trụ pháp không nội, học an trụ
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh như thế nào? Đại Bồ-tát
học an trụ chơn như, học an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì như thế
nào? Đại Bồ-tát tu bốn niệm trụ, tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo như thế nào? Đại
Bồ-tát học an trụ Thánh đế khổ, học an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo như
thế nào? Đại Bồ-tát tu bốn tịnh lự, tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc
như thế nào? Đại Bồ-tát tu tám giải thoát, tu tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ như thế nào? Đại Bồ-tát tu pháp môn giải thoát
không, tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện như thế nào? Đại
Bồ-tát tu bậc Cực hỷ, tu bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ,
bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc
Thiện tuệ, bậc Pháp vân như thế nào? Đại Bồ-tát tu năm loại mắt, tu
sáu phép thần thông như thế nào? Đại Bồ-tát tu pháp môn Tam-mađịa, tu pháp môn Đà-la-ni như thế nào? Đại Bồ-tát tu mười lực Phật,
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tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng? Đại Bồ-tát tu pháp không
quên mất, tu tánh luôn luôn xả như thế nào? Đại Bồ-tát tu phép quán
mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch như thế nào? Đại
Bồ-tát nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình như thế nào? Đại Bồtát tu các thần thông thù thắng của Bồ-tát như thế nào? Đại Bồ-tát tu
tuổi thọ viên mãn như thế nào? Đại Bồ-tát học chuyển đại pháp luân
như thế nào? Đại Bồ-tát hộ trì chánh pháp khiến được tồn tại lâu dài
như thế nào? Đại Bồ-tát tu trí nhất thiết, tu trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng như thế nào?
Thỉnh vấn Hằng hà sa chư Phật Thế Tôn như thế, chư Phật vì họ
lần lượt giảng thuyết. Các chúng đại Bồ-tát ấy theo lời Phật dạy, an trụ
tu học, trải qua vô lượng kiếp nổ lực tinh tấn, còn chẳng thể chứng đắc
trí nhất thiết trí, huống là sở tu sở học của các ông ngày nay mà có thể
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột!
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tuy nghe nói như vậy nhưng tâm
không đổi khác, chẳng kinh, chẳng sợ, không nghi, không hoặc, lại
càng hoan hỷ, nghĩ thế này: Nay Bí-sô này đem đến cho ta nhiều lợi
ích, vì ta mà phương tiện nói pháp chướng đạo, khiến ta biết pháp
chướng đạo này, quyết định chẳng có thể chứng đắc quả Dự-lưu, hoặc
quả Nhất-lai, hoặc quả Bất-hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị Độcgiác, huống là có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Khi ấy ác ma kia biết tâm đại Bồ-tát ấy chẳng
thối lui, không sợ hãi, không nghi hoặc, liền ngay nơi ấy hoá làm vô
lượng hình tượng Bí-sô, nói với Bồ-tát: Những Bí-sô này đều ở đời
quá khứ mong cầu quả vị giác ngộ cao tột, trải qua vô lượng kiếp, tu
hành các hạnh khổ hạnh khó làm mà chẳng có thể chứng đắc, nay đều
thối lui trụ quả vị A-la-hán, các lậu đã hết, qua khỏi biển khổ, thì làm
sao mà các vị có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột?
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thấy nghe như vậy rồi, liền nghĩ
như thế này: Nhất định là ác ma hoá làm hình tượng Bí-sô như thế để
nhiễu loạn tâm ta, nhân đó nói pháp tương tợ chướng đạo chứ không
có đại Bồ-tát nào tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho đến địa vị viên
mãn, mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, còn thối lui rơi vào
địa vị Thanh-văn hoặc địa vị Độc-giác!
Lúc bấy giờ, Bồ-tát lại nghĩ thế này: Nếu đại Bồ-tát tu hành bố
thí Ba-la-mật-đa, tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa đến chỗ viên mãn mà chẳng đắc quả vị giác ngộ cao tột,
chắc chắn không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát học an trụ pháp không
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nội, học an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đến chỗ viên mãn
mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc
đó. Nếu đại Bồ-tát học an trụ chơn như, học an trụ pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột,
thì quyết không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát tu bốn niệm trụ, tu bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột, thì quyết không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát học an trụ Thánh
đế khổ, học an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo đến chỗ viên mãn mà chẳng
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó. Nếu đại
Bồ-tát tu bốn tịnh lự, tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc đến chỗ viên
mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có
việc đó. Nếu đại Bồ-tát tu tám giải thoát, tu tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát tu pháp
môn giải thoát không, tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đến
chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết
không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát tu bậc Cực hỷ, tu bậc Ly cấu, bậc
Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân đến chỗ viên mãn mà
chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó.
Nếu đại Bồ-tát tu năm loại mắt, tu sáu phép thần thông đến chỗ viên
mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có
việc đó. Nếu đại Bồ-tát tu pháp môn Tam-ma-địa, tu pháp môn Đà-lani đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì
quyết không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát tu mười lực Phật, tu bốn bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát
tu pháp không quên mất, tu tánh luôn luôn xả đến chỗ viên mãn mà
chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó.
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Nếu đại Bồ-tát tu phép quán mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận
nghịch đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột,
thì quyết không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát nghiêm tịnh cõi Phật, thành
thục hữu tình đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột, thì quyết không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát tu các thần thông
thù thắng của Bồ-tát đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát tu tuổi thọ
viên mãn đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột, thì quyết không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát học chuyển pháp luân,
hộ trì chánh pháp đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát tu trí nhất
thiết, tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đến chỗ viên mãn mà chẳng
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển
thường hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì luôn nghĩ thế này: Nếu đại Bồtát theo lời Phật dạy, tinh cần tu học, thì thường chẳng xa lìa diệu hạnh
đã nhiếp thọ là bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Bala-mật-đa; thường chẳng xa lìa tác ý tương ứng với bố thí, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; thường chẳng xa lìa tác
ý tương ứng với trí nhất thiết trí; thường dùng phương tiện khuyên các
hữu tình tinh cần tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát ấy quyết định chẳng từ bỏ bố thí Bala-mật-đa, quyết định chẳng từ bỏ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa; quyết định chẳng từ bỏ pháp không nội, quyết
định chẳng từ bỏ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; quyết định
chẳng từ bỏ chơn như, quyết định chẳng từ bỏ pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì; quyết định chẳng từ bỏ bốn niệm trụ, quyết định chẳng từ bỏ bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; quyết định chẳng từ bỏ Thánh đế khổ, quyết định chẳng
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từ bỏ Thánh đế tập, diệt, đạo; quyết định chẳng từ bỏ bốn tịnh lự,
quyết định chẳng từ bỏ bốn vô lượng, bốn định vô sắc; quyết định
chẳng từ bỏ giải thoát; quyết định chẳng từ bỏ tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ; quyết định chẳng từ bỏ pháp môn giải thoát
không, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện; quyết định chẳng từ bỏ bậc Cực hỷ, quyết định chẳng từ bỏ
bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân;
quyết định chẳng từ bỏ năm loại mắt, quyết định chẳng từ bỏ sáu phép
thần thông; quyết định chẳng từ bỏ pháp môn Tam-ma-địa, quyết định
chẳng từ bỏ pháp môn Đà-la-ni; quyết định chẳng từ bỏ mười lực
Phật, quyết định chẳng từ bỏ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng;
quyết định chẳng từ bỏ pháp không quên mất, quyết định chẳng từ bỏ
tánh luôn luôn xả; quyết định chẳng từ bỏ trí nhất thiết, quyết định
chẳng từ bỏ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; quyết định chẳng từ bỏ
quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển
thường hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì luôn luôn nghĩ thế này: Nếu
đại Bồ-tát hiểu biết việc ma, thì chẳng theo việc ma; hiểu biết bạn ác,
thì chẳng nghe lời bạn ác; hiểu biết cảnh giới, thì chẳng chuyển theo
cảnh giới; đại Bồ-tát ấy quyết định chẳng từ bỏ bố thí Ba-la-mật-đa,
quyết định chẳng từ bỏ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa; quyết định chẳng từ bỏ pháp không nội, quyết định
chẳng từ bỏ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; quyết định chẳng
từ bỏ chơn như, quyết định chẳng từ bỏ pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì;
quyết định chẳng từ bỏ bốn niệm trụ, quyết định chẳng từ bỏ bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; quyết định chẳng từ bỏ Thánh đế khổ, quyết định chẳng
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từ bỏ Thánh đế tập, diệt, đạo; quyết định chẳng từ bỏ bốn tịnh lự,
quyết định chẳng từ bỏ bốn vô lượng, bốn định vô sắc; quyết định
chẳng từ bỏ tám giải thoát, quyết định chẳng từ bỏ tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ; quyết định chẳng từ bỏ pháp môn giải
thoát không, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện; quyết định chẳng từ bỏ bậc Cực hỷ, quyết định chẳng từ bỏ
bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân;
quyết định chẳng từ bỏ năm loại mắt, quyết định chẳng từ bỏ sáu phép
thần thông; quyết định chẳng từ bỏ pháp môn Tam-ma-địa, quyết định
chẳng từ bỏ pháp môn Đà-la-ni; quyết định chẳng từ bỏ mười lực
Phật, quyết định chẳng từ bỏ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng;
quyết định chẳng từ bỏ pháp không quên mất, quyết định chẳng từ bỏ
tánh luôn luôn xả; quyết định chẳng từ bỏ trí nhất thiết, quyết định
chẳng từ bỏ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; quyết định chẳng từ bỏ
quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Nếu là đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển khi nghe pháp yếu mà
chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã nói, thì thâm tâm hoan hỷ,
cung kính tín thọ, khéo hiểu nghĩa thú; tâm họ kiên cố, giống như kim
cương chẳng thể lay chuyển, chẳng thể lung lạc, thường siêng tu học
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng
khuyên các hữu tình tinh cần tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển, thì đối
với cái gì thối chuyển mà gọi là Bất thối chuyển?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng sắc
thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; đối với tưởng thọ, tưởng,
hành, thức thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng nhãn xứ thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; đối với tưởng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng sắc xứ thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; đối với tưởng thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng nhãn giới thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; đối với tưởng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng sắc giới thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; đối với tưởng thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng nhãn thức giới
thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; đối với tưởng nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng nhãn xúc thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; đối với tưởng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; đối với
tưởng các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng địa giới thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; đối với tưởng thủy, hỏa, phong,
không, thức giới thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng vô minh thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; đối với tưởng hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử thối chuyển, nên gọi là
Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng tham thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; đối với tưởng sân, tưởng si, các
tưởng ác kiến thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng bố thí Ba-lamật-đa thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thối chuyển, nên
gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng pháp không nội
thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng chơn như thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng bốn niệm trụ
thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng Thánh đế khổ
thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng Thánh đế
tập, diệt, đạo thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng bốn tịnh lự thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng bốn vô lượng,
bốn định vô sắc thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng tám giải thoát
thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thối chuyển, nên gọi là Bất thối
chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng pháp môn giải
thoát không thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thối chuyển, nên gọi là Bất
thối chuyển.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng bậc Cực hỷ thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng bậc Ly cấu, bậc
Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân thối chuyển, nên gọi
là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng năm loại mắt
thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng sáu phép
thần thông thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng pháp môn Tamma-địa thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng pháp
môn Đà-la-ni thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng mười lực Phật
thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng pháp không
quên mất thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng
tánh luôn luôn xả thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng quả Dự-lưu thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng quả vị Độc-giác
thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng trí nhất thiết
thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì đối với tưởng phàm phu thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; vì đối với tưởng Thanh-văn, tưởng
Độc-giác, tưởng Bồ-tát, tưởng Như Lai thối chuyển, nên gọi là Bất
thối chuyển. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy dùng tư tưởng không, quán tất
cả pháp, đã nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát cho đến chẳng thấy
một pháp nhỏ nào có thể nắm bắt được, vì chẳng thể nắm bắt được,
nên không có sự tạo tác, vì không có sự tạo tác, nên rốt ráo chẳng
sanh, vì rốt ráo chẳng sanh, nên gọi là Vô sanh pháp nhẫn. Do chứng
đắc Vô sanh pháp nhẫn như thế, nên gọi là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển,
giả sử có ác ma đi đến chỗ vị ấy, vì để làm não hại nên nói Bồ-tát:
Quả vị giác ngộ cao tột cùng với hư không như nhau, tự tướng, tự tánh
đều rốt ráo không, hoàn toàn không sở hữu; tự tánh, tự tướng của các
pháp cũng vậy, cùng với hư không như nhau; trong cái không rốt ráo
của tự tánh, tự tướng, không có một pháp nào có thể gọi là năng
chứng, không có một pháp nào có thể gọi là sở chứng, chỗ chứng, khi
chứng và do pháp này chứng, cũng chẳng thể nắm bắt được. Tánh,
tướng của tất cả pháp đều đã là không, cùng với hư không như nhau,
thì tại sao các ngươi chịu sự cần khổ vô ích để cầu chứng quả vị giác
ngộ cao tột? Trước đây các ngươi đã nghe các chúng Bồ-tát nên chứng
quả vị giác ngộ cao tột thì đó đều là ma thuyết, chẳng phải là lời nói
chơn thật của Phật. Các ngươi nên bỏ nguyện đại Bồ-đề, chớ vì tất cả
hữu tình mà chịu sự cần khổ dài lâu vì sự lợi ích giả dối; tuy hành các
hạnh khổ hạnh, khó làm, muốn cầu giác ngộ nhưng chẳng bao giờ đạt
được thì này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi nghe lời nói đó, liền quán
sát kỹ việc của ác ma này là muốn cản trở phá hoại tâm cầu quả vị
giác ngộ cao tột của ta. Ta nay chẳng nên tin theo lời chúng. Tuy tất
cả pháp cùng với hư không như nhau, tự tánh, tự tướng đều rốt ráo
không, nhưng các hữu tình ở trong đêm dài sanh tử chẳng biết, chẳng
thấy, chẳng hiểu, chẳng tỉnh, điên đảo, phóng dật, chịu các khổ kịch
liệt. Ta nên mang áo giáp đại công đức tánh tướng đều không như hư
không rộng lớn, mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu
tình thuyết pháp thích ứng, khiến họ giải thoát đại khổ sanh tử, đắc
quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, đắc quả A-la-hán,
đắc quả vị Độc-giác, hoặc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy từ khi mới phát tâm đã nghe
pháp này, tâm họ kiên cố chẳng động, chẳng chuyển. Nương vào tâm
kiên cố chẳng chuyển động này, luôn luôn chơn chánh tu hành bố thí,
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Do tùy phần
thành tựu sáu pháp này, nên đã nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát.
Lại càng tu hành chơn chánh bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Do đó được vào địa vị Bất thối chuyển. Vì
vậy, tuy ác ma bày ra đủ các phương tiện dối gạt, nhưng chẳng có thể
làm thối tâm đại Bồ-đề đã phát của Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
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Bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồtát ấy có phải vì bất thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển; hay là vì
thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì bất thối chuyển, nên
gọi là Bất thối chuyển; cũng vì thối chuyển, nên gọi là Bất thối
chuyển.
Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát ấy vì bất thối chuyển, nên gọi
là Bất thối chuyển; tại sao cũng vì thối chuyển, nên gọi là Bất thối
chuyển?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy vượt qua địa vị Thanh-văn và
Độc-giác, chẳng rơi lại vào hai địa vị ấy. Do đó nên nói vì bất thối
chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển. Đại Bồ-tát ấy xa lìa địa vị Thanhvăn và Độc-giác, đối với hai địa vị ấy quyết định chẳng rơi lại. Do đó
nên nói vì thối chuyển, nên gọi là Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển
muốn nhập sơ thiền thì liền tùy ý nhập, muốn nhập đệ nhị, đệ tam, đệ
tứ thiền cũng tùy ý nhập; muốn nhập từ vô lượng liền tùy ý nhập,
muốn nhập bi, hỷ, xả vô lượng cũng tùy ý nhập; muốn nhập định
Không vô biên xứ liền tùy ý nhập, muốn nhập định Thức vô biên xứ,
vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng tùy ý nhập; muốn khởi
bốn niệm trụ liền tùy ý khởi, muốn khởi bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng tùy ý
khởi; muốn khởi sơ giải thoát liền tùy ý khởi, muốn khởi đệ nhị giải
thoát cho đến đệ bát giải thoát cũng tùy ý khởi; muốn khởi sơ thắng
xứ liền tùy ý khởi, muốn khởi đệ nhị thắng xứ cho đến đệ bát thắng xứ
cũng tùy ý khởi; muốn nhập định sơ thiền liền tùy ý nhập, muốn nhập
định đệ nhị thiền cho đến định diệt thọ tưởng cũng tùy ý nhập; muốn
khởi sơ biến xứ liền tùy ý khởi, muốn khởi đệ nhị biến xứ cho đến đệ
thập biến xứ cũng tùy ý khởi; muốn khởi pháp môn giải thoát không
liền tùy ý khởi, muốn khởi pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
cũng tùy ý khởi; muốn biểu hiện năm phép thần thông liền tùy ý biểu
hiện.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tuy nhập sơ thiền mà chẳng thọ
quả sơ thiền; tuy nhập đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền mà chẳng thọ quả đệ
nhị, đệ tam, đệ tứ thiền; tuy nhập từ vô lượng mà chẳng thọ quả từ vô
lượng, tuy nhập bi, hỷ, xả vô lượng mà chẳng thọ quả bi, hỷ, xả vô
lượng; tuy nhập định Không vô biên xứ mà chẳng thọ quả định không
vô biên xứ; tuy nhập định Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng
phi phi tưởng xứ mà chẳng thọ quả định thức vô biên xứ, vô sở hữu
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xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ; tuy khởi bốn niệm trụ mà chẳng thọ
quả bốn niệm trụ, tuy khởi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà chẳng thọ quả bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; tuy khởi sơ giải thoát mà
chẳng thọ quả sơ giải thoát, tuy khởi đệ nhị giải thoát cho đến đệ bát
giải thoát mà chẳng thọ quả đệ nhị giải thoát cho đến quả đệ bát giải
thoát; tuy khởi sơ thắng xứ mà chẳng thọ quả sơ thắng xứ, tuy khởi đệ
nhị thắng xứ cho đến đệ bát thắng xứ mà chẳng thọ quả đệ nhị thắng
xứ cho đến quả đệ bát thắng xứ; tuy nhập định sơ thiền mà chẳng thọ
quả định sơ thiền, tuy nhập định đệ nhị thiền cho đến định diệt thọ
tưởng mà chẳng thọ quả định đệ nhị thiền cho đến quả định diệt thọ
tưởng; tuy khởi sơ biến xứ mà chẳng thọ quả sơ biến xứ, tuy khởi đệ
nhị biến xứ cho đến đệ thập biến xứ mà chẳng thọ quả đệ nhị biến xứ
cho đến quả đệ thập biến xứ; tuy khởi pháp môn giải thoát không mà
chẳng thọ quả pháp môn giải thoát không; tuy khởi pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện mà chẳng thọ quả pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; tuy biểu hiện năm phép thần thông mà chẳng thọ
quả năm phép thần thông.
Này Thiện Hiện! Do nhân duyên này, đại Bồ-tát ấy chẳng theo
tịnh lự vô lượng v.v… cho đến các thế lực công đức khác mà sanh,
cũng chẳng chứng quả Dự-lưu, hoặc quả Nhất-lai, hoặc quả Bất-hoàn,
hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì muốn lợi lạc các hữu tình,
nên tùy theo ý muốn tiếp nhận mà thọ thân thích ứng, tức là tùy sở
nguyện của hữu tình đều có thể tiếp nhận.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nếu là đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển
thành tựu tác ý Bồ-đề Vô thượng, thì thường chẳng xa lìa tâm đại Bồđề, chẳng quý trọng sắc, chẳng quý trọng thọ, tưởng, hành, thức;
chẳng quý trọng nhãn xứ, chẳng quý trọng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ;
chẳng quý trọng sắc xứ, chẳng quý trọng thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ; chẳng quý trọng nhãn giới, chẳng quí trọng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới; chẳng quý trọng sắc giới, chẳng quý trọng thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới; chẳng quý trọng nhãn thức giới, chẳng quý trọng nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới; chẳng quý trọng nhãn xúc, chẳng quý trọng
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; chẳng quý trọng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, chẳng quý trọng các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra; chẳng quý trọng địa giới, chẳng quý trọng thủy,
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hỏa, phong, không, thức giới; chẳng quý trọng duyên tánh, duyên
khởi; chẳng quý trọng các tướng tốt phụ thuộc; chẳng quý trọng pháp
hữu sắc, vô sắc; chẳng quý trọng pháp hữu kiến, vô kiến; chẳng quý
trọng pháp hữu đối, vô đối; chẳng quý trọng pháp hữu lậu, vô lậu;
chẳng quý trọng pháp hữu vi, vô vi; chẳng quý trọng pháp thế gian,
xuất thế gian; chẳng quý trọng ngã; chẳng quý trọng hữu tình, dòng
sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ
thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả
báo, cái biết, cái thấy; chẳng quý trọng đồ chúng, chẳng quý trọng
quyến thuộc; chẳng quý trọng bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng quý trọng
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chẳng quý
trọng mười thiện nghiệp đạo; chẳng quý trọng bốn tịnh lự, chẳng quý
trọng bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chẳng quý trọng năm thần thông;
chẳng quý trọng bốn niệm trụ, chẳng quý trọng bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo;
chẳng quý trọng tám giải thoát, chẳng quý trọng tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng quý trọng pháp môn giải thoát
không, chẳng quý trọng pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện;
chẳng quý trọng Thánh đế khổ, chẳng quý trọng Thánh đế tập, diệt,
đạo; chẳng quý trọng pháp không nội, chẳng quý trọng pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh; chẳng quý trọng chơn như, chẳng quý trọng
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì; chẳng quý trọng bậc Cực hỷ, chẳng quý
trọng bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng,
bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp
vân; chẳng quý trọng năm loại mắt, chẳng quý trọng sáu phép thần
thông; chẳng quý trọng mười lực Phật, chẳng quý trọng bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng quý trọng pháp không quên mất,
chẳng quý trọng tánh luôn luôn xả; chẳng quý trọng Thanh-văn, chẳng
quý trọng Độc-giác, chẳng quý trọng Bồ-tát, chẳng quý trọng Như
Lai; chẳng quý trọng quả Dự-lưu, chẳng quý trọng quả Nhất-lai, Bất493
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hoàn, A-la-hán; chẳng quý trọng quả vị Độc-giác; chẳng quý trọng trí
nhất thiết, chẳng quý trọng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng
quý trọng quả vị giác ngộ cao tột; chẳng quý trọng việc nghiêm tịnh
cõi Phật, chẳng quý trọng việc thành thục hữu tình; chẳng quý trọng
việc thấy nhiều chư Phật, chẳng quý trọng việc trồng các căn lành. Vì
sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy đạt tất cả pháp ngang bằng hư
không, tự tánh, tự tướng đều rốt ráo không, hoàn toàn không sở hữu,
chẳng thấy có một pháp nào có thể sanh quý trọng; năng sanh, sở
sanh, lúc sanh, chỗ sanh, do vậy nên sanh đều chẳng thể nắm bắt
được. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp ấy cùng với hư không
như nhau, tánh tướng đều không, vì nghĩa vô sanh vậy.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thành tựu tác ý Bồ-đề Vô
thượng, thường chẳng xa lìa tâm Đại Bồ-đề, thân đủ bốn oai nghi, đi,
đến, vào, ra, cất bước, hạ bước tâm không tán loạn, đi đứng ngồi nằm,
đến dừng đều giữ oai nghi, làm việc gì đều an trụ chánh niệm.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
vì muốn làm lợi ích các hữu tình mà phương tiện thiện xảo hiện ở tại
gia; tuy hiện hưởng thụ năm dục, nhạc cụ, mà đối với chúng, chẳng
sanh nhiễm trước, đều vì cứu giúp các loài hữu tình, các hữu tình cần
ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần áo cho áo, cần đồ nằm cho đồ nằm,
cần thuốc men cho thuốc men, cần nhà cửa cho nhà cửa, cần của cải
cho của cải, tùy theo nhu cầu của hữu tình mà cho, làm cho ý nguyện
của họ đều thỏa mãn.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tự hành bố thí Ba-la-mật-đa,
cũng khuyên người khác hành bố thí Ba-la-mật-đa, luôn luôn ưa thích
tuyên dương pháp hành bố thí Ba-la-mật-đa, hoan hỷ khen ngợi người
hành bố thí Ba-la-mật-đa; tự hành tịnh giới Ba-la-mật-đa, cũng
khuyên người khác hành tịnh giới Ba-la-mật-đa, luôn luôn ưa thích
tuyên dương pháp hành tịnh giới Ba-la-mật-đa, hoan hỷ khen ngợi
người hành tịnh giới Ba-la-mật-đa; tự hành an nhẫn Ba-la-mật-đa,
cũng khuyên người khác hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, luôn luôn ưa
thích tuyên dương pháp hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, hoan hỷ khen
ngợi người hành an nhẫn Ba-la-mật-đa; tự hành tinh tấn Ba-la-mật-đa,
cũng khuyên người khác hành tinh tấn Ba-la-mật-đa, luôn luôn ưa
thích tuyên dương pháp hành tinh tấn Ba-la-mật-đa, hoan hỷ khen
ngợi người hành tinh tấn Ba-la-mật-đa; tự hành tịnh lự Ba-la-mật-đa,
cũng khuyên người khác hành tịnh lự Ba-la-mật-đa, luôn luôn ưa thích
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tuyên dương pháp hành tịnh lự Ba-la-mật-đa, hoan hỷ khen ngợi
người hành tịnh lự Ba-la-mật-đa; tự hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng
khuyên người khác hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, luôn luôn ưa thích
tuyên dương pháp hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, hoan hỷ khen ngợi
người hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy hiện ở tại gia, dùng sức thần
thông, hoặc sức đại nguyện thâu nạp của báu cả châu Thiệm bộ, đem
cúng dường ngôi báu Phật, Pháp, Tăng và bố thí các loài hữu tình
nghèo thiếu; dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện thâu nạp của
báu cả bốn đại châu, đem cúng dường ngôi báu Phật, Pháp, Tăng và
bố thí cho các loài hữu tình nghèo thiếu; dùng sức thần thông hoặc sức
đại nguyện thâu nạp của báu cả thế giới Tiểu thiên, đem cúng dường
ngôi báu Phật, Pháp, Tăng và bố thí cho các loài hữu tình nghèo thiếu;
dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện thâu nạp của báu cả thế giới
Trung thiên, đem cúng dường ngôi báu Phật, Pháp, Tăng và bố thí cho
các loài hữu tình nghèo thiếu; dùng sức thần thông hoặc sức đại
nguyện thâu nạp của báu cả thế giới Tam thiên đại thiên, đem cúng
dường ngôi báu Phật, Pháp, Tăng và bố thí cho các loài hữu tình
nghèo thiếu.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tuy hiện ở tại gia mà thường tu
phạm hạnh, chẳng bao giờ thọ dụng các cảnh diệu dục; tuy hiện thâu
nạp các loại của báu mà đối với chúng, chẳng khởi tham đắm, và khi
thâu nạp dụng cụ dục lạc và của báu, chẳng bao giờ bức bách các loài
hữu tình, làm cho họ sanh buồn khổ.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
có thần chủ Dược-xoa cầm chày kim cương thường theo hai bên ngầm
bảo vệ, thường nghĩ thế này: Đại Bồ-tát này, chẳng bao lâu sẽ chứng
quả vị giác ngộ cao tột. Ta nguyện luôn luôn đi theo ngầm bảo vệ cho
đến khi vị ấy đắc quả vị giác ngộ cao tột. Năm chúng thần chấp Kim
cang, Dược-xoa cũng theo bảo vệ, không khi nào tạm rời, làm cho
nhơn phi nhơn v.v… đều chẳng thể làm tổn hại được. Các thiên, ma,
phạm và các thế lực khác của thế gian cũng không có khả năng dùng
pháp để phá hoại tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột đã phát. Do nhân
duyên này, đại Bồ-tát ấy, cho đến khi đạt quả vị giác ngộ cao tột, thân
ý thái nhiên, thường không bị nhiễu loạn.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
năm căn thế gian thường không khiếm khuyết, đó là nhãn căn, nhĩ căn,
tỷ căn, thiệt căn, thân căn, năm căn xuất thế gian cũng không khiếm
khuyết, đó là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy toàn thân viên mãn, tướng hảo
trang nghiêm, các công đức của tâm, niệm niệm tăng trưởng cho đến
khi đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
luôn luôn làm người hướng thượng mà không làm kẻ hướng hạ.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tại sao
nói đại Bồ-tát này luôn luôn làm người hướng thượng mà chẳng bao
làm kẻ hướng hạ?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy, tất cả phiền não,
chẳng hiện khởi lại nữa, công đức tăng trưởng từng sát na, cho đến khi
đắc quả vị giác ngộ cao tột, trong tất cả thời, tâm không tán loạn, cho
nên ta nói đại Bồ-tát này luôn luôn làm người hướng thượng mà chẳng
làm kẻ hướng hạ.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
thành tựu tác ý Bồ-đề Vô thượng, thường chẳng xa lìa tâm đại Bồ-đề;
vì sinh sống thanh tịnh nên chẳng hành các việc tà mạng như chú
thuật, thuốc thang, bói toán; chẳng vì danh lợi chú nguyện các quỷ
thần khiến nhập vào nam nữ để hỏi việc kiết hung, cũng chẳng chú
nguyện ngăn cản các loài quỉ, bàng sanh lớn nhỏ, đực cái, biểu hiện
việc hy hữu; cũng chẳng xem tướng để biết tuổi thọ dài ngắn, của cải,
địa vị, các việc lành dữ của nam nữ; cũng chẳng đoán trước việc lạnh
nóng, được mùa, mất mùa, lành dữ, tốt xấu làm mê loạn hữu tình;
cũng chẳng dùng chú thuật để pha chế thuốc thang trị bệnh theo tà
đạo, giao du với người quyền quý, ngắm nhìn nam nữ vui cười trò
chuyện còn chẳng nhiễm tâm, huống là các việc khác. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy biết tự tướng của tất cả pháp
đều là không, vì trong cái tự tướng không chẳng thấy có tướng, chẳng
thấy tướng; xa lìa tất cả các loại tà mạng như chú thuật, thuốc thang,
xem tướng, chỉ cầu quả vị giác ngộ cao tột, rốt ráo lợi lạc cho các loại
hữu tình.
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Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển thì
đối với văn chương, kỹ nghệ thế gian, tuy được thiện xảo nhưng chẳng
mê đắm. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy đạt tất cả pháp đều
rốt ráo không; trong cái rốt ráo không, văn chương, kỹ nghệ của thế
gian đều chẳng thể nắm bắt được. Lại các thứ văn chương, kỹ nghệ thế
gian đều là ngôn ngữ hỗn tạp thuộc về tà mạng, vì vậy Bồ-tát biết mà
chẳng làm.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy đối với các sách vở luận thuyết
của ngoại đạo thế tục, tuy biết rành nhưng chẳng ưa sáng tác. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy hiểu rõ tánh tướng của tất cả pháp
đều không; ở trong cái không này, tất cả sách vở luận thuyết đều
chẳng thể nắm bắt được. Lại các lý sự đã nói trong sách vở luận thuyết
của ngoại đạo thế tục, phần nhiều có sự thêm bớt, đối với đạo Bồ-tát
chẳng phải là loại nên theo, chúng đều là hý luận, thuộc về loại ngôn
ngữ hỗn tạp, vì vậy cho nên Bồ-tát biết mà chẳng ưa thích.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển lại
có các hành, trạng, tướng khác. Ta sẽ vì ngươi mà giải thuyết phân
biệt. Ngươi nên lắng nghe, phải tư duy kỹ lưỡng.
Thiện Hiện bạch: Dạ! Xin Thế Tôn chỉ dạy! Chúng con sẽ lắng
lòng nghe.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu là đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối
chuyển tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì thông đạt các pháp
đều không sở hữu, thường chẳng xa lìa tâm đại Bồ-đề, chẳng ưa quán
sát bàn luận sắc uẩn, chẳng ưa quán sát bàn luận thọ, tưởng, hành,
thức uẩn; chẳng ưa quán sát bàn luận nhãn xứ, chẳng ưa quán sát bàn
luận nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chẳng ưa quán sát bàn luận sắc xứ,
chẳng ưa quán sát bàn luận thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chẳng ưa
quán sát bàn luận nhãn giới, chẳng ưa quán sát bàn luận nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới; chẳng ưa quán sát bàn luận sắc giới, chẳng ưa quán sát
bàn luận thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; chẳng ưa quán sát bàn luận
nhãn thức giới, chẳng ưa quán sát bàn luận nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới; chẳng ưa quán sát bàn luận nhãn xúc, chẳng ưa quán sát bàn luận
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; chẳng ưa quán sát bàn luận các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, chẳng ưa quán sát bàn luận các thọ do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra; chẳng ưa quán sát bàn luận địa
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giới, chẳng ưa quán sát bàn luận thủy, hỏa, phong, không, thức giới;
chẳng ưa quán sát bàn luận vô minh, chẳng ưa quán sát bàn luận hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy đối với lý rốt ráo không của
uẩn, xứ, giới, duyên tánh, duyên khởi, đã khéo tư duy, khéo thông đạt.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng ưa quán sát bàn luận việc
vua. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy khéo an trụ pháp
không, chẳng thấy một pháp nhỏ nào có tướng hơn, kém, sang, hèn.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng ưa quán sát bàn luận việc
giặc cướp. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy an trụ tự tướng
không, chẳng thấy một pháp nhỏ nào có tướng được, mất, cho, đoạt.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng ưa quán sát bàn luận việc
quân. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy an trụ bản tánh
không, chẳng thấy có tướng nhiều, ít, tụ tán của các pháp.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng ưa quán sát bàn luận việc
tranh cãi. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy khéo an trụ chơn
như, chẳng thấy một pháp nhỏ nào có tướng cương, nhu, thương, giận.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng ưa quán sát bàn luận nam
nữ. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy an trụ trong cái không
của các pháp, chẳng thấy một pháp nhỏ nào có tướng tốt, xấu, thương,
ghét.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng ưa quán sát bàn luận xóm
làng. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy an trụ thật tánh của
pháp, chẳng thấy một pháp nhỏ nào có tướng tăng, giảm, tụ, tán.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng ưa quán sát bàn luận
thành ấp. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy an trụ cảnh giới
hư không, chẳng thấy các pháp có tướng hơn, thua, tốt, xấu.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng ưa quán sát bàn luận đất
nước. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy an trụ thật tế, chẳng
thấy các pháp có tướng thuộc hay chẳng thuộc nơi này, nơi kia.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng ưa quán sát bàn luận các
tướng. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy an trụ vô tướng,
chẳng thấy các pháp có tướng tăng, giảm, sai biệt.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng ưa quán sát bàn luận ngã,
hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự
trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc,
khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì
đại Bồ-tát ấy an trụ pháp rốt ráo không, hoàn toàn chẳng thấy ngã cho
đến cái thấy có tướng có, không, sai biệt.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng ưa quán sát bàn luận các
việc thế gian như thế, chỉ ưa quán sát bàn luận Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, xa lìa các
tướng, có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường chẳng xa lìa tác ý tương
ưng với trí nhất thiết trí, tu hành bố thí Ba-la-mật-đa lìa việc xan tham;
tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa lìa việc phá giới; tu hành an nhẫn Bala-mật-đa lìa việc tức giận tranh cải; tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa lìa
việc giải đãi; tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa lìa việc tán loạn; tu hành
Bát-nhã Ba-la-mật-đa lìa việc ngu si.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tuy an trụ pháp không của tất cả
pháp, nhưng ưa thích chánh pháp, chẳng ưa phi pháp; tuy an trụ pháp
không chẳng thể nắm bắt được, nhưng thường khen ngợi pháp tánh bất
hoại làm lợi ích hữu tình; tuy an trụ chơn như, pháp giới nhưng ưa
thích thiện hữu, chẳng ưa ác hữu. Thiện hữu ở đây là chư Như Lai
Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng đại Bồ-tát, hoặc các thừa Thanhvăn, Độc-giác v.v.. có khả năng giáo hóa, an lập hữu tình, khiến
hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, cũng gọi là thiện hữu.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì muốn nghe pháp nên thường
ưa gặp Phật. Nếu nghe Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở thế giới khác
đang thuyết chánh pháp, thì liền dùng nguyện lực sanh về cõi ấy, cung
kính, cúng dường, nghe thọ chánh pháp.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy hoặc ngày, hoặc đêm, thường
chẳng xa lìa tác ý niệm Phật, thường chẳng xa lìa tác ý nghe pháp. Do
nhân duyên này, tùy theo các quốc độ có chư Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác đang thuyết chánh pháp, liền nương nguyện lực đến đó thọ
sanh, hoặc nương thần thông mà đến nghe pháp. Do nhân duyên ấy,
các Bồ-tát này thọ sanh các cõi thường được gặp Phật, luôn luôn nghe
chánh pháp không hề gián đoạn.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường vì lợi lạc các hữu tình,
nên tuy thường hiện khởi các định sâu sắc của thiền vô sắc, nhưng
dùng phương tiện thiện xảo khởi tâm Dục giới, dạy cho các hữu tình
mười thiện nghiệp đạo; cũng theo nguyện lực hiện sanh Dục giới có
Phật.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu là đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển
thì thường tu bố thí Ba-la-mật-đa, thường tu tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường an trụ pháp không nội,
thường an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường an trụ chơn như, thường
an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường tu bốn niệm trụ, thường
tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường an trụ Thánh đế khổ,
thường an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường tu bốn tịnh lự, thường tu
bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường tu tám giải thoát, thường
tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường tu pháp môn giải thoát
không, thường tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường tu năm loại mắt, thường
tu sáu phép thần thông.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường tu pháp môn Tam-mađịa, thường tu pháp môn Đà-la-ni.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường tu mười lực Phật, thường
tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường tu trí nhất thiết, thường
tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường đối với địa vị của mình
chẳng khởi nghi hoặc, chẳng nghĩ thế này: Ta là Bất thối chuyển, ta
chẳng phải là Bất thối chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát
ấy chẳng thấy có pháp nhỏ nào có thể đối với quả vị giác ngộ cao tột
nói có thối chuyển, cũng chẳng thấy có pháp nhỏ nào có thể đối với
quả vị giác ngộ cao tột nói không thối chuyển.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy đối với pháp ở địa vị mình
không nghi, không hoặc. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy
đối với pháp ở địa vị mình đã khéo hiểu rõ, đã khéo thông đạt.
Này Thiện Hiện! Như Dự-lưu thì an trụ quả Dự-lưu; đối với
pháp quả của mình không nghi, không hoặc; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán, Độc-giác đều an an trụ quả chứng của mình, đối với pháp quả
chứng của mình cũng không nghi, không hoặc. Đại Bồ-tát ấy cũng
giống như thế, đối với địa vị Bất thối chuyển mà mình an trụ và các
pháp đã thâu nhiếp hiện biết, hiện thấy, không nghi, không hoặc.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển ấy, an trụ
trong địa vị này, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, tu các
công đức, nếu có ma sự khởi thì biết ngay, không bị chuyển theo thế
lực của ma sự, có khả năng khéo dẹp trừ các loại ma sự, khiến cho
công đức tu hành không bị chướng ngại.
Này Thiện Hiện! Thí như người tạo tác nghiệp vô gián, tâm vô
gián kia luôn luôn đeo đuổi, cho đến lúc mạng chung cũng không thể
bỏ. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì kẻ ấy có thể cùng khởi sự trói buộc
của nghiệp vô gián, thế lực càng tăng trưởng, luôn luôn chuyển theo,
cho đến lúc mạng chung cũng chẳng có thể chế phục, dù có tâm khác
cũng chẳng có thể ngăn cản được.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển ấy cũng
giống như thế, an trụ ở địa vị của mình, tâm vị ấy không động, không
có sự phân biệt. Thiên, nhơn, A-tố-lạc ở thế gian đều chẳng có thể lay
chuyển được. Vì sao? Vì tâm đại Bồ-tát ấy kiên cố vượt qua các thiên,
nhơn, ma, phạm, A-tố-lạc v.v… trong thế gian, đã nhập Chánh tánh ly
sanh của Bồ-tát, an trụ địa vị Bất thối chuyển, đã đắc thần thông của
Bồ-tát Văn Thù, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, từ cõi Phật
này đến cõi Phật khác cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen
chư Phật Thế Tôn, lắng nghe chánh pháp, ở chỗ các đức Phật trồng
các căn lành, thỉnh vấn pháp nghĩa đã học của Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy an trụ ở địa vị của mình, nếu có
ma sự khởi có thể biết ngay, chẳng bao giờ bị chuyển theo ma sự,
dùng sức thiện xảo dồn các ma sự lại đặt ở trong thật tế, phương tiện
diệt trừ, đối với pháp ở địa vị mình không nghi, không hoặc. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy biết tất cả pháp đều nhập thật tế,
thông đạt thật tế, chẳng phải một, chẳng phải nhiều; ở trong thật tế
không có sự phân biệt, vì đối với thật tế không nghi, không hoặc, nên
đối với pháp ở địa vị mình cũng không có do dự.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy dù có chuyển thọ sanh, đối với
thật tế cũng không thối chuyển, hướng về địa vị Thanh-văn hoặc Độcgiác. Vì sao? Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy biết tự tướng của tất cả
pháp đều không, ở trong pháp không này chẳng thấy có pháp hoặc
sanh, hoặc diệt, hoặc nhiễm, hoặc tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy cho đến lúc chuyển thân cũng
chẳng nghi là ta sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột hay là sẽ không
đắc. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy thông đạt các pháp, tự
tướng đều là không, tức là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy an trụ ở địa vị của mình không
theo duyên khác, đối với pháp địa vị của mình không ai có thể phá
hoại được. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy đã thành tựu trí
không động, không thối chuyển, tất cả ác duyên chẳng thể khuynh
đảo.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu là đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển,
thì giả sử có ác ma giả làm hình Phật, đến chỗ vị ấy nói thế này: Nay
ngươi nên cầu quả A-la-hán, hết hẳn các lậu, chứng Bát-niết-bàn.
Ngươi chưa thể kham nhận thọ ký đại Bồ-đề, cũng chưa chứng đắc Vô
sanh pháp nhẫn. Nay ngươi chưa có các hành, trạng, tướng của địa vị
Bất thối chuyển, Như Lai chẳng nên thọ ký cho ngươi quả vị giác ngộ
cao tột. Ngươi cần có đầy đủ các hành, trạng, tướng của địa vị Bất thối
chuyển, đại Bồ-tát ấy mới có thể mong Phật thọ ký quả vị giác ngộ
cao tột, thì này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát Bất thối chuyển ấy nghe lời ấy
rồi, tâm không biến đổi, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng thối, chẳng
chìm.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tự chứng biết ta ở chỗ chư Như
Lai trong quá khứ quyết đã được thọ ký đại Bồ-đề. Vì sao? Vì đại Bồtát thành tựu thắng pháp như thế, nhất định được chư Phật thọ ký Bồđề; ta đã thành tựu thắng pháp như thế, tại sao chư Phật không thọ ký
cho ta được! Cho nên ta ở chỗ chư Phật quá khứ chắc chắn đã được
thọ ký đại Bồ-đề.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, dù có ác ma, hoặc sứ giả của ác
ma giả làm hình Phật đi đến thọ ký địa vị Thanh-văn cho Bồ-tát, hoặc
thọ ký địa vị Độc-giác cho Bồ-tát, nói: Này nam tử! Cần gì quả vị giác
ngộ cao tột? Từ lâu đã chịu đại khổ sanh tử luân hồi, nên mau tự
chứng Vô-dư Niết-bàn, vĩnh viễn xa lìa sanh tử, rốt ráo an lạc, thì này
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy nghe lời ấy rồi, nghĩ như thế này: Đây nhất
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định là ác ma hoặc sứ giả của ác ma giả hiện làm Phật nhiễu loạn tâm
ta, thọ ký địa vị Thanh-văn, Độc-giác cho ta, khiến cho ta thối thất quả
vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nhất định không có chư Phật dạy chư
Bồ-tát hướng đến địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mà xả bỏ quả vị giác
ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, dù có ác ma hoặc sứ giả của ác
ma giả hiện làm hình Phật, nói với các Bồ-tát: Kinh điển Đại-thừa mà
ngươi đã thọ trì chẳng phải do Phật nói, cũng chẳng phải đệ tử của
Như Lai nói, đó là các ác ma hoặc các ngoại đạo vì dối gạt mê hoặc
ngươi nên nói như thế. Nay ngươi chẳng nên thọ trì, đọc tụng, thì này
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy nghe lời ấy rồi, liền nghĩ thế này: Đây nhất
định là ác ma hoặc quyến thuộc của ma, làm cho ta nhàm chán xả bỏ
quả vị giác ngộ cao tột, cho nên nói kinh điển sâu xa của Đại-thừa
chẳng phải Phật nói, cũng chẳng phải đệ tử Như Lai nói. Vì sao? Vì
rời kinh điển này mà có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, là việc
nhất định không có.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, nên biết đã an trụ địa vị Bất thối
chuyển. Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở quá khứ, từ lâu đã thọ ký
cho đại Bồ-tát ấy. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy thành tựu
đầy đủ các hành, trạng, tướng của địa vị Bất thối chuyển. Nếu đại Bồtát thành tựu các hành, trạng, tướng như thế, thì nên biết đã được thọ
ký đại giác ngộ, nhất định đã an trụ địa vị Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu là đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển
khi tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì hộ trì chánh pháp chẳng
tiếc thân mạng, thường nghĩ thế này: Ta thà xả bỏ của báu, thân thuộc
và thân mạng mình nhưng chẳng bao giờ xả bỏ chánh pháp của chư
Phật. Vì sao? Vì của báu, thân thuộc và thân mạng mình đời đời
thường có, rất là dễ được, nhưng Chánh pháp của chư Phật thì trăm
ngàn ức triệu kiếp mới gặp được một lần, đạt được lợi lạc to lớn lâu
dài.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi hộ trì chánh pháp, nghĩ thế
này: Ta chẳng vì hộ trì chánh pháp của một đức Phật, hai đức Phật cho
đến trăm ngàn chư Phật, mà hộ trì chánh pháp chư Phật trong mười
phương, ba đời, khiến chẳng khuyết tổn.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những gì
gọi là chánh pháp của chư Phật? Đại Bồ-tát ấy hộ trì chẳng tiếc thân
mạng như thế nào?
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác vì các Bồ-tát đã nói pháp không, đó gọi là chánh pháp của chư
Phật. Có hạng ngu si phỉ báng, chê bai: Đây chẳng phải là phải, chẳng
phải là Tỳ-nại-da, chẳng phải là Thánh giáo của đấng Thiên Nhơn Sư
đã nói, tu hành pháp này chẳng đắc Bồ-đề, chẳng chứng Niết-bàn, tịch
tịnh an lạc.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy hộ trì chánh pháp chẳng tiếc
thân mạng, thường nghĩ thế này: Tất cả pháp không mà Như Lai đã
nói là nơi quay về nương tựa của các hữu tình. Bồ-tát tu học pháp ấy
mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cứu vớt nỗi khổ não lo buồn
sanh, lão, bệnh, tử của các hữu tình, làm cho đắc Niết-bàn rốt ráo an
lạc, cho nên phải hộ trì chẳng tiếc thân mạng.
Lại nghĩ thế này: Ta cũng sẽ có mặt trong số Phật vị lai, vì Phật
đã thọ ký đại Bồ-đề cho ta. Do nhân duyên này, chánh pháp của chư
Phật tức là pháp của ta, ta phải hộ trì, chẳng tiếc thân mạng. Vào đời
vị lai, khi ta thành Phật, cũng sẽ thuyết các pháp không này.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thấy nghĩa lợi này, nên hộ trì
chánh pháp Như Lai đã thuyết chẳng tiếc thân mạng.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu là đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển
nghe chánh pháp mà chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã thuyết,
không nghi, không hoặc, nghe rồi thọ trì, không bao giờ quên cho đến
khi đạt quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì Bồ-tát ấy đã khéo chứng
đắc Đà-la-ni.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát
ấy đã đắc Đà-la-ni nào, mà nghe khế kinh của chư Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác đã thuyết đều chẳng quên mất, không nghi, không
hoặc?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy đã đắc Đà-la-ni tự
tạng, Đà-la-ni hải ấn, Đà-la-ni liên hoa chúng tạng v.v… nên khi nghe
khế kinh mà chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã thuyết đều chẳng
quên mất, không nghi, không hoặc.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại
Bồ-tát ấy chỉ nghe chánh pháp mà chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác đã thuyết, không nghi, không hoặc, nghe rồi thọ trì chẳng thể
quên mất, cho đến khi đạt quả vị giác ngộ cao tột, hay còn vì nghe
chánh pháp mà Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, thiên, long, Dược-xoa,
A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, nhơn phi nhơn
504

Tập 07, Quyển 327, Phẩm Bất Thối Chuyển

v.v… đã nói, cũng có thể đối với pháp ấy chẳng nghi, chẳng hoặc,
nghe rồi thọ trì không bao giờ quên mất cho đến khi chứng đắc quả vị
đại giác ngộ chăng?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy nghe hết nghĩa lý văn
tự, âm thanh của tất cả các loài hữu tình đều có thể hiểu rõ, không
nghi, không hoặc, cho đến cùng tận đời vị lai không có quên mất. Vì
sao? Vì đã đắc Đà-la-ni tự tạng v.v.. ghi giữ lời nói, khiến chẳng quên
mất.
Này Thiện Hiện! Nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế,
thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Quyeån Thöù 327
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại
Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển ấy thành tựu nhóm công đức to lớn thù
thắng.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển ấy thành tựu
nhóm công đức vô lượng thù thắng.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển ấy thành tựu
nhóm công đức vô biên thù thắng.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển ấy thành tựu
nhóm công đức vô số chẳng thể nghĩ bàn?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như ông
đã nói. Đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển ấy nhóm công đức thù
thắng rộng lớn vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm, khó nghĩ bàn.
Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy đã chứng đắc trí rộng lớn vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm, khó nghĩ bàn, khác với trí Thanhvăn và Độc-giác. Đại Bồ-tát ấy an trụ trong trí này, biểu hiện bốn sự
hiểu biết thông suốt thù thắng. Do bốn sự hiểu biết thông suốt thù
thắng này, mà trời, người, A-tố-lạc v.v… trong thế gian không có thể
vấn nạn, làm cho trí tuệ biện tài của Bồ-tát này đạt đến chỗ cùng tận.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có thể nói các
hành, trạng, tướng của đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển cả Hằng hà
sa kiếp. Do sự trình bày các hành, trạng, tướng này, mà làm rõ sự
thành tựu các loại công đức thù thắng của đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối
chuyển. Cuối xin Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì Bồ-tát mà nói
chỗ sâu xa, khiến các Bồ-tát an trụ trong đó, để có thể tu bố thí Ba-lamật-đa mau được viên mãn, có thể tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa để mau được viên mãn; có thể an trụ pháp
không nội để mau được viên mãn, có thể an trụ pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
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không tánh tự tánh để mau được viên mãn; có thể an trụ chơn như để
mau được viên mãn, có thể an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì để mau
được viên mãn; có thể tu bốn niệm trụ để mau được viên mãn, có thể
tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo để mau được viên mãn; có thể an trụ Thánh đế khổ
để mau được viên mãn, có thể an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo để mau
được viên mãn; có thể tu bốn tịnh lự để mau được viên mãn, có thể
bốn vô lượng, bốn định vô sắc để mau được viên mãn; có thể tu tám
giải thoát để mau được viên mãn, có thể tu tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ để mau được viên mãn; có thể tu pháp môn giải
thoát không để mau được viên mãn, có thể tu pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện để mau được viên mãn; có khả năng tu bậc Cực hỷ
để mau được viên mãn, có thể tu bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc
Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân để mau được viên mãn; có thể tu
năm loại mắt để mau được viên mãn, có thể tu sáu phép thần thông để
mau được viên mãn; có thể tu pháp môn Tam-ma-địa để mau được
viên mãn, có thể tu pháp môn Đà-la-ni để mau được viên mãn; có thể
tu mười lực Phật để mau được viên mãn, có thể tu bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng để mau được viên mãn; có thể tu pháp không quên
mất để mau được viên mãn, có thể tu tánh luôn luôn xả để mau được
viên mãn; có thể tu trí nhất thiết để mau được viên mãn, có thể tu trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng để mau được viên mãn.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Hay thay! Hay thay! Nay ông mới
có thể vì các Bồ-tát mà hỏi chỗ sâu xa, khiến các Bồ-tát an trụ trong
đó, tu hành công đức mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện! Chỗ sâu xa đó là không, vô tướng, vô nguyện,
vô tác, vô sanh, vô diệt, tịch tịnh, Niết-bàn, chơn như, pháp giới, pháp
tánh, thật tế, các pháp như thế là chỗ sâu xa.
Này Thiện Hiện! Tên của chỗ sâu xa đã nói như vậy đều chỉ rõ
Niết-bàn là chỗ sâu xa.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có phải
chỉ có Niết-bàn mới gọi là sâu xa, hay còn các pháp khác cũng gọi là
sâu xa?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Tất cả các pháp khác cũng gọi là sâu
xa.
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Này Thiện Hiện! Sắc cũng gọi là sâu xa, thọ, tưởng, hành, thức
cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Nhãn xứ cũng gọi là sâu xa, nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xứ cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Sắc xứ cũng gọi là sâu xa, thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Nhãn giới cũng gọi là sâu xa, nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Sắc giới cũng gọi là sâu xa, thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Nhãn thức giới cũng gọi là sâu xa, nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Nhãn xúc cũng gọi là sâu xa, nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng
gọi là sâu xa, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra
cũng gọi là sâu xa.
Thiện Hiện! Địa giới cũng gọi là sâu xa, thủy, hỏa, phong,
không, thức giới cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vô minh cũng gọi là sâu xa, hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Bố thí Ba-la-mật-đa cũng gọi là sâu xa, tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng gọi là sâu
xa.
Này Thiện Hiện! Pháp không nội cũng gọi là sâu xa, pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh,
pháp không không tánh tự tánh cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Chơn như cũng gọi là sâu xa, pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì cũng gọi là sâu xa.
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Này Thiện Hiện! Bốn niệm trụ cũng gọi là sâu xa, bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Thánh đế khổ cũng gọi là sâu xa, Thánh đế
tập, diệt, đạo cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Bốn tịnh lự cũng gọi là sâu xa, bốn vô lượng,
bốn định vô sắc cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Tám giải thoát cũng gọi là sâu xa, tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không cũng gọi là sâu xa,
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Bậc Cực hỷ cũng gọi là sâu xa, bậc Ly cấu,
bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nam thắng, bậc Hiền tiền, bậc
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân cũng gọi là sâu
xa.
Này Thiện Hiện! Năm loại mắt cũng gọi là sâu xa, sáu phép
thần thông cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Pháp môn Tam-ma-địa cũng gọi là sâu xa,
pháp môn Đà-la-ni cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Mười lực Phật cũng gọi là sâu xa, bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Pháp không quên mất cũng gọi là sâu xa, tánh
luôn luôn xả cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Quả Dự-lưu cũng gọi là sâu xa, quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Quả vị Độc-giác cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết cũng gọi là sâu xa, trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Tất cả hạnh đại Bồ-tát cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện! Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng gọi
là sâu xa.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc
cũng gọi là sâu xa? Vì sao thọ, tưởng, hành, thức cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xứ cũng gọi là sâu xa? Vì sao nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc xứ cũng gọi là sâu xa? Vì sao thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng gọi là sâu xa?
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Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn giới cũng gọi là sâu xa? Vì sao nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý giới cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc giới cũng gọi là sâu xa? Vì sao thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn thức giới cũng gọi là sâu xa? Vì sao
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xúc cũng gọi là sâu xa? Vì sao nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
cũng gọi là sâu xa? Vì sao các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao địa giới cũng gọi là sâu xa? Vì sao thủy,
hỏa, phong, không, thức giới cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao vô minh cũng gọi là sâu xa? Vì sao hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao bố thí Ba-la-mật-đa cũng gọi là sâu xa?
Vì sao tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng
gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao pháp không nội cũng gọi là sâu xa? Vì
sao pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như cũng gọi là sâu xa? Vì sao
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn niệm trụ cũng gọi là sâu xa? Vì sao
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao Thánh đế khổ cũng gọi là sâu xa? Vì sao
Thánh đế tập, diệt, đạo cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn tịnh lự cũng gọi là sâu xa? Vì sao
bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng gọi là sâu xa?
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Bạch Thế Tôn! Vì sao tám giải thoát cũng gọi là sâu xa? Vì sao
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao pháp môn giải thoát không cũng gọi là
sâu xa? Vì sao pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng gọi là
sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao bậc Cực hỷ cũng gọi là sâu xa? Vì sao
bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân
cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao năm loại mắt cũng gọi là sâu xa? Vì sao
sáu phép thần thông cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao pháp môn Tam-ma-địa cũng gọi là sâu
xa? Vì sao pháp môn Đà-la-ni cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao mười lực Phật cũng gọi là sâu xa? Vì sao
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao pháp không quên mất cũng gọi là sâu xa?
Vì sao tám luôn luôn xả cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao quả Dự-lưu cũng gọi là sâu xa? Vì sao
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao quả vị Độc-giác cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao trí nhất thiết cũng gọi là sâu xa? Vì sao
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả hạnh đại Bồ-tát cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng
gọi là sâu xa?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì chơn như của sắc sâu xa nên sắc
cũng sâu xa; vì chơn như của thọ, tưởng, hành, thức sâu xa nên thọ,
tưởng, hành, thức cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của nhãn xứ sâu xa nên nhãn xứ
cũng sâu xa; vì chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ sâu xa nên nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của sắc xứ sâu xa nên sắc xứ
cũng sâu xa; vì chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ sâu xa
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của nhãn giới sâu xa nên nhãn
giới cũng sâu xa; vì chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới sâu xa nên
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới cũng sâu xa.
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Này Thiện Hiện! Vì chơn như của sắc giới sâu xa nên sắc giới
cũng sâu xa; vì chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới sâu xa
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp giới cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của nhãn thức giới sâu xa nên
nhãn thức giới cũng sâu xa; vì chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới sâu xa nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của nhãn xúc sâu xa nên nhãn
xúc cũng sâu xa; vì chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sâu xa nên
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra sâu xa nên các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng
sâu xa; vì chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra sâu xa nên các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh
ra cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của địa giới sâu xa nên địa giới
cũng sâu xa; vì chơn như của thủy hoả phong không thức giới sâu xa
nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của vô minh sâu xa nên vô minh
cũng sâu xa; vì chơn như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái,
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não sâu xa nên hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa sâu xa
nên bố thí Ba-la-mật-đa cũng sâu xa; vì chơn như của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa nên tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của pháp không nội sâu xa nên
pháp không nội cũng sâu xa; vì chơn như của pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh sâu xa nên pháp không ngoại cho đến pháp không
không tánh tự tánh cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của chơn như sâu xa nên chơn
như cũng sâu xa; vì chơn như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
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pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì sâu xa nên
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của bốn niệm trụ sâu xa nên bốn
niệm trụ cũng sâu xa; vì chơn như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo sâu xa nên
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của Thánh đế khổ sâu xa nên
Thánh đế khổ cũng sâu xa; vì chơn như của Thánh đế tập, diệt, đạo
sâu xa nên Thánh đế tập, diệt, đạo cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của bốn tịnh lự sâu xa nên bốn
tịnh lự cũng sâu xa; vì chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
sâu xa nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của tám giải thoát sâu xa nên tám
giải thoát cũng sâu xa; vì chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ sâu xa nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của pháp môn giải thoát không
sâu xa nên pháp môn giải thoát không cũng sâu xa; vì chơn như của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện sâu xa nên vô tướng, vô
nguyện giải thoát môn cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của bậc Cực hỷ sâu xa nên bậc
Cực hỷ cũng sâu xa; vì chơn như của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc
Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân sâu xa nên bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của năm loại mắt sâu xa nên năm
loại mắt cũng sâu xa; vì chơn như của sáu phép thần thông sâu xa nên
sáu phép thần thông cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của pháp môn Tam-ma-địa sâu
xa nên pháp môn Tam-ma-địa cũng sâu xa; vì chơn như của pháp môn
Đà-la-ni sâu xa nên pháp môn Đà-la-ni cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của mười lực Phật sâu xa nên
mười lực Phật cũng sâu xa; vì chơn như của bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng sâu xa nên bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp
Phật bất cộng cũng sâu xa.
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Này Thiện Hiện! Vì chơn như của pháp không quên mất sâu xa
nên pháp không quên mất cũng sâu xa; vì chơn như của tánh luôn luôn
xả sâu xa nên tánh luôn luôn xả cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của quả Dự-lưu sâu xa nên quả
Dự-lưu cũng sâu xa; vì chơn như của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
sâu xa nên quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của quả vị Độc-giác sâu xa nên
quả vị Độc-giác cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của trí nhất thiết sâu xa nên trí
nhất thiết cũng sâu xa; vì chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng sâu xa nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của tất cả hạnh đại Bồ-tát sâu xa
nên tất cả hạnh đại Bồ-tát cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật sâu xa nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng sâu xa.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao
chơn như của sắc sâu xa? Vì sao chơn như của thọ, tưởng, hành, thức
sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của nhãn xứ sâu xa? Vì sao
chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của sắc xứ sâu xa? Vì sao chơn
như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của nhãn giới sâu xa? Vì sao
chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của sắc giới sâu xa? Vì sao
chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của nhãn thức giới sâu xa? Vì
sao chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của nhãn xúc sâu xa? Vì sao
chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra sâu xa? Vì sao chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của địa giới sâu xa? Vì sao
chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của vô minh sâu xa? Vì sao
chơn như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não sâu xa?
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Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa sâu
xa? Vì sao chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của pháp không nội sâu xa? Vì
sao chơn như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của chơn như sâu xa? Vì sao
chơn như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế,
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của bốn niệm trụ sâu xa? Vì
sao chơn như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của Thánh đế khổ sâu xa? Vì
sao chơn như của Thánh đế tập, diệt, đạo sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của bốn tịnh lự sâu xa? Vì sao
chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của tám giải thoát sâu xa? Vì
sao chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ sâu
xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của pháp môn giải thoát không
sâu xa? Vì sao chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của năm loại mắt sâu xa? Vì
sao chơn như của sáu phép thần thông sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của pháp môn Tam-ma-địa sâu
xa? Vì sao chơn như của pháp môn Đà-la-ni sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của mười lực Phật sâu xa? Vì
sao chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của pháp không quên mất sâu
xa? Vì sao chơn như của tánh luôn luôn xả sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của quả Dự-lưu sâu xa? Vì sao
chơn như của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán sâu xa?
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Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của quả vị Độc-giác sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của trí nhất thiết sâu xa? Vì sao
chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng sâu xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của tất cả hạnh đại Bồ-tát sâu
xa?
Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như của quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật sâu xa?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì chơn như của sắc chẳng phải là
sắc, chẳng phải lìa sắc, cho nên sâu xa; vì chơn như của thọ, tưởng,
hành, thức chẳng phải là thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải lìa thọ,
tưởng, hành, thức, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của nhãn xứ chẳng phải là nhãn
xứ, chẳng xa lìa nhãn xứ, cho nên sâu xa; vì chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng phải lìa
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của sắc xứ chẳng phải là sắc xứ,
chẳng phải lìa sắc xứ, cho nên sâu xa; vì chơn như của thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng
phải lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của nhãn giới chẳng phải là nhãn
giới, chẳng phải lìa nhãn giới, cho nên sâu xa; vì chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng phải
lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của sắc giới chẳng phải là sắc
giới, chẳng phải lìa sắc giới, cho nên sâu xa; vì chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới, chẳng phải lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của nhãn thức giới chẳng phải là
nhãn thức giới, chẳng phải lìa nhãn thức giới, cho nên sâu xa; vì chơn
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới, chẳng phải lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, cho
nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của nhãn xúc chẳng phải là nhãn
xúc, chẳng phải lìa nhãn xúc, cho nên sâu xa; vì chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chẳng phải
lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra chẳng phải là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho nên sâu xa;
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vì chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra
chẳng phải là các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra,
cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của địa giới chẳng phải là địa
giới, chẳng phải lìa địa giới, cho nên sâu xa; vì chơn như của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là thủy, hỏa, phong, không,
thức giới, chẳng phải lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới, cho nên
sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của vô minh chẳng phải là vô
minh, chẳng phải lìa vô minh, cho nên sâu xa; vì chơn như của hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não chẳng phải là hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não, chẳng phải lìa hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, cho
nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng
phải là bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng phải lìa bố thí Ba-la-mật-đa, cho
nên sâu xa; vì chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa chẳng phải là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng phải lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của pháp không nội chẳng phải là
pháp không nội, chẳng phải lìa pháp không nội, cho nên sâu xa; vì
chơn như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, chẳng phải
lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, cho nên
sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của chơn như chẳng phải là chơn
như, chẳng phải lìa chơn như, cho nên sâu xa; vì chơn như của pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư
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nghì, chẳng phải lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, cho nên
sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của bốn niệm trụ chẳng phải là
bốn niệm trụ, chẳng phải lìa bốn niệm trụ, cho nên sâu xa; vì chơn như
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo, chẳng phải lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo,
cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của Thánh đế khổ chẳng phải là
Thánh đế khổ, chẳng phải lìa Thánh đế khổ, cho nên sâu xa; vì chơn
như của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Thánh đế tập, diệt, đạo,
chẳng phải lìa Thánh đế tập, diệt, đạo, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của bốn tịnh lự chẳng phải là bốn
tịnh lự, chẳng phải lìa bốn tịnh lự, cho nên sâu xa; vì chơn như của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định
vô sắc, chẳng phải lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của tám giải thoát chẳng phải là
tám giải thoát, chẳng phải lìa tám giải thoát, cho nên sâu xa; vì chơn
như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng phải lìa tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của pháp môn giải thoát không
chẳng phải là pháp môn giải thoát không, chẳng phải lìa pháp môn
giải thoát không, cho nên sâu xa; vì chơn như của pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện chẳng phải là vô tướng, vô nguyện giải thoát
môn, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, cho nên
sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của bậc Cực hỷ chẳng phải là bậc
Cực hỷ, chẳng phải lìa bậc Cực hỷ, cho nên sâu xa; vì chơn như của
bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân
chẳng phải là bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, chẳng phải lìa bậc Ly
cấu cho đến bậc Pháp vân, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của năm loại mắt chẳng phải là
năm loại mắt, chẳng phải lìa năm loại mắt, cho nên sâu xa; vì chơn
như của sáu phép thần thông chẳng phải là sáu phép thần thông, chẳng
phải lìa sáu phép thần thông, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng
phải là pháp môn Tam-ma-địa, chẳng phải lìa pháp môn Tam-ma-địa,
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cho nên sâu xa; vì chơn như của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là
pháp môn Đà-la-ni, chẳng phải lìa pháp môn Đà-la-ni, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của mười lực Phật chẳng phải là
mười lực Phật, chẳng phải lìa mười lực Phật, cho nên sâu xa; vì chơn
như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là bốn điều
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng phải lìa bốn
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của pháp không quên mất chẳng
phải là pháp không quên mất, chẳng phải lìa pháp không quên mất,
cho nên sâu xa; vì chơn như của tánh luôn luôn xả chẳng phải là tánh
luôn luôn xả, chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của quả Dự-lưu chẳng phải là quả
Dự-lưu, chẳng phải lìa quả Dự-lưu, cho nên sâu xa; vì chơn như của
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng phải là quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán, chẳng phải lìa quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, cho
nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của quả vị Độc-giác chẳng phải
là quả vị Độc-giác, chẳng phải lìa quả vị Độc-giác, cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của trí nhất thiết chẳng phải là trí
nhất thiết, chẳng phải lìa trí nhất thiết, cho nên sâu xa; vì chơn như
của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, chẳng phải lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cho
nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng
phải là tất cả hạnh đại Bồ-tát, chẳng phải lìa tất cả hạnh đại Bồ-tát,
cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện! Vì chơn như của quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng
phải lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cho nên sâu xa.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ngài
dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển
mà ngăn chận các sắc chỉ rõ Niết-bàn, ngăn chận thọ, tưởng, hành,
thức chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận nhãn xứ chỉ rõ Niết-bàn,
ngăn chận nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chỉ rõ Niết-bàn.
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Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận sắc xứ chỉ rõ Niết-bàn, ngăn
chận thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận nhãn giới chỉ rõ Niết-bàn,
ngăn chận nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận sắc giới chỉ rõ Niết-bàn,
ngăn chận thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận nhãn thức giới chỉ rõ Niếtbàn, ngăn chận nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận nhãn xúc chỉ rõ Niết-bàn,
ngăn chận nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra chỉ rõ Niết-bàn, ngăn chận các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận địa giới chỉ rõ Niết-bàn,
ngăn chận thủy, hỏa, phong, không, thức giới chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận vô minh chỉ rõ Niết-bàn;
ngăn chận hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận bố thí Ba-la-mật-đa chỉ rõ
Niết-bàn; ngăn chận tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Bala-mật-đa chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận pháp không nội chỉ rõ Niếtbàn; ngăn chận pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chỉ rõ Niết-bàn.
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Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận chơn như chỉ rõ Niết-bàn;
ngăn chận pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận bốn niệm trụ chỉ rõ Niếtbàn; ngăn chận bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận Thánh đế khổ chỉ rõ Niếtbàn, ngăn chận Thánh đế tập, diệt, đạo chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận bốn tịnh lự chỉ rõ Niết-bàn;
ngăn chận bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận tám giải thoát chỉ rõ Niếtbàn; ngăn chận tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chỉ rõ
Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận pháp môn giải thoát không
chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận bậc Cực hỷ chỉ rõ Niết-bàn;
ngăn chận bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan
thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc
Pháp vân chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận năm loại mắt chỉ rõ Niếtbàn, ngăn chận sáu phép thần thông chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận pháp môn Tam-ma-địa chỉ
rõ Niết-bàn, ngăn chận pháp môn Đà-la-ni chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận mười lực Phật chỉ rõ Niếtbàn; ngăn chận bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chỉ rõ Niết-bàn.
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Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận pháp không quên mất chỉ rõ
Niết-bàn, ngăn chận tánh luôn luôn xả chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận quả Dự-lưu chỉ rõ Niết-bàn;
ngăn chận quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận quả vị Độc-giác chỉ rõ Niếtbàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận trí nhất thiết chỉ rõ Niếtbàn; ngăn chận trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận tất cả hạnh đại Bồ-tát chỉ rõ
Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận quả vị giác ngộ cao tột của
chư Phật chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn! Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồtát ở địa vị Bất thối chuyển mà ngăn chận tất cả pháp hoặc thế gian,
hoặc xuất thế gian, hoặc cộng, hoặc bất cộng, hoặc hữu lậu, hoặc vô
lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như ông
đã nói. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận các sắc, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận thọ,
tưởng, hành, thức, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận nhãn xứ, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận sắc xứ, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận nhãn giới, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý giới, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận sắc giới, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới, chỉ rõ Niết-bàn.
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Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận nhãn thức giới, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận nhãn xúc, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chỉ
rõ Niết-bàn; ngăn chận các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận địa giới, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận thủy,
hỏa, phong, không, thức giới, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận vô minh, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận bố thí Ba-la-mật-đa, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn
chận tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chỉ rõ
Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận pháp không nội, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận chơn như, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận bốn niệm trụ, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo, chỉ rõ Niết-bàn.
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Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận Thánh đế khổ, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận
Thánh đế tập, diệt, đạo, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận bốn tịnh lự, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận bốn
vô lượng, bốn định vô sắc, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận tám giải thoát, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận pháp môn giải thoát không, chỉ rõ Niết-bàn;
ngăn chận pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận bậc Cực hỷ, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận bậc
Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện
tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, chỉ rõ
Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận năm loại mắt, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận
sáu phép thần thông, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận pháp môn Tam-ma-địa, chỉ rõ Niết-bàn;
ngăn chận pháp môn Đà-la-ni, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận mười lực Phật, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận pháp không quên mất, chỉ rõ Niết-bàn;
ngăn chận tánh luôn luôn xả, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận quả Dự-lưu, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận quả vị Độc-giác, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận trí nhất thiết, chỉ rõ Niết-bàn; ngăn chận trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chỉ rõ Niết-bàn.
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Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận tất cả hạnh đại Bồ-tát, chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chỉ rõ
Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ-tát ở địa vị Bất
thối chuyển mà ngăn chận tất cả pháp hoặc thế gian, hoặc xuất thế
gian, hoặc cộng, hoặc bất cộng, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu
vi, hoặc vô vi, chỉ rõ Niết-bàn.
Quyeån Thöù 328

HEÁT

526

02
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát đối với các chỗ sâu xa như
thế, nên nương vào ý nghĩa tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
mà thẩm xét, tư duy, suy lường quán sát, nên nghĩ thế này: Nay ta nên
an trụ như Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa đã nói, nay ta nên học như
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa đã nói.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát đối với các chỗ sâu xa như thế,
thường nương vào ý nghĩa tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
thẩm xét, tư duy, suy lường quán sát, an trụ như Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa đã nói, học như Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa đã nói thì đại Bồtát ấy do thường tinh cần tu học như vậy, nương vào Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa, khởi tâm nhất niệm, còn có khả năng thâu nhiếp vô số,
vô lượng, vô biên công đức, vượt vô lượng kiếp sanh tử lưu chuyển,
mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, huống là thường tu Bát-nhã-ba-lamật-đa không gián đoạn, thường an trụ tác ý tương ưng quả vị giác
ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Như người mê đắm ái dục cùng với người con
gái đẹp, hai bên yêu nhau, cùng nhau hẹn ước. Người con gái kia bị
trở ngại, không đến chỗ đúng hẹn được. Người này dục tâm bừng
cháy, liên tục lưu chuyển thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Dục
niệm của người ấy chuyển về nơi nào?
Bạch Thế Tôn! Dục niệm của người ấy hướng về người nữ,
người ấy nghĩ thế này: Khi nào nàng sẽ đến đây để cùng nhau vui
chơi.
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu cả ngày đêm thì
người ấy có bao nhiêu dục niệm phát sanh?
Bạch Thế Tôn! Kể cả ngày đêm thì người ấy sanh dục niệm rất
nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa, khởi một niệm học như Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa đã dạy thì số kiếp vượt thoát sanh tử lưu chuyển, so với số lượng
dục niệm của người đam mê ái dục đã khởi trải qua một ngày một đêm
bằng nhau.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy nương theo nghĩa lý mà Bátnhã-ba-la-mật-đa đã dạy, tư duy, tu học, theo đó có khả năng giải
thoát những lầm lỗi chướng ngại cho quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy,
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đại Bồ-tát ấy nương vào Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa tinh cần tu học
để chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát an trụ như Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa đã dạy, trải qua một ngày một đêm thì công đức đạt được
này giả sử hữu tình, thì cả hằng hà sa Tam thiên đại thiên thế giới chư
Phật, cũng chẳng thể dung nạp hết. Giả sử các công đức khác đầy cả
hằng hà sa Tam thiên đại thiên thế giới của chư Phật, so với công đức
này chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần nghìn, chẳng
bằng một phần trăm nghìn, chẳng bằng một phần trăm ức, chẳng bằng
một phần ngàn ức, chẳng bằng một phần trăm ngàn ức, chẳng bằng
một phần trăm triệu, chẳng bằng một phần ngàn triệu, chẳng bằng một
phần trăm ngàn triệu, số phần, toán phần, kế phần, dụ phần nói rộng
như thế cho đến chẳng bằng một phần của cực số.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp bố thí cúng dường ngôi báu
Phật, Pháp, Tăng, thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát
ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa, trải qua một ngày một đêm như lời dạy mà tu
học, thì công đức đạt được còn nhiều hơn công đức kia. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa là cổ xe của các đại Bồtát ấy cưỡi lên cổ xe này mau đến quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, cung kính cúng dường Dựlưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, Độc-giác, Bồ-tát và chư Như Lai
Ứng Chánh Đẳng Giác, thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại
Bồ-tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thện!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa, trải qua một ngày một đêm như lời dạy mà tu
học, thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì chư đại Bồ-tát tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
vượt qua địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau nhập Chánh tánh ly sanh
của Bồ-tát. Lại có khả năng tu hành các hạnh Bồ-tát mau chứng quả vị
giác ngộ cao tột.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp tinh cần tu học bố thí, tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thì này Thiện
Hiện! Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát ấy do nhân duyên này được
phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ấy nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tinh cần tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều. Vì
sao? Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ các đại
Bồ-tát. Vì sao? Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng sanh ra
chúng đại Bồ-tát. Tất cả chúng đại Bồ-tát nương vào Bát-nhã-ba-lamật-đa mau chóng viên mãn tất cả Phật pháp.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, dùng pháp bố thí cho tất cả
hữu tình, thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát ấy do
nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm, dùng pháp bố thí cho tất cả hữu tình, thì công đức đạt được rất
nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu đại Bồ-tát
xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa tức là xa lìa trí nhất thiết trí; nếu đại Bồtát chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa tức là chẳng xa lìa trí nhất thiết
trí. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng quả vị giác
ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành bố thí Ba-la-mật-đa,
tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thì
này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát ấy do nhân duyên này
được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
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tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thì công đức đạt được rất nhiều so với
công đức kia. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu đại Bồ-tát chẳng lìa
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật mà có
sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-bala-mật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật mà có sự thối
chuyển thì việc này có thật. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát
muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, an trụ pháp không nội, an trụ
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì này Thiện Hiện!
Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát ấy do nhân duyên này được phước
nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm an trụ pháp không nội, an trụ pháp không ngoại cho đến pháp
không không tánh tự tánh, thì công đức đạt được rất nhiều so với công
đức kia. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bátnhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật có sự thối
chuyển thì không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật mà có sự thối chuyển thì
đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, an trụ chơn như; an trụ pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì, thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại Bồtát ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
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Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm an trụ chơn như, an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì,
thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì nếu đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối
với quả vị giác ngộ cao tột mà có thối lui thì không có việc đó. Nếu
đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột
mà có sự thối lui thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu
đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa
lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành bốn niệm trụ, tu
hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo, thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại
Bồ-tát ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì
sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối lui thì không có
việc đó. Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị
giác ngộ cao tột có sự thối lui thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột,
thì chẳng nên xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, an trụ Thánh đế khổ, an trụ
Thánh đế tập, diệt, đạo, thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại
Bồ-tát ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm an trụ Thánh đế khổ, an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo, thì công đức
đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì
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nếu đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác
ngộ cao tột mà có sự thối lui thì không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát xa
lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối
lui thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát
muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành bốn tịnh lự, tu hành
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì
sao, đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì
công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì nếu đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với
quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối lui thì không có việc đó. Nếu đại
Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà
có sự thối lui thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại
Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu tám giải thoát, tu tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thì này Thiện Hiện! Theo ý
ông thì sao, đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này được phước nhiều
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tu tám giải thoát, tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ. thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì nếu đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối
với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó.
Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác ngộ
cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này Thiện
Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì
chẳng nên xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành pháp môn giải thoát
không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, thì này
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này
được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tu pháp môn giải thoát không, tu pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện. thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì
sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không
có việc đó. Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị
giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy,
này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột, thì chẳng nên xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành bậc Cực hỷ, tu hành
bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân,
thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên
này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tu hành bậc Cực hỷ, tu hành bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc
Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, thì công đức đạt được rất nhiều so
với công đức kia. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu đại Bồ-tát chẳng xa
lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối
chuyển thì không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc
dĩ nhiên. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả
vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành năm loại mắt, tu
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hành sáu phép thần thông, thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại
Bồ-tát ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, thì công đức
đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì
nếu đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác
ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát
xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự
thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại
Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành tất cả pháp môn
Tam-ma-địa, tu hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, thì này Thiện Hiện!
Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này được phước
nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tu hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa, tu hành tất cả pháp môn
Đà-la-ni, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì nếu đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc
đó. Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác
ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột,
thì chẳng nên xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành mười lực Phật, tu
hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, thì này Thiện Hiện! Theo ý
ông thì sao, đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này được phước nhiều
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tu hành mười lực Phật, tu hành bốn điều không sợ cho đến mười
tám pháp Phật bất cộng, thì công đức đạt được rất nhiều so với công
đức kia. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bátnhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển
thì không có việc đó. Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối
với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ
nhiên. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành pháp không quên
mất, tu hành tánh luôn luôn xả, thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì
sao, đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, thì công
đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này Thiện Hiện!
Vì nếu đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị
giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu đại
Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà
có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu
đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa
lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành trí nhất thiết, tu hành
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì
sao, đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, dù chỉ trải qua một ngày
một đêm tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng, thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì nếu đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối
với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó.
Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với quả vị giác ngộ
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cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này Thiện
Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì
chẳng nên xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành các môn tài thí, pháp
thí, ở chỗ thanh vắng gắn chặc tư duy với việc tu hành trước, khắp vì
tất cả hữu tình hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Thiện Hiện!
Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này được phước
nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tu hành các môn tài thí, pháp thí, ở chỗ thanh vắng gắn chặc tư
duy với việc tu hành trước, khắp vì tất cả chúng sanh hồi hướng quả vị
giác ngộ cao tột, thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát ấy,
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một
đêm tu hành các môn tài thí, pháp thí, ở chỗ thanh vắng gắn chặc tư
duy với việc tu hành trước, khắp vì tất cả chúng sanh hồi hướng quả vị
giác ngộ cao tột, thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều. Vì
sao? Này Thiện Hiện! Vì nương vào Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà
phát khởi sự hồi hướng, nên biết đó là sự hồi hướng tối thắng. Còn xa
lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà phát khởi hồi hướng, thì nên biết không
gọi là sự hồi hướng tối thắng. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát
muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa để tu hành, vì khắp tất cả hữu tình mà hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, duyên khắp thiện căn công
đức của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử ở quá khứ,
vị lai, hiện tại, hòa hợp tùy hỷ, vì khắp tất cả hữu tình hồi hướng quả
vị giác ngộ cao tột, thì này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát
ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều! Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên.
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nương vào lời dạy
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm duyên
khắp thiện căn công đức của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và
các đệ tử ở quá khứ, vị lai, hiện tại, hòa hợp tùy hỷ, vì khắp tất cả hữu
tình hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì công đức đạt được hơn
công đức kia rất nhiều. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì tất cả thiện căn
công đức mà tùy hỷ hồi hướng đều lấy Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
làm đầu. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng quả vị
giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, mà
đối với các thiện căn hòa hợp tùy hỷ, vì khắp tất cả hữu tình hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như
lời Phật dạy, thì phân biệt việc làm đều chẳng phải thật có, thì vì nhân
duyên gì mà các đại Bồ-tát ấy được phước vô số, vô lượng, vô biên?
Bạch Thế Tôn! Phân biệt việc làm chẳng có thể phát khởi chánh
kiến chơn thật, chẳng có thể hướng vào Chánh tánh ly sanh, chẳng có
thể đắc quả Dự-lưu, hoặc quả Nhất-lai, hoặc quả Bất-hoàn, hoặc quả
A-la-hán, hoặc quả vị Độc-giác, cũng chẳng có thể đắc quả vị giác
ngộ cao tột của chư Phật.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như ông
đã nói. Phân biệt việc làm chẳng có thể phát khởi chánh kiến chơn
thật, chẳng có thể hướng vào Chánh tánh ly sanh, chẳng có thể đắc
quả Dự-lưu, hoặc quả Nhất-lai, hoặc quả Bất-hoàn, hoặc quả A-lahán, hoặc quả vị Độc-giác, cũng chẳng có thể đắc quả vị giác ngộ cao
tột của chư Phật.
Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-lamật-đa, thì biết tất cả các loại phân biệt việc làm là không, không có
sở hữu, hư vọng chẳng thật. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì các đại Bồtát khéo học pháp không nội, khéo học pháp không ngoại, khéo học
nội pháp không ngoại, khéo học pháp không không, khéo học pháp
không lớn, khéo học pháp không thắng nghĩa, khéo học pháp không
hữu vi, khéo học pháp không vô vi, khéo học pháp không rốt ráo, khéo
học pháp không không biên giới, khéo học pháp không tản mạn, khéo
học pháp không không đổi khác, khéo học pháp không bản tánh, khéo
học pháp không tự tướng, khéo học pháp không cộng tướng, khéo học
pháp không tất cả pháp, khéo học pháp không chẳng thể nắm bắt
được, khéo học pháp không không tánh, khéo học pháp không tự tánh,
khéo học pháp không không tánh tự tánh.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy an trụ pháp không rồi, quán sát
đúng như thật sự phân biệt việc làm là không, không có sở hữu, hư
vọng chẳng thật như thế, tức là chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, như thật chẳng xa lìa Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa như thế nên mới được phước vô số, vô lượng, vô
biên.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vô số, vô
lượng, vô biên có gì sai biệt?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nói vô số là số chẳng thể nắm bắt
được, chẳng thể đếm ở trong cảnh giới hữu vi, chẳng thể đếm ở trong
cảnh giới vô vi. Nói vô lượng là lượng chẳng thể nắm bắt được, chẳng
thể lường ở trong pháp quá khứ, chẳng thể lường ở trong pháp vị lai,
chẳng thể lường ở trong pháp hiện tại. Nói vô biên là biên giới chẳng
thể nắm bắt được, chẳng thể đo lường giới hạn kia vậy.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì có nhân
duyên nào không mà sắc cũng vô số, vô lượng, vô biên; thọ, tưởng,
hành, thức cũng vô số, vô lượng, vô biên?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì có nhân duyên nên sắc cũng vô
số, vô lượng, vô biên; thọ, tưởng, hành, thức cũng vô số, vô lượng, vô
biên.
Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà sắc cũng vô số, vô lượng,
vô biên; thọ, tưởng, hành, thức cũng vô số, vô lượng, vô biên?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì sắc là không, nên vô số, vô
lượng, vô biên; vì thọ, tưởng, hành, thức là không, nên cũng vô số, vô
lượng, vô biên.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn!
Có phải chỉ có sắc là không, thọ, tưởng, hành, thức là không, hay tất
cả pháp cũng là không?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Trước đây ta đã chẳng nói tất cả
pháp đều là không không ư?
Thiện Hiện đáp: Phật tuy đã nói tất cả pháp đều là không, nhưng
các hữu tình chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu, cho nên con nay phải
hỏi lại như thế.
Bạch Thế Tôn! Như Lai thường nói sắc là không; thọ, tưởng,
hành, thức cũng là không. Như Lai thường nói nhãn xứ là không; nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng là không. Như Lai thường nói sắc xứ là
không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng là không. Như Lai thường
nói nhãn giới là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới cũng là không. Như
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Lai thường nói sắc giới là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
cũng là không. Như Lai thường nói nhãn thức giới là không; nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới cũng là không. Như Lai thường nói nhãn xúc là
không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng là không. Như Lai thường nói
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không; các thọ do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra cũng là không. Như Lai thường
nói địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng là
không. Như Lai thường nói tánh của nhân duyên là không; tánh của
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng là
không. Như Lai thường nói vô minh là không; hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử cũng là không. Như Lai
thường nói ngã là không; hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh
khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho
đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy cũng
là không. Như Lai thường nói bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng là không. Như
Lai thường nói pháp không nội là không; pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh cũng là không. Như Lai thường nói chơn như là
không; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh
giới hư là không; cảnh giới bất tư nghì cũng là không. Như Lai thường
nói bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng là không. Như Lai
thường nói Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo cũng là
không. Như Lai thường nói bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn
định vô sắc cũng là không. Như Lai thường nói tám giải thoát là
không; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng là không.
Như Lai thường nói pháp môn giải thoát không là không; pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng là không. Như Lai thường nói bậc
Cực hỷ là không; bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực
nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ,
bậc Pháp vân cũng là không. Như Lai thường nói năm loại mắt là
không; sáu phép thần thông cũng là không. Như Lai thường nói pháp
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môn Tam-ma-địa là không; pháp môn Đà-la-ni cũng là không. Như
Lai thường nói mười lực Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng cũng là không. Như Lai thường nói pháp không quên mất là
không; tánh luôn luôn xả cũng là không. Như Lai thường nói trí nhất
thiết là không; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng là không. Như
Lai thường nói quả Dự-lưu là không; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
cũng là không; an trụ như Lai thường nói quả vị Độc-giác là không.
Như Lai thường nói tất cả hạnh Bồ-tát là không. Như Lai thường nói
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Như Lai thường nói bậc
phàm phu là không; bậc Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai cũng
là không. Như Lai thường nói pháp hữu sắc, pháp vô sắc là không;
pháp hữu kiến, pháp vô kiến, pháp hữu đối, pháp vô đối, pháp hữu lậu,
pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi cũng là không. Như Lai thường
nói pháp quá khứ, vị lai, hiện tại là không; pháp thiện, bất thiện, vô
ký, hệ pháp Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; pháp học, vô học, phi học,
phi vô học; pháp kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn cũng là không.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Ta đã thường
nói các pháp này đều là không.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tất cả pháp là
không tức là vô tận, cũng là vô số, cũng là vô lượng, cũng là vô biên.
Bạch Thế Tôn! Trong cái không của các pháp, cái tận chẳng thể
nắm bắt được, số chẳng thể nắm bắt được, lượng chẳng thể nắm bắt
được, biên chẳng thể nắm bắt được. Do nhân duyên này, mà vô tận, vô
số, vô lượng, vô biên, văn nghĩa không phân biệt.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như ông
đã nói. Vô tận, vô số, vô lượng, vô biên, văn nghĩa không phân biệt,
đều cùng làm sáng tỏ cái không của các pháp.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp không đều bất khả thuyết. Như
Lai phương tiện nói là vô tận, hoặc nói vô số, hoặc nói vô lượng, hoặc
nói vô biên, hoặc nói là không, hoặc nói vô tướng, hoặc nói vô
nguyện, hoặc nói vô tác, hoặc nối vô sanh, hoặc nói vô diệt, hoặc nói
ly nhiễm, hoặc nói tịch diệt, hoặc nói Niết-bàn, hoặc nói chơn như,
hoặc nói pháp giới, hoặc nói pháp tánh, hoặc nói thật tế; các nghĩa như
thế đều là do Như Lai phương tiện diễn nói.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như Lai
dùng phương tiện rất là khéo léo, thật tướng của các pháp chẳng thể
diễn nói, nhưng vì hữu tình mà phương tiện chỉ rõ.
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Bạch Thế Tôn! Theo con hiểu nghĩa Phật đã nói là tánh của tất
cả pháp đều bất khả thuyết?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Tánh của tất
cả pháp đều bất khả thuyết. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp đều rốt ráo
không, không có thể diễn nói cái không rốt ráo.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nghĩa bất khả
thuyết có tăng giảm chăng?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nghĩa bất khả thuyết không tăng,
không giảm.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu nghĩa bất
khả thuyết không tăng, không giảm, thì bố thí Ba-la-mật-đa cũng nên
không tăng, không giảm; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa cũng nên không tăng, không giảm.
Bạch Thế Tôn! Nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng, không
giảm thì bốn bốn niệm trụ cũng nên không tăng, không giảm; bốn
chánh đoạn, bốn thần thông, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo cũng nên không tăng, không giảm.
Bạch Thế Tôn! Nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng, không
giảm thì bốn tịnh lự cũng nên không tăng, không giảm; bốn vô lượng,
bốn định vô sắc cũng nên không tăng, không giảm.
Bạch Thế Tôn! Nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng, không
giảm thì tám giải thoát cũng nên không tăng, không giảm; tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng nên không tăng, không giảm.
Bạch Thế Tôn! Nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng, không
giảm thì pháp môn giải thoát không cũng nên không tăng, không
giảm; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng nên không tăng,
không giảm.
Bạch Thế Tôn! Nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng, không
giảm thì bậc Cực hỷ cũng nên không tăng, không giảm; bậc Ly cấu,
bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân cũng nên không
tăng, không giảm.
Bạch Thế Tôn! Nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng, không
giảm thì năm loại mắt cũng nên không tăng, không giảm; sáu phép
thần thông cũng nên không tăng, không giảm.
Bạch Thế Tôn! Nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng, không
giảm thì pháp môn Tam-ma-địa cũng nên không tăng, không giảm;
pháp môn Đà-la-ni cũng nên không tăng, không giảm.
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Bạch Thế Tôn! Nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng, không
giảm thì mười lực Phật cũng nên không tăng, không giảm; bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng cũng nên không tăng, không giảm.
Bạch Thế Tôn! Nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng, không
giảm thì pháp không quên mất cũng nên không tăng, không giảm; tánh
luôn luôn xả cũng nên không tăng, không giảm.
Bạch Thế Tôn! Nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng, không
giảm thì trí nhất thiết cũng nên không tăng, không giảm; trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng cũng nên không tăng, không giảm.
Bạch Thế Tôn! Nếu bố thí Ba-la-mật-đa không tăng, không
giảm; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng
không tăng, không giảm thì tại sao đại Bồ-tát tu hành bố thí Ba-lamật-đa, tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột?
Bạch Thế Tôn! Nếu bốn niệm trụ không tăng, không giảm; bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo cũng không tăng, không giảm thì tại sao đại Bồ-tát tu
hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột?
Bạch Thế Tôn! Nếu bốn tịnh lự không tăng, không giảm; bốn
vô lượng, bốn định vô sắc cũng không tăng, không giảm thì tại sao đại
Bồ-tát tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột?
Bạch Thế Tôn! Nếu tám giải thoát không tăng, không giảm; tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không tăng, không
giảm thì tại sao đại Bồ-tát tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột?
Bạch Thế Tôn! Nếu pháp môn giải thoát không không tăng,
không giảm; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng không
tăng, không giảm thì tại sao đại Bồ-tát tu hành pháp môn giải thoát
không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chứng đắc
quả vị giác ngộ cao tột?
Bạch Thế Tôn! Nếu bậc Cực hỷ không tăng, không giảm; bậc
Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện
tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân cũng
không tăng, không giảm thì tại sao đại Bồ-tát tu hành bậc Cực hỷ, tu
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hành bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột?
Bạch Thế Tôn! Nếu năm loại mắt không tăng, không giảm; sáu
phép thần thông cũng không tăng, không giảm thì tại sao đại Bồ-tát tu
hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột?
Bạch Thế Tôn! Nếu pháp môn Tam-ma-địa không tăng, không
giảm; pháp môn Đà-la-ni cũng không tăng, không giảm thì tại sao đại
Bồ-tát tu hành pháp môn Tam-ma-địa, tu hành pháp môn Đà-la-ni
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột?
Bạch Thế Tôn! Nếu mười lực Phật không tăng, không giảm;
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng không tăng, không giảm thì
tại sao đại Bồ-tát tu hành mười lực Phật, tu hành bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột?
Bạch Thế Tôn! Nếu pháp không quên mất không tăng, không
giảm; tánh luôn luôn xả cũng không tăng, không giảm thì tại sao đại
Bồ-tát tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả chứng
đắc quả vị giác ngộ cao tột?
Bạch Thế Tôn! Nếu trí nhất thiết không tăng, không giảm; trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không tăng, không giảm thì tại sao
đại Bồ-tát tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột?
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Nghĩa bất khả
thuyết không tăng, không giảm, bố thí Ba-la-mật-đa cũng không tăng,
không giảm, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa
cũng không tăng, không giảm; bốn bốn niệm trụ cũng không tăng,
không giảm, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng không tăng, không giảm; bốn tịnh
lự cũng không tăng, không giảm, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng
không tăng, không giảm; tám giải thoát cũng không tăng, không giảm,
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không tăng, không
giảm; pháp môn giải thoát không cũng không tăng, không giảm, pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng không tăng, không giảm;
bậc Cực hỷ cũng không tăng, không giảm, bậc Ly cấu, bậc Phát
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân cũng không tăng,
không giảm; năm loại mắt cũng không tăng, không giảm, sáu phép
thần thông cũng không tăng, không giảm; pháp môn Tam-ma-địa cũng
không tăng, không giảm, pháp môn Đà-la-ni cũng không tăng, không
giảm; mười lực Phật cũng không tăng, không giảm, bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng cũng không tăng, không giảm; pháp không quên
mất cũng không tăng, không giảm, tánh luôn luôn xả cũng không tăng,
không giảm; trí nhất thiết cũng không tăng, không giảm, trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng cũng không tăng, không giảm.
Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
an trụ phương tiện thiện xảo Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nghĩ thế
này: Ta đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc tăng hoặc giảm; chẳng
nghĩ thế này: Ta đối với tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Bala-mật-đa hoặc tăng hoặc giảm, chỉ nghĩ thế này: Chỉ có ý niệm về
danh xưng là Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chỉ nghĩ thế này: Chỉ có ý niệm
về danh xưng là tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mậtđa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi tu hành bố thí Ba-la-mật-đa,
đem tác ý câu hành với bố thí này và tâm cùng thiện căn nương đây
mà khởi, ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị
giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột sâu xa vi diệu của Phật
mà phát khởi hồi hướng.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi tu hành tịnh giới Ba-la-mậtđa, đem tác ý câu hành với tịnh giới này và tâm cùng thiện căn nương
đây mà khởi, ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của
Phật mà phát khởi hồi hướng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi tu hành an nhẫn Ba-la-mậtđa, đem tác ý câu hành với an nhẫn này và tâm cùng thiện căn nương
đây mà khởi, ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của
Phật mà phát khởi hồi hướng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi tu hành tinh tấn Ba-la-mậtđa, đem tác ý câu hành với tinh tấn này và tâm cùng thiện căn nương
đây mà khởi, ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của
Phật mà phát khởi hồi hướng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa,
đem tác ý câu hành với tịnh lự này và tâm cùng thiện căn nương đây
mà khởi, ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị
giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của Phật
mà phát khởi hồi hướng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mậtđa, đem tác ý câu hành với Bát-nhã Ba-la-mật-đa này và tâm cùng
thiện căn nương đây mà khởi, ban cho các hữu tình cùng có như nhau
sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột vi
diệu sâu xa của Phật mà phát khởi hồi hướng. Do sức phương tiện
thiện xảo hồi hướng này, mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sao gọi
là quả vị giác ngộ cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Chơn như của các pháp là quả vị
giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn! Chơn như của các
pháp nào mà nói là chơn như của các pháp là quả vị giác ngộ cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Chơn như của sắc là quả vị giác ngộ
cao tột; chơn như của thọ, tưởng, hành, thức là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của nhãn xứ là quả vị giác ngộ cao
tột; chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của sắc xứ là quả vị giác ngộ cao
tột; chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là quả vị giác ngộ
cao tột.
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Này Thiện Hiện! Chơn như của nhãn giới là quả vị giác ngộ cao
tột; chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của sắc giới là quả vị giác ngộ cao
tột; chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là quả vị giác ngộ
cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của nhãn thức giới là quả vị giác
ngộ cao tột; chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là quả vị giác
ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của nhãn xúc là quả vị giác ngộ cao
tột; chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra là quả vị giác ngộ cao tột; chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của địa giới là quả vị giác ngộ cao
tột; chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là quả vị giác
ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của tánh nhân duyên là quả vị giác
ngộ cao tột; chơn như của tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của vô minh là quả vị giác ngộ cao
tột; chơn như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa là quả vị
giác ngộ cao tột; chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của pháp không nội là quả vị giác
ngộ cao tột; chơn như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của chơn như là quả vị giác ngộ cao
tột; chơn như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật
tế, cảnh giới hư là không, cảnh giới bất tư nghì là quả vị giác ngộ cao
tột.
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Này Thiện Hiện! Chơn như của bốn bốn niệm trụ là quả vị giác
ngộ cao tột; chơn như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là quả vị giác ngộ cao
tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của Thánh đế khổ là quả vị giác ngộ
cao tột; chơn như của Thánh đế tập, diệt, đạo là quả vị giác ngộ cao
tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của bốn tịnh lự là quả vị giác ngộ
cao tột; chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là quả vị giác
ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của tám giải thoát là quả vị giác ngộ
cao tột; chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là
quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của pháp môn giải thoát không là
quả vị giác ngộ cao tột; chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của bậc Cực hỷ là quả vị giác ngộ
cao tột; chơn như của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc
Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện
tuệ, bậc Pháp vân là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của năm loại mắt là quả vị giác ngộ
cao tột; chơn như của sáu phép thần thông là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của pháp môn Tam-ma-địa là quả vị
giác ngộ cao tột; chơn như của pháp môn Đà-la-ni là quả vị giác ngộ
cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của mười lực Phật là quả vị giác
ngộ cao tột; chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là quả
vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của pháp không quên mất là quả vị
giác ngộ cao tột; chơn như của tánh luôn luôn xả là quả vị giác ngộ
cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của quả Dự-lưu là quả vị giác ngộ
cao tột; chơn như của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là quả vị giác
ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của quả vị Độc-giác là quả vị giác
ngộ cao tột.
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Này Thiện Hiện! Chơn như của trí nhất thiết là quả vị giác ngộ
cao tột; chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là quả vị giác
ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của sanh tử là quả vị giác ngộ cao
tột; chơn như của Niết-bàn là quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Chơn như của các pháp không tăng, không
giảm, nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng không tăng,
không giảm;
Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát chẳng xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, thường ưa an trụ chơn như của các pháp, hoàn toàn chẳng thấy có
pháp nào có tăng có giảm. Do nhân duyên này, nghĩa bất khả thuyết
không tăng, không giảm; bố thí Ba-la-mật-đa cũng không tăng, không
giảm, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng
không tăng, không giảm; bốn bốn niệm trụ cũng không tăng, không
giảm, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo cũng không tăng, không giảm; bốn tịnh lự
cũng không tăng, không giảm, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng
không tăng, không giảm; tám giải thoát cũng không tăng, không giảm,
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không tăng, không
giảm; pháp môn giải thoát không cũng không tăng, không giảm, pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng không tăng, không giảm;
bậc Cực hỷ cũng không tăng, không giảm, bậc Ly cấu, bậc Phát
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân cũng không tăng,
không giảm; năm loại mắt cũng không tăng, không giảm, sáu phép
thần thông cũng không tăng, không giảm; pháp môn Tam-ma-địa cũng
không tăng, không giảm, pháp môn Đà-la-ni cũng không tăng, không
giảm; mười lực Phật cũng không tăng, không giảm, bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng cũng không tăng, không giảm; pháp không quên
mất cũng không tăng, không giảm, tánh luôn luôn xả cũng không tăng,
không giảm; trí nhất thiết cũng không tăng, không giảm, trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng cũng không tăng, không giảm.
Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát nương vào sự không tăng,
không giảm này mà phương tiện tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do
pháp môn này, tập hợp các công đức mà chứng quả vị giác ngộ cao
tột.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu đại
Bồ-tát nương vào sự không tăng, không giảm, phương tiện tu hành
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Bát-nhã-ba-la-mật-đa và do pháp môn này, tập hợp tất cả công đức, để
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì đại Bồ-tát ấy đã dùng sơ tâm để
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột hay dùng hậu tâm để chứng đắc quả
vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy nếu dùng sơ tâm
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì khi sơ tâm khởi, hậu tâm chưa
khởi, không có tính hòa hợp; còn nếu dùng hậu tâm chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột, thì khi hậu tâm khởi thì tiền tâm đã diệt, không có
tính hòa hợp. Như vậy thì tâm, tâm sở pháp trước sau, tấn thối, trồi sụt
không có tính hòa hợp, thì làm sao có thể chứa nhóm thiện căn được?
Nếu chẳng thể chứa nhóm các thiện căn được, thì làm sao Bồ-tát có
thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Ta sẽ nói một thí dụ ngắn gọn, khiến
người có trí theo ý nghĩa diễn đạt, có thể dễ dàng hiểu được.
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, như khi thắp đèn, thì ngọn
lửa ban đầu đốt tim hay ngọn lửa sau đốt tim?
Bạch Thế Tôn! Theo chỗ con hiểu thì chẳng phải ngọn lửa ban
đầu đốt tim, cũng chẳng lìa ngọn lửa ban đầu mà có thể đốt tim; chẳng
phải ngọn lửa sau đốt tim, cũng chẳng lìa ngọn lửa sau mà có thể đốt
tim.
Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, cái tim bị đốt chăng?
Bạch Thế Tôn! Theo cái thấy thông thường thì cái tim bị đốt
thật.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát cũng giống như thế,
chẳng dùng sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lìa
sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng phải dùng hậu tâm
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lìa hậu tâm chứng đắc
quả vị giác ngộ cao tột. Do vậy, các đại Bồ-tát chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát từ sơ phát tâm tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa viên mãn mười bậc, chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phât: Bạch Thế Tôn! Các đại
Bồ-tát tu học mười bậc nào viên mãn, chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát tu hành bậc Cực hỷ
cho đến bậc Pháp vân làm cho viên mãn chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột; cũng học bậc Tịnh quán, bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc
Kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc-giác, bậc Bồ-tát, bậc
Như Lai, làm cho viên mãn, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
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Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát đối với mười bậc này tinh cần
tu học, khi được viên mãn, chẳng phải dùng sơ tâm chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột, cũng chẳng lìa sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột; chẳng phải dùng hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng
chẳng lìa hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do đó các đại
Bồ-tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Duyên khởi như
thế rất sâu xa, rất vi diệu, đó là các đại Bồ-tát chẳng phải dùng sơ tâm
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải lìa sơ tâm chứng đắc
quả vị giác ngộ cao tột; chẳng phải dùng hậu tâm chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột, chẳng phải lìa hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột. Do đó các đại Bồ-tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, nếu tâm đã diệt
có thể sanh lại chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, nếu tâm đã sinh
thì có pháp diệt chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Bạch Thiện Thệ!
Đúng vậy!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, có tâm diệt
pháp, chẳng phải nên diệt chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, tâm trụ là như,
tâm là chơn như chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Bạch Thiện Thệ!
Đúng vậy!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, tâm an trụ như
chơn như, là như thật tế chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, chơn như thật tế
là sâu xa chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Bạch Thiện Thệ!
Đúng vậy!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, chính chơn như
là tâm chăng?
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Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, lìa chơn như có
tâm chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, chính tâm là
chơn như chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, lìa tâm có chơn
như chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, chơn như thấy
chơn như chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, nếu đại Bồ-tát
năng tu hành như thế, là tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
Thiện Hiện đáp: Nếu đại Bồ-tát năng tu hành như thế là tu hành
sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, nếu đại Bồ-tát
năng tu hành như thế là tu hành chỗ nào?
Thiện Hiện đáp: Nếu đại Bồ-tát năng tu hành thì hoàn toàn
không có chỗ tu hành. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì nếu đại Bồ-tát tu
hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì không có tâm hiện hành, không
có chỗ hiện hành. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì trong việc an trụ chơn
như hoàn toàn không hiện hành và không có chỗ hiện hành.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, nếu đại Bồ-tát
khi tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa là tu hành ở chỗ nào?
Thiện Hiện đáp: Nếu đại Bồ-tát khi tu hành sâu sắc Bát-nhã-bala-mật-đa thì tu hành ở thắng nghĩa đế, nơi đây, hiện hành và chỗ hiện
hành đều không có sở hữu, không có năng thủ, sở thủ, chẳng thể nắm
bắt được.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, nếu đại Bồ-tát
khi tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì trong việc tu hành thắng
nghĩa đế, tuy chẳng chấp thủ tướng mà tu hành tướng chăng?
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Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát ấy khi
tu hành sâu xa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì trong việc tu hành thắng
nghĩa đế là hoại tướng chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, đại Bồ-tát ấy khi
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì trong việc tu hành thắng nghĩa đế,
hoại ý tưởng về tướng chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi tu hành sâu sắc
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng hoại tướng, cũng chẳng cũng chẳng hoại
ý tưởng về tướng chăng?
Thiện Hiện đáp: Đại Bồ-tát ấy khi tu hành sâu sắc Bát-nhã-bala-mật-đa, chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ hoại tướng và hoại ý tưởng về
tướng; cũng chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ hoại vô tướng và hoại ý tưởng
vô tướng, vì đối với tất cả pháp không có phân biệt vậy.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-lamật-đa, tuy có thể xa lìa các sự phân biệt như thế, nhưng vì đối với vô
lượng thù thắng công đức của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng v.v… chưa viên mãn nên chưa chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo vi
diệu; do sức phương tiện thiện xảo này nên đối với tất cả pháp chẳng
thủ, chẳng hoại. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát ấy biết tự tướng
của tất cả pháp là không.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy an trụ trong tự tướng không của
tất cả pháp vì nguyện lực đại bi độ các hữu tình nhập vào ba pháp
pháp Tam-ma-địa, thôi thúc nên dùng ba thứ định này thành thục hữu
tình.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời
ông nói.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát
ấy vì sao nhập ba pháp Tam-ma-địa này để thành thục hữu tình?
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy an trụ Tam-ma-địa
không, thấy các hữu tình phần nhiều chấp ngã, nên dùng sức phương
tiện giáo hóa, khiến an trụ Tam-ma-địa không.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy an trụ Tam-ma-địa vô tướng,
thấy các hữu tình, phần nhiều tu hành hình thức nên dùng phương tiện
giáo hóa, khiến an trụ Tam-ma-địa vô tướng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy an trụ Tam-ma-địa vô nguyện,
thấy các hữu tình phần nhiều mong muốn an vui, nên dùng sức
phương tiện giáo hóa, khiến an trụ Tam-ma-địa vô nguyện.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-lamật-đa, nhập ba pháp Tam-ma-địa này thành thục hữu tình như thế.
Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi cụ thọ Thiện Hiện: Thưa ngài
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ở trong mộng nhập ba pháp Tam-ma-địa
này, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có tăng thêm lợi ích chăng?
Thiện Hiện đáp: Thưa ngài Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát vào lúc
ban ngày nhập ba pháp Tam-ma-địa này, thì đối với Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa có tăng thêm lợi ích, thì ở trong mộng họ có nhập cũng
có tăng thêm lợi ích. Vì sao? Thưa ngài Xá Lợi Tử! Vì ban ngày cùng
trong mộng không sai biệt.
Thưa ngài Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát ban ngày tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa mà đã gọi là tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa thì
đại Bồ-tát ấy, trong mộng tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng gọi là tu
tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa; ba pháp Tam-ma-địa đối với Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa, có thể làm tăng thêm lợi ích cũng giống như
vậy.
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Các đại Bồ-tát trong mộng
tạo nghiệp, có tăng thêm, hoặc tổn giảm lợi ích chăng?
Phật dạy: Hữu vi là hư vọng chẳng thật như việc làm trong
mộng, thì tại sao hành động kia có thể tăng hoặc giảm? Vì sao? Vì
chẳng phải đối với các việc đã làm trong mộng có thể tăng thêm lợi
ích, hoặc có thể tổn giảm, mà ngay đến khi tỉnh, nhớ tưởng phân biệt
việc làm trong mộng cũng có sự tăng giảm?
Thiện Hiện đáp: Có các người ban ngày giết hại sanh mạng kẻ
khác, rồi vào ban đêm, trong mộng nhớ nghĩ phân biệt, tự mình rất vui
sướng; hoặc có người mộng thấy giết người tưởng là khi tỉnh, phát
sanh vui mừng; hai nghiệp như thế, theo ý Ngài thì sao?
Xá Lợi Tử đáp: Không có cái sở duyên thì hoặc suy nghĩ, hoặc
hành động đều chẳng phát sanh được, cần có sở duyên thì suy nghĩ và
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hành động mới phát khởi. Trong mộng suy nghĩ và hành động duyên
vào đâu mà sanh?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Hoặc mộng, hoặc tỉnh,
không có cái sở duyên thì suy nghĩ và hành động chẳng sanh; cần có
sở duyên thì suy nghĩ và hành động mới hiện khởi. Vì sao? Thưa ngài
Xá Lợi Tử! Hoặc mộng, hoặc tỉnh cần phải ở trong pháp kiến văn giác
tri, có sự chuyển biến của nhận thức, do đó mới khởi nhiễm, hoặc khởi
tịnh. Nếu không có các pháp thấy, nghe, hiểu, biết, thì không có sự
chuyển biến của nhận thức, cũng không nhiễm không tịnh. Do đó nên
biết hoặc mộng, hoặc tỉnh, có cái sở duyên thì suy nghĩ và hành động
mới khởi; không có cái sở duyên thì suy nghĩ và hành động chẳng
phát sanh.
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Phật dạy tư duy và tạo tác
đều lìa tự tánh, thì tại sao có thể nói có sở duyên hiện khởi?
Thiện Hiện đáp: Tuy các tư duy, tạo tác và pháp sở duyên, tự
tánh đều là không, nhưng do tự tâm thủ tướng phân biệt nên nói tư
duy tạo tác có sở duyên mới sanh. Nếu không có sở duyên, thì tư duy
và tạo tác không khởi.
Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử lại hỏi cụ thọ Thiện Hiện: Nếu đại
Bồ-tát trong mộng tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã, đem thiện căn này ban cho các hữu tình đều có như nhau, hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì đại Bồ-tát ấy có phải thật hồi hướng
đại Bồ-đề chăng?
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện nói với Xá Lợi Tử: Đại Bồ-tát Từ Thị
từ lâu đã được thọ ký Bất thối chuyển, chỉ còn cách một đời nữa, nhất
định sẽ thành Phật, đủ khả năng khéo léo trả lời tất cả nạn vấn. Hiện
tại trong pháp hội này, ta nên thỉnh vấn Ngài. Bổ xứ Từ Tôn nhất định
sẽ trả lời.
Khi ấy, Xá Lợi Tử theo lời Thiện Hiện cung kính thỉnh vấn Bồtát Từ Thị.
Khi ấy, Bồ-tát Từ Thị nói với Xá Lợi Tử: Gọi tên là những pháp
gì để Từ Thị ta có thể giải đáp: Là sắc chăng? Là thọ, tưởng, hành,
thức chăng? Là cái không của sắc chăng? Là cái không của thọ, tưởng,
hành, thức chăng? Vả lại sắc chẳng có thể giải đáp, thọ, tưởng, hành,
thức cũng chẳng có thể giải đáp. Cái không của sắc chẳng có thể giải
đáp; cái không của thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng có thể giải đáp.
Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Ta hoàn toàn chẳng thấy có pháp nào năng
giải đáp, có pháp nào sở giải đáp; chỗ giải đáp, thời gian giải đáp và
do đó mà giải đáp cũng đều chẳng thấy. Ta hoàn toàn chẳng thấy có
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pháp năng thọ ký, có pháp sở thọ ký, chỗ thọ ký, thời gian thọ ký và
do đó mà được thọ ký cũng đều chẳng thấy. Vì bản tánh của tất cả
pháp đều không, hoàn toàn không sở hữu, không hai, không phân biệt,
rốt ráo suy vi chẳng thể nắm bắt được.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại hỏi đại Bồ-tát Từ Thị: Pháp mà Ngài đã
nói có phải đúng như Ngài đã chứng chăng?
Đại Bồ-tát Từ Thị nói: Pháp mà Ta đã nói chẳng phải như pháp
đã chứng. Vì sao? Này Xá Lợi Tử! Vì pháp mà Ta đã chứng là bất khả
thuyết.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại nghĩ thế này: Đại Bồ-tát Từ Thị trí tuệ
sâu rộng, tu tất cả pháp bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa viên mãn từ lâu, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối
với các câu hỏi, có thể giải đáp như thế.
Lúc bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử! Theo ý ông
thì sao, ông do pháp ấy mà chứng đắc quả A-la-hán, có thể thấy pháp
này là có thể nói chăng?
Xá Lợi Tử đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật dạy: này Xá Lợi Tử! Các pháp đã chứng của các đại Bồ-tát
tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng lại như vậy.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy chẳng nghĩ thế này: Ta do pháp
này sẽ được thọ ký; ta do pháp này hiện được thọ ký; ta do pháp này
đã được thọ ký. Chẳng nghĩ thế này: Ta do pháp này sẽ được chứng
quả vị giác ngộ cao tột.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng sanh do dự là ta đối với quả vị giác ngộ cao tột là đắc
hay là chẳng đắc. Chỉ nghĩ thế này: Ta đối với quả vị giác ngộ cao tột
nhất định sẽ chứng đắc.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-lamật-đa, nghe pháp sâu xa, tâm vị ấy chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ
đối với sự chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng sợ sệt, quyết
định tự biết là ta sẽ chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột.

557

XXXXXI. PHAÅM HAÏNH NGUYEÄN
01
Bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện: Này Thiện Hiện! Có đại
Bồ-tát tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, thấy các hữu tình bị đói khát bức
bách, y phục rách rưới, đồ nằm thiếu thốn. Này Thiện Hiện! Đại Bồtát ấy thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này: Ta nên làm thế nào để cứu vớt các
loại hữu tình ấy, khiến họ lìa xan tham, không còn thiếu thốn. Đã nghĩ
như vậy rồi phát nguyện: Ta phải tinh cần chẳng tiếc đến thân mạng,
tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi
Phật, khiến mau viên mãn, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Trong cõi Phật của ta, sẽ không có các loại hữu tình thiếu thốn các đồ
dùng như thế. Như chúng trời Tứ-thiên-vương, trời Ba-mươi-ba, trời
Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại thọ dụng
các loại nhạc cụ thượng diệu, trong cõi Phật của ta, chúng sanh cũng
được thọ dụng các thứ nhạc cụ thượng diệu như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do bố thí Ba-la-mật-đa này, mà
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu hành tịnh giới Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình bị phiền não thiêu đốt, sát hại nhau, trộm cắp,
dâm dục, tà hạnh, nói lời dối trá, nói lời thô ác, nói lời chia rẽ, nói lời
hỗn tạp, phát khởi các thứ tham lam, sân giận, tà kiến. Do nhân duyên
này, chết yểu, nhiều bệnh, nhan sắc tiều tụy, không có oai đức, của cải
thiếu thốn, sanh vào nhà hạ tiện, thân thể xấu xí tật nguyền, hôi hám,
nói ra điều gì không ai tin theo, nói năng thô tục, thân hữu trái ý, chia
lìa; phàm trình bày điều gì thảy đều quê tục; xan tham, tật đố, ác kiến
thiêu đốt, phỉ báng chánh pháp, chê bai Thánh Hiền.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy đã thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này:
Ta nên làm thế nào để cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến họ xa
lìa các quả ác nghiệp, đã suy nghĩ rồi, phát lời nguyện: Ta phải tinh
cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hạnh tịnh giới Ba-la-mật-đa, thành thục
hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, mau chứng quả
vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, sẽ không có các loại hữu
tình có các quả ác nghiệp như thế. Tất cả hữu tình đều hành thập thiện,
được sống lâu, hưởng quả báo thắng diệu.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, do tịnh giới Ba-la-mật-đa này,
mà mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu hành an nhẫn Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình giận dữ, mắng nhiếc, lăng nhục lẫn nhau, dùng
dao gậy, ngói đá, côn quyền, đất cục v.v... tàn hại lẫn nhau cho đến
mất mạng, nhất quyết không bỏ.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy đã thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này:
Ta nên làm thế nào để cứu vớt các loại hữu tình ấy, khiến họ xa lìa các
việc ác như thế. Đã suy nghĩ rồi, phát lời nguyện: Ta phải tinh cần
chẳng tiếc thân mạng, tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, thành thục hữu
tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, mau chứng quả vị
giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, không có các loại hữu tình có
ác nghiệp phiền não như thế. Tất cả hữu tình lần lần gần gũi nhau như
cha mẹ, như anh em, như chị em, như nam nữ, như bạn bè thương yêu
nhau, làm lợi ích cho nhau.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do an nhẫn Ba-la-mật-đa này,
mà mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu hành tinh tấn Ba-la-mậtđa, thấy các loài hữu tình, lười biếng, uể oải, chẳng siêng tinh tấn, xả
bỏ ba thừa, cũng chẳng thường tu thiện nghiệp trời, người.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này:
Ta nên làm thế nào để cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến họ xa
lìa biếng lười uể oải. Đã nghĩ như thế rồi, phát lời nguyện: Ta phải
tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa, thành
thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, mau chứng
quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, không có các loại hữu
tình biếng lười uể oải như thế, tất cả hữu tình đều tinh tấn dõng mãnh,
siêng tu đường thiện và nhân Ba thừa, sanh vào cõi trời người, mau
chứng giải thoát.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do tinh tấn Ba-la-mật-đa này,
mà mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu hành tịnh lự Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình tham dục, sân giận, hôn trầm, thùy miên, trạo cử,
ác tác, nghi cái che lấp; thất niệm, phóng dật, đối với bốn tịnh lự và
bốn vô lượng, bốn định vô sắc còn chẳng năng tu, huống là năng tu
định để được xuất thế gian.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này:
Ta nên làm thế nào để cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến họ xa
lìa các thứ che lấp, tán loạn, lay động. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời
nguyện: Ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành tịnh lự Ba-lamật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên
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mãn, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, không
có các loại hữu tình đủ các thứ che lấp, tán loạn, lay động như thế. Tất
cả hữu tình tự tại du hý trong các loại định tịnh lự, vô lượng, vô
sắcv.v...
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do tịnh lự Ba-la-mật-đa này, mà
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình ngu si, ác tuệ; đối với chánh kiến thế và xuất thế
đều mất, bát cho là không có nghiệp và nghiệp quả thiện ác, chấp
đoạn, chấp thường, chấp một, chấp khác, câu, chẳng câu v.v... đủ các
loại tà pháp.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát, thấy việc này rồi, nghĩ thế này: Ta
nên làm gì để cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến xa lìa ác kiến,
tà chấp. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện: Ta phải tinh cần, chẳng tiếc
thân mạng, tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thành thục hữu tình,
nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, mau chứng quả vị giác ngộ
cao tột. Trong cõi Phật của ta, không có các loại hữu tình có ác tuệ, tà
chấp như thế; tất cả hữu tình thành tựu chánh kiến, đủ các loại diệu
tuệ, đầy đủ ba minh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này,
mà mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình có ba nhóm sai biệt: Một là nhóm tà định, hai là
nhóm chánh định, ba là nhóm bất định.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này:
Ta nên dùng phương tiện như thế nào để cứu giúp các loại hữu tình,
khiến xa lìa nhóm tà định và bất định. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời
nguyện: Ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Bala-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên
mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta,
không có nhóm tà định và bất định. Các loại hữu tình cũng không có
đủ cả ba nhóm tên gọi như thế, tất cả hữu tình đều chỉ có nhóm chánh
định thôi.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mà chóng được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu hành đủ sáu phép Ba-lamật-đa, thấy các hữu tình đọa trong ba đường ác: Một là địa ngục, hai
là bàng sanh, ba là quỷ giới.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này:
Ta nên làm thế nào để cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến họ
vĩnh viễn xa lìa cái khổ của ba đường ác. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời
nguyện: Ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Bala-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên
mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta,
không có địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, cũng không có tên của ba
đường ác như thế. Tất cả hữu tình đều gồm thâu trong đường thiện.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mà mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình, do nghiệp chướng ác, chỗ ở trên quả đất cao
thấp chẳng bằng, gò, đồi, khe, hầm, cỏ dại, cây trụi, gai gốc nhọn độc,
dẫy đầy đồ bất tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này:
Ta nên làm thế nào để cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến họ
vĩnh viễn diệt các nghiệp chướng ác, chỗ ở đất bằng như bàn tay,
không có các loại cỏ dại, cây trụi v.v... Đã nghĩ vậy rồi, phát lời
nguyện: Ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Bala-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên
mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta,
không có các đại địa do nghiệp cảm uế tạp như thế. Nơi ở của hữu tình
đất đai bằng phẳng, vườn rừng ao suối, các hương hoa vi diệu, xen lẫn
trang nghiêm, rất dễ ưa thích.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mà mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình, vì phước đức cạn mỏng nên chỗ ở trên địa cầu,
không có các trân bảo, chỉ có các loại đất, đá, ngói gạch.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này:
Ta phải làm thế nào cứu giúp các loại hữu tình nhiều tội, ít phước như
thế, khiến chỗ ở của họ có nhiều châu báu. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời
nguyện: Ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Bala-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên
mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi nước của ta
không có các loài hữu tình nhiều tội ít phước như thế, mà có cát vàng
rải đất, khắp nơi đều có ngọc phệ lưu ly v.v… các loại ngọc kỳ lạ, vi
diệu các hữu tình thọ dụng mà không nhiễm trước.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mà mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình khi thâu nhận cái gì đều sanh luyến trước, khởi
các việc ác.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này:
Ta phải làm thế nào để cứu giúp các loại hữu tình thâu nhận điều ác
như vậy, khiến họ vĩnh viễn xa lìa ác nghiệp luyến trước. Đã nghĩ vậy
rồi, phát lời nguyện: Ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành
sáu phép Ba-la-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật,
khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi
Phật của ta không có các loại hữu tình thâu nhận các điều ác như thế;
tất cả hữu tình đối với các cảnh sắc v.v… hoàn toàn không thâu nhận,
chẳng sanh luyến trước.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình có bốn dòng dõi quý tiện sai biệt: Một là Sát-đếlợi, hai là Bà-la-môn, ba là Phệ-xá, bốn là Thú-đạt-la.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này:
Ta phải dùng phương tiện thế nào để cứu giúp các loại hữu tình, khiến
không có bốn dòng dõi quý tiện sai biệt như thế. Đã nghĩ vậy rồi, phát
lời nguyện: Ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép
Ba-la-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau
viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta
không có bốn dòng dõi quý tiện sai biệt như thế; tất cả hữu tình đồng
một dòng dõi, thảy đều tôn quý, thuộc về loài người.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mà mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình có gia tộc thượng, trung, hạ sai biệt.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này:
Ta phải dùng phương tiện như thế nào để cứu giúp các loại hữu tình,
khiến không có gia tộc bậc thượng, trung, hạ sai biệt. Đã nghĩ vậy rồi,
phát lời nguyện: Ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu
phép Ba-la-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến
mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật
của ta, không có gia tộc bậc thượng, trung, hạ sai biệt, tất cả hữu tình
đều đồng bậc thượng.
562

Tập 07, Quyển 330, Phẩm Hạnh Nguyện

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mà mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình đẹp đẽ, xấu xí, hình sắc sai biệt.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này:
Ta phải dùng phương tiện như thế nào để cứu giúp các loại hữu tình,
khiến không có hình sắc sai biệt như thế. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời
nguyện: Ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Bala-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên
mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta,
không có các loại hữu tình có hình sắc sai biệt như vậy. Tất cả các hữu
tình đều là sắc vàng ròng, đẹp đẽ tuyệt vời, ai cũng ưa nhìn, thành tựu
sắc thân viên mãn thanh tịnh đệ nhất.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mà mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình bị hệ thuộc người làm chủ, có làm việc gì chẳng
được tự do.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta nên làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình khiến họ
được tự do. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện: Ta phải tinh cần, chẳng
tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Ba-la-mật-đa, thành thục hữu tình,
nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác
ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, không có ai làm chủ, ai muốn làm
việc gì đều được tự do, cho đến chẳng thấy hình tượng chủ tể, cũng
chẳng nghe danh tự chủ tể, chỉ có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
dùng pháp thống nhiếp gọi là Pháp Vương.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình có các đường sai biệt.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta nên làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình khiến
không có các đường thiện ác sai biệt. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời
nguyện: Ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Bala-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên
mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta,
không có các đường thiện ác sai biệt, cho đến không có danh tự địa
ngục, bàng sanh, quỷ giới, A-tố-lạc, nhơn, thiên. Tất cả hữu tình đều
cùng một loài, cùng tu một pháp đó là cùng hòa hợp tu hành bố thí Bala-mật-đa, tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa; an trụ pháp không nội, an trụ pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh; an trụ chơn như, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; tu hành
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bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; an trụ Thánh đế khổ, an trụ
Thánh đế tập, diệt, đạo; tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng,
bốn định vô sắc; tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ; tu hành pháp môn giải thoát không, tu
hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; tu hành năm loại mắt,
tu hành sáu phép thần thông; tu hành pháp môn Tam-ma-địa, tu hành
pháp môn Đà-la-ni; tu hành mười lực Phật, tu hành bốn bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng; tu hành pháp không quên mất, tu hành
tánh luôn luôn xả; tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng; tu hành hạnh đại Bồ-tát; tu hành quả vị giác ngộ cao tột
của chư Phật.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mà mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình có bốn loài sai biệt: Một là noãn sanh, hai là thai
sanh, ba là thấp sanh, bốn là hóa sanh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta nên làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến
không có bốn loài sai biệt như thế. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện:
Ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Ba-la-mậtđa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn,
chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, không có
bốn loài hữu tình sai biệt như thế. Các loài hữu tình đều cùng hóa
sanh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình không có năm loại thần thông, đối với việc làm
không được tự tại.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta nên làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loài hữu tình đều
khiến đạt được năm tuệ thần thông. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện:
Ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Ba-la-mậtđa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn,
chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, các loại
hữu tình có năm tuệ thần thông đều được tự tại.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình thọ dụng đoàn thực, thân có các thứ đại tiểu tiện,
máu mủ hôi thối, thật đáng chán bỏ.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta nên làm thế nào để cứu giúp các loại hữu tình thọ dụng đoàn thực
như thế, khiến trong thân họ không có các loại dơ uế. Đã nghĩ vậy rồi,
phát lời nguyện: Ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu
phép Ba-la-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến
mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật
của ta, các hữu tình đều cùng thọ dụng món an diệu pháp hỷ, thân thể
thơm sạch, không có các việc đại tiểu tiện dơ uế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình thân không ánh sáng, có làm việc gì phải nhờ
đến ánh sáng bên ngoài.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta phải làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến
rời bỏ thân không ánh sáng như thế. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện:
Ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Ba-la-mậtđa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn,
chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, thân các
loài hữu tình đầy đủ ánh sáng, chẳng nhờ ánh sáng bên ngoài.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy nơi cư ngụ của các hữu tình có ngày có đêm, có tháng nửa
tháng, thời tiết số năm, chuyển biến chẳng thường.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta phải làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến
chỗ ở của họ không có ngày đêm và các việc thay đổi. Đã nghĩ vậy
rồi, phát lời nguyện: Ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành
sáu phép Ba-la-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật,
khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi
Phật của ta, không có ngày đêm, và tháng nửa tháng, thời tiết năm số
cho đến không có từ ngày, đêm v.v…
567

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình tuổi thọ ngắn ngủi.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta phải làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến
xa lìa tuổi thọ ngắn ngủi như thế. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện: Ta
phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Ba-la-mật-đa,
thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng
chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, tuổi thọ của các
loài hữu tình dài lâu, khó biết kiếp số.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình không có các tướng tốt.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta phải làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình khiến
được tướng tốt. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện: Ta phải tinh cần,
chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Ba-la-mật-đa, thành thục hữu
tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị
giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, các loại hữu tình đủ ba mươi
hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc viên mãn trang
nghiêm, hữu tình trông thấy sanh niềm vui thanh thoát.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy loài hữu tình xa lìa các căn lành.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta phải làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình như thế
khiến đủ căn lành. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện: Ta phải tinh cần,
chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Ba-la-mật-đa, thành thục hữu
tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị
giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, các loại hữu tình, tất cả đều
thành tựu căn lành vi diệu thù thắng. Do căn lành này, thường sắm sửa
các món cúng dường thượng diệu để cúng dường chư Phật, nương vào
phước lực này, tùy theo chỗ thọ sanh, lại thường cúng dường chư Phật
Thế Tôn.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình có đủ các bệnh về thân tâm; thân bệnh có bốn:
Một là bệnh phong, hai là bệnh nhiệt, ba là bệnh đàm, bốn là đủ các
loại bệnh phức tạp về phong. Tâm bệnh cũng có bốn: Một là bệnh
tham, hai là bệnh sân, ba là bệnh si, bốn là bệnh mạn v.v... các thứ
bệnh phiền não.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta phải làm thế nào để cứu giúp các loại hữu tình có bệnh khổ thân,
tâm như thế. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện: Ta phải tinh cần, chẳng
tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Ba-la-mật-đa, thành thục hữu tình,
nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác
ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, các loại hữu tình, thân tâm thanh
tịnh, không có nỗi khổ về bệnh, cho đến không nghe tên của các bệnh
phong, nhiệt, đàm, và các bệnh phong phức tạp khác; cũng chẳng nghe
các bệnh phiền não như tham, sân, si, mạn v.v…
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy có hữu tình có đủ các ý thích: Hoặc có người thích hướng đến
Thanh-văn thừa, hoặc có người thích hướng đến Độc-giác thừa, hoặc
có người thích hướng đến Vô thượng thừa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta phải làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến
từ bỏ ý thích hướng đến Thanh-văn, Độc-giác thừa, chỉ khiến thích
hướng đến Vô thượng Đại-thừa. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện: Ta
phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Ba-la-mật-đa,
thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng
chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, các loại hữu tình
chỉ cầu quả vị giác ngộ cao tột, chẳng ưa quả Thanh-văn, Độc-giác
thừa cho đến không có tên Nhị thừa, chỉ nghe các thứ công đức của
Đại-thừa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình khởi tăng thượng mạn; chưa có thể thật sự xa lìa
sự giết hại sanh mạng mà cho là ta thật sự xa lìa sự giết hại sanh
mạng; chưa có thể thật sự xa lìa việc không cho mà lấy, xa lìa dâm
dục tà hạnh mà cho là ta thật sự xa lìa việc không cho mà lấy, xa lìa
dâm dục tà hạnh; chưa có thể thật sự xa lìa lời nói hư dối mà cho là ta
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thật sự xa lìa lời nói hư dối; chưa có thể thật sự xa lìa lời nói thô ác, xa
lìa lời nói chia rẽ, xa lìa lời nói hỗn tạp mà cho là ta thật sự xa lìa lời
nói thô ác, xa lìa lời nói chia rẽ, xa lìa lời nói hỗn tạp; chưa có thể thật
sự xa lìa tham dục mà cho là ta thật sự xa lìa tham dục; chưa có thể
thật sự xa lìa sân giận và xa lìa tà kiến mà cho là ta thật sự xa lìa sân
giận và xa lìa tà kiến; chưa đắc sơ thiền mà cho là đắc sơ thiền; chưa
đắc đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền mà cho là đắc đệ nhị, đệ tam, đệ tứ
thiền; chưa đắc định Không-vô-biên xứ mà cho là đắc định Không-vôbiên xứ; chưa đắc định Thức-vô-biên xứ, Vô-sở-hữu xứ, Phi-tưởngphi-phi-tưởng xứ mà cho là đắc định Thức-vô-biên xứ, Vô-sở-hữu xứ,
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng xứ; chưa đắc từ vô lượng mà cho là đắc từ vô
lượng; chưa đắc bi, hỷ, xả vô lượng mà cho là đắc bi, hỷ, xả vô lượng;
chưa đắc thần cảnh trí chứng thông mà cho là đắc thần cảnh trí chứng
thông; chưa đắc thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc trụ, tùy niệm trí
chứng thông mà cho là đắc thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc trụ, tùy
niệm trí chứng thông; chưa đắc quán bất tịnh mà cho là đắc quán bất
tịnh; chưa đắc quán lĩnh vực sai biệt của từ bi niệm tức duyên khởi mà
cho là đắc quán lĩnh vực sai biệt của từ bi niệm tức duyên khởi; chưa
đắc bậc chỉ quán mà cho là đắc bậc chỉ quán; chưa đắc bậc chủng
tánh, bậc Đệ bát, bậc Kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện mà cho
là đắc bậc chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc
Dĩ biện; chưa đắc quả vị Độc-giác mà cho là đắc quả vị Độc-giác;
chưa đắc bố thí Ba-la-mật-đa mà cho là đắc bố thí Ba-la-mật-đa, chưa
đắc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà cho
là đắc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chưa
chứng pháp không nội mà cho là chứng pháp không nội, chưa chứng
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà cho là chứng pháp
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh; chưa chứng
chơn như mà cho là chứng chơn như, chưa chứng pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì mà cho là chứng pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì; chưa
chứng Thánh đế khổ mà cho là chứng Thánh đế khổ, chưa chứng
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Thánh đế tập, diệt, đạo mà cho là chứng Thánh đế tập, diệt, đạo; chưa
đắc bốn niệm trụ mà cho là đắc bốn niệm trụ, chưa đắc bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo mà cho là đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo;
chưa đắc bốn tịnh lự mà cho là đắc bốn tịnh lự, chưa đắc bốn vô
lượng, bốn định vô sắc mà cho là đắc bốn vô lượng, bốn định vô sắc;
chưa đắc tám giải thoát mà cho là đắc tám giải thoát, chưa đắc tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà cho là đắc tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ; chưa đắc pháp môn giải thoát không
mà cho là đắc pháp môn giải thoát không, chưa đắc pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện mà cho là đắc pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; chưa đắc bậc Cực hỷ mà cho là đắc bậc Cực hỷ,
chưa đắc bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan
thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc
Pháp vân mà cho là đắc bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân; chưa đắc
năm loại mắt mà cho là đắc năm loại mắt, chưa đắc sáu phép thần
thông mà cho là đắc sáu phép thần thông; chưa đắc pháp môn Tamma-địa mà cho là đắc pháp môn Tam-ma-địa, chưa đắc pháp môn Đàla-ni mà cho là đắc pháp môn Đà-la-ni; chưa đắc mười lực Phật mà
cho là đắc mười lực Phật, chưa đắc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng mà cho là đắc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật
bất cộng; chưa đắc pháp không quên mất mà cho là đắc pháp không
quên mất, chưa đắc tánh luôn luôn xả mà cho là đắc tánh luôn luôn xả;
chưa đắc trí nhất thiết mà cho là đắc trí nhất thiết, chưa đắc trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng mà cho là đắc trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng; chưa nghiêm tịnh cõi Phật mà cho là nghiêm tịnh cõi Phật,
chưa thành thục hữu tình mà cho là thành thục hữu tình; chưa hiểu kỹ
nghệ khéo léo của thế gian mà cho là hiểu kỹ nghệ khéo léo của thế
gian; chưa tu hạnh đại Bồ-tát mà cho là tu hạnh đại Bồ-tát; chưa đắc
quả vị giác ngộ cao tột mà cho là đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta phải làm thế nào để cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến họ xa
lìa sự kết buộc của tăng thượng mạn. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện:
Ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Ba-la-mậtđa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn,
chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, không có
hạng tăng thượng mạn như thế, tất cả hữu tình lìa tăng thượng mạn.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình chấp trước các pháp, đó là chấp trước sắc, chấp
trước thọ, tưởng, hành, thức; chấp trước nhãn xứ, chấp trước nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ; chấp trước sắc xứ, chấp trước thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ; chấp trước nhãn giới, chấp trước nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới;
chấp trước sắc giới, chấp trước thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; chấp
trước nhãn thức giới, chấp trước nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; chấp
trước nhãn xúc, chấp trước nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; chấp trước các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chấp trước các thọ do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra; chấp trước địa giới, chấp trước
thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chấp trước tánh nhân duyên, chấp
trước tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên;
chấp trước vô minh, chấp trước hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử; chấp trước ngã, chấp trước hữu tình, dòng
sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ
thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả
báo, cái biết, cái thấy; chấp trước bố thí Ba-la-mật-đa, chấp trước tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chấp trước pháp
không nội, chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; chấp trước
chơn như, chấp trước pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; chấp trước Thánh đế
khổ, chấp trước Thánh đế tập, diệt, đạo; chấp trước bốn niệm trụ, chấp
trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo; chấp trước bốn tịnh lự, chấp trước bốn vô
lượng, bốn định vô sắc; chấp trước tám giải thoát, chấp trước tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chấp trước pháp môn giải
thoát không, chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện;
chấp trước bậc Cực hỷ, chấp trước bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc
Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; chấp trước năm loại mắt, chấp
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trước sáu phép thần thông; chấp trước pháp môn Tam-ma-địa, chấp
trước pháp môn Đà-la-ni; chấp trước mười lực Phật, chấp trước bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chấp trước pháp không quên mất,
chấp trước tánh luôn luôn xả; chấp trước trí nhất thiết, chấp trước trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chấp trước quả Dự-lưu, chấp trước quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; chấp trước quả vị Độc-giác; chấp trước
hạnh đại Bồ-tát; chấp trước quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta phải làm thế nào để cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến xa lìa
chấp trước. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện: Ta phải tinh cần, chẳng
tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Ba-la-mật-đa, thành thục hữu tình,
nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác
ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, các loại hữu tình không có các loại
chấp trước như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hào quang giới hạn, tuổi
thọ giới hạn, các chúng đệ tử số lượng giới hạn.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta làm thế nào để được hào quang vô lượng, thọ mạng vô lượng, và
các chúng đệ tử số lượng không giới hạn. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời
nguyện: Ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Bala-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên
mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Bấy giờ, thân ta hào quang
vô lượng, thọ mạng vô lượng, các chúng đệ tử số đông vô lượng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, mà cõi Phật chu vi giới
hạn.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Ta làm thế nào để được cõi Phật vô lượng. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời
nguyện: Ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Bala-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên
mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột, như hằng hà sa số đại thiên
thế giới ở mười phương hiệp lại thành một cõi, Ta trụ trong đó thuyết
pháp giáo hóa vô lượng, vô số, vô biên hữu tình.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tu đủ sáu phép Ba-la-mậtđa, thấy các hữu tình, sanh tử dài lâu, các thế giới hữu tình, số lượng
vô biên.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy việc đó rồi, nghĩ thế này:
Giới hạn của sanh tử giống như hư không, thế giới hữu tình cũng
giống như thế. Tuy không chơn thật, nhưng các loại hữu tình lưu
chuyển sanh tử, hoặc đắc Niết-bàn, nên các hữu tình vọng chấp là có
luân hồi sanh tử, thọ khổ vô biên. Ta phải làm thế nào để phương tiện
cứu giúp họ. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện: Ta phải tinh cần, chẳng
tiếc thân mạng, tu hành sáu phép Ba-la-mật-đa, thành thục hữu tình,
nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác
ngộ cao tột, vì các hữu tình nói pháp Vô thượng, đều khiến giải thoát
khổ lớn sanh tử, cũng khiến chứng biết sanh tử, giải thoát hoàn toàn
không sở hữu, đều rốt ráo không.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, do sáu phép Ba-la-mật-đa này,
mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.
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Lúc bấy giờ, trong pháp hội có một thiên nữ tên là Căng-giàthiên, từ chỗ ngồi đứng dậy, phủ che vai bên trái, gối phải quỳ xuống
đất, chấp tay hướng về Phật bạch:
Bạch Thế Tôn! Con sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh
cõi Phật. Cõi Phật mà con cầu như cõi Phật mà hiện nay Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác vì các đại chúng đã nói đầy đủ tất cả cảnh tướng cõi
ấy, ở trong kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa này.
Khi ấy, Căng-già-thiên nói như vậy rồi, liền lấy các thứ hoa
vàng, hoa bạc, hoa tươi trên bờ, dưới nước, các đồ trang nghiêm và
cầm một chiếc thiên y màu vàng, cung kính chí thành mà rải trên Phật.
Do thần lực của Phật, thiên y bay vọt lên hư không, xoay qua phía bên
phải, ở trên đỉnh Phật, biến thành đài báu có bốn trụ, bốn góc, thêu dệt
trang trí rất dễ ưa thích.
Khi ấy, Thiên nữ cầm đài báu này ban cho các hữu tình đều có
như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột.
Lúc bấy giờ, Như Lai biết thiên nữ kia, chí nguyện sâu rộng,
liền mỉm cười, thường pháp của chư Phật khi mỉm cười thì có các thứ
hào quang từ miệng phóng ra, nay Phật cũng vậy, từ trong diện môn
của Ngài, phóng ra các thứ hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng,
biếc, tía, lục, chiếu khắp vô lượng, vô biên, vô số thế giới trong mười
phương, rồi trở lại cõi này, hiện đại thần biến, vòng quanh Phật ba
vòng, nhập vào đỉnh Phật.
Lúc bấy giờ, A-nan thấy việc ấy rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, gối
phải quì xuống đất, chấp tay hướng về Phật bạch:
Bạch Thế Tôn! Do nhơn duyên gì mà Ngài mỉm cười, vì chư
Phật mỉm cười, chẳng phải là không nhơn duyên?
Phật bảo A-nan: Nay Thiên nữ này, ở đời vị lai sẽ được làm
Phật, kiếp tên Tinh Dụ, hiệu Phật là Kim Hoa Như Lai, Ứng Chánh
Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạc Già
Phạm. A-nan nên biết, nay thiên nữ này, tức là nữ thân cuối cùng phải
thọ; bỏ thân này rồi, liền thọ nam thân, tận đời vị lai, chẳng thọ lại
thân nữ; từ đây chết rồi, sanh vào thế giới rất dễ ưa thích của đức Phật
Bất Động Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở phương Đông. Tại cõi
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Phật kia, siêng tu phạm hạnh. Vị nữ này ở thế giới ấy cũng có tên là
Kim Hoa, tu các hạnh đại Bồ-tát.
Này A-nan! Đại Bồ-tát Kim Hoa này, ở cảnh giới ấy chết rồi lại
sanh phương khác, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, sanh ở bất kỳ
cõi nào thường chẳng xa Phật. Như chuyển luân vương từ đài quán
này đến đài quán khác, vui vẻ hưởng lạc cho đến mạng chung, chân
chẳng chạm đất, Bồ-tát Kim Hoa cũng lại như vậy, từ cõi Phật này
đến cõi Phật khác cho đến quả vị giác ngộ cao tột, ở trong đời nào
thường không xa Phật, nghe thọ Chánh pháp, tu hạnh Bồ-tát.
Lúc bấy giờ, A-nan thầm nghĩ thế này: Bồ-tát Kim Hoa, khi
thành Phật cũng nên tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa. Chúng
đại Bồ-tát ở pháp hội ấy, số nhiều hay ít giống như hội chúng Bồ-tát
của Phật này.
Phật biết ý nghĩ ấy, bảo A-nan: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như
ông đã nghĩ, Bồ-tát Kim Hoa khi thành Phật cũng vì chúng hội tuyên
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế. Chúng đại Bồ-tát ở pháp
hội kia, số nhiều hay ít cũng như hội chúng Bồ-tát của Phật này.
Này A-nan! Nên biết, đại Bồ-tát Kim Hoa ấy, khi thành Phật,
thì thế giới của Phật ấy, số lượng đệ tử xuất gia rất nhiều, chẳng thể
tính đếm, đó là chẳng thể tính đếm: Hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc trăm
ngàn, hoặc ức, hoặc trăm ức, hoặc ngàn ức, hoặc trăm ngàn ức, hoặc
triệu, hoặc trăm triệu, hoặc ngàn triệu, hoặc trăm ngàn triệu chúng đại
Bí-sô, chỉ có thể nói tóm lại là vô số, vô lượng, vô biên trăm ngàn ức
triệu chúng đại Bí-sô.
Này A-nan! Nên biết, đại Bồ-tát Kim Hoa ấy, khi thành Phật, ở
cõi Phật ấy, không có nhiều tội lỗi như trong kinh Bát-nhã-ba-la-mậtđa này đã nói.
Bấy giờ, cụ thọ A-nan lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nay thiên
nữ này, trước đây, đối với đức Phật nào, đã phát tâm cầu quả vị giác
ngộ cao tột, trồng các căn lành, phát nguyện hồi hướng mà nay được
gặp Phật, cung kính cúng dường, để được thọ ký Bất thối chuyển?
Phật bảo A-nan: Nay thiên nữ này, ở chỗ Phật Nhiên Đăng đã
phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, trồng các căn lành, phát nguyện
hồi hướng cho nên nay gặp ta, cung kính cúng dường để được thọ ký
Bất thối chuyển.
Này A-nan! Nên biết, ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng thời quá khứ,
dùng năm cành hoa để rải cúng Phật, phát nguyện hồi hướng. Nhiên
Đăng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác biết căn cơ của ta đã thành thục
nên thọ ký cho ta. Bấy giờ, thiên nữ nghe Phật thọ ký đại Bồ-tát cho
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ta, vui mừng nhảy nhót, liền dùng hoa vàng rải cúng trên Phật, và phát
tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, trồng các căn lành, phát nguyện hồi
hướng, khiến ta ở đời vị lai, khi Bồ-tát này thành Phật thì cũng như
Phật hiện tiền hôm nay thọ ký đại Bồ-đề cho ta. Cho nên ta nay thọ ký
cho thiên nữ ấy.
Cụ thọ A-nan nghe Phật nói xong, vui mừng nhảy nhót, lại bạch
Phật:
Nay thiên nữ này, từ lâu, vì quả vị giác ngộ cao tột, trồng cội
phước đức, nay được thành thục nên được Phật thọ ký.
Phật bảo A-nan: Đúng vậy! Đúng vậy! Nay thiên nữ này, từ lâu
đã vì quả vị giác ngộ cao tột, trồng cội phước đức, nay đã thành thục
nên được ta thọ ký.
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XXXXXIII. PHAÅM KHEÙO HOÏC
01
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các đại
Bồ-tát tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, làm thế nào tập gần
Tam-ma-địa Không, làm thế nào nhập Tam-ma-địa Không? Làm thế
nào tập gần Tam-ma-địa Vô tướng, làm thế nào nhập Tam-ma-địa Vô
tướng? Làm thế nào tập gần Tam-ma-địa Vô nguyện, làm thế nào
nhập Tam-ma-địa Vô nguyện? Làm thế nào tập gần bốn niệm trụ, làm
thế nào tu bốn niệm trụ? Làm thế nào tập gần bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, làm
thế nào tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo? Làm thế nào
tập gần mười lực Phật, làm thế nào tu mười lực Phật? Làm thế nào tập
gần bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, làm thế nào tu bốn điều
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát tu hành sâu sắc Bátnhã-ba-la-mật-đa nên quán sắc là không, nên quán thọ, tưởng, hành,
thức là không; nên quán nhãn xứ là không, nên quán nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ là không; nên quán sắc xứ là không, nên quán thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; nên quán nhãn giới là không, nên
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là không; nên quán sắc giới là không,
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là không; nên quán nhãn
thức giới là không, nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thức giới là không;
nên quán nhãn xúc là không, nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là
không; nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, nên
quán các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là không;
nên quán địa giới là không, nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là không; nên quán vô minh là không, nên quán hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử là không; nên quán bố
thí Ba-la-mật-đa là không, nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là không; nên quán pháp không nội là không,
nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
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pháp, pháp không chẳng có thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là không; nên
quán chơn như là không, nên quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là không;
nên quán Thánh đế khổ là không, nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo là
không; nên quán bốn tịnh lự là không, nên quán bốn vô lượng, bốn
định vô sắc là không; nên quán tám giải thoát là không, nên quán tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không; nên quán bốn niệm
trụ là không, nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không; nên quán pháp
môn giải thoát không là không, nên quán pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là không; nên quán mười địa Bồ-tát của Ba thừa là
không; nên quán năm loại mắt là không, nên quán sáu phép thần thông
là không; nên quán mười lực Phật là không, nên quán bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng là không; nên quán pháp không quên mất là
không, nên quán tánh luôn luôn xả là không; nên quán trí nhất thiết là
không, nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không; nên quán
tất cả pháp môn Đà-la-ni là không, nên quán tất cả pháp môn Tamma-địa là không; nên quán quả Dự-lưu là không, nên quán quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán là không; nên quán quả vị Độc-giác là không;
nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát là không; nên quán quả vị giác ngộ
cao tột của chư Phật là không; nên quán pháp hữu lậu là không, nên
quán pháp vô lậu pháp là không; nên quán pháp thế gian là không, nên
quán pháp xuất thế gian là không; nên quán pháp hữu vi là không, nên
quán pháp vô vi là không; nên quán pháp quá khứ là không, nên quán
pháp vị lai, hiện tại là không; nên quán pháp thiện là không, nên quán
pháp bất thiện, vô ký là không; nên quán pháp Dục giới là không, nên
quán pháp Sắc, Vô sắc giới là không.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, khi quán như vậy, khiến tâm
chẳng loạn; nếu tâm chẳng loạn thì chẳng thấy pháp; nếu chẳng thấy
pháp thì chẳng chứng đắc. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì Đại Bồ-tát ấy, khéo học tự tướng các pháp
đều là không, không có pháp nào có thể tăng, không có pháp nào có
thể giảm, cho nên đối với chẳng thấy, chẳng chứng. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì ở trong thắng nghĩa đế của tất cả pháp, năng chứng, sở
chứng, chỗ chứng, thời gian chứng và do pháp đó được chứng, hoặc
hiệp, hoặc ly đều chẳng thể nắm bắt được, chẳng thể thấy được.
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Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như Phật
đã dạy, các đại Bồ-tát đối với cái không của các pháp, chẳng nên
chứng đắc. Bạch Thế Tôn! Vì sao các đại Bồ-tát an trụ cái không của
các pháp mà chẳng chứng đắc?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát khi quán cái không
của pháp thì trước hết nghĩ thế này: Ta nên quán các tướng của pháp
đều không, chẳng nên chứng đắc. Ta vì học nên quán cái không của
các pháp chứ chẳng vì chứng đắc mà quán cái không của các pháp.
Nay là lúc học chứ chẳng phải là lúc chứng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, chưa nhập định vị, buộc tâm ở
sở duyên; khi đã nhập định thì chẳng để tâm nơi cảnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, ở trong lúc này, chẳng từ bỏ bố
thí Ba-la-mật-đa, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng chứng lậu tận; chẳng từ
bỏ pháp không nội, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng có
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh, chẳng chứng lậu tận; chẳng từ bỏ chơn như,
chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, chẳng
chứng lậu tận; chẳng từ bỏ Thánh đế khổ, chẳng chứng lậu tận, chẳng
từ bỏ Thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng chứng lậu tận; chẳng từ bỏ bốn
tịnh lự, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ bốn vô lượng, bốn định vô
sắc, chẳng chứng lậu tận; chẳng từ bỏ tám giải thoát, chẳng chứng lậu
tận, chẳng từ bỏ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng
chứng lậu tận; chẳng từ bỏ bốn niệm trụ, chẳng chứng lậu tận, chẳng
từ bỏ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo, chẳng chứng lậu tận; chẳng từ bỏ pháp môn
giải thoát không, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện, chẳng chứng lậu tận; chẳng từ bỏ năm loại
mắt, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ sáu phép thần thông, chẳng
chứng lậu tận; chẳng từ bỏ mười lực Phật, chẳng chứng lậu tận, chẳng
từ bỏ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng chứng lậu tận; chẳng
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từ bỏ pháp không quên mất, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ tánh
luôn luôn xả, chẳng chứng lậu tận; chẳng từ bỏ trí nhất thiết, chẳng
chứng lậu tận, chẳng từ bỏ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng
chứng lậu tận; chẳng từ bỏ tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng chứng lậu
tận, chẳng từ bỏ tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng chứng lậu tận;
chẳng từ bỏ hạnh đại Bồ-tát, chẳng chứng lậu tận; chẳng từ bỏ quả vị
giác ngộ cao tột, chẳng chứng lậu tận. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại
Bồ-tát ấy thành tựu đại trí vi diệu như thế, khéo an trụ pháp không và
tất cả pháp Bồ-đề phần, nghĩ thế này: Bây giờ nên học chẳng phải là
lúc chứng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-lamật-đa nên nghĩ thế này: Ta đối với bố thí Ba-la-mật-đa, bây giờ nên
học, chẳng nên chứng; ta đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, bây giờ nên học, chẳng nên chứng. Ta đối với
pháp không nội, bây giờ nên học, chẳng nên chứng; ta đối với pháp
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi,
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không
chẳng có thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự
tánh, pháp không không tánh tự tánh, bây giờ nên học, chẳng nên
chứng. Ta đối với chơn như, bây giờ nên học, chẳng nên chứng; ta đối
với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì, bây giờ nên học, chẳng nên chứng. Ta
đối với Thánh đế khổ, bây giờ nên học, chẳng nên chứng; ta đối với
Thánh đế tập, diệt, đạo, bây giờ nên học, chẳng nên chứng. Ta đối với
bốn tịnh lự, bây giờ nên học, chẳng nên chứng; ta đối với bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, bây giờ nên học, chẳng nên chứng. Ta đối với
tám giải thoát, bây giờ nên học, chẳng nên chứng; ta đối với tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, bây giờ nên học, chẳng nên
chứng. Ta đối với bốn niệm trụ, bây giờ nên học, chẳng nên chứng; ta
đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo, bây giờ nên học, chẳng nên chứng. Ta đối với
pháp môn giải thoát không, bây giờ nên học, chẳng nên chứng; ta đối
với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, bây giờ nên học, chẳng
nên chứng. Ta đối với năm loại mắt, bây giờ nên học, chẳng nên
chứng; ta đối với sáu phép thần thông, bây giờ nên học, chẳng nên
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chứng. Ta đối với mười lực Phật, bây giờ nên học, chẳng nên chứng;
ta đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, bây giờ nên học,
chẳng nên chứng. Ta đối với pháp không quên mất, bây giờ nên học,
chẳng nên chứng; ta đối với tánh luôn luôn xả, bây giờ nên học, chẳng
nên chứng. Ta đối với trí nhất thiết, bây giờ nên học, chẳng nên
chứng; ta đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, bây giờ nên học,
chẳng nên chứng. Ta đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, bây giờ nên
học, chẳng nên chứng; ta đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa, bây
giờ nên học, chẳng nên chứng. Ta đối với tất cả hạnh đại Bồ-tát, bây
giờ nên học, chẳng nên chứng. Ta đối với quả vị giác ngộ cao tột, bây
giờ nên học, chẳng nên chứng. Ta nay nên học trí nhất thiết trí, chẳng
nên chứng quả Dự-lưu. Ta nay nên học trí nhất thiết trí, chẳng nên
chứng quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán. Ta nay nên học trí nhất thiết
trí, chẳng nên chứng quả vị Độc-giác.
Quyeån Thöù 331
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tu hành sâu xa Bát-nhã-ba-lamật-đa, nên tập gần Tam-ma-địa Không, nên an trụ Tam-ma-địa
Không, nên tu hành Tam-ma-địa Không nhưng đối với thật tế chẳng
nên chứng đắc. Nên tập gần Tam-ma-địa Vô tướng, Vô nguyện, nên
an trụ Tam-ma-địa Vô tướng, Vô nguyện, nên tu hành Tam-ma-địa Vô
tướng, Vô nguyện nhưng đối với thật tế chẳng nên chứng đắc. Nên tập
gần bốn niệm trụ, nên an trụ bốn niệm trụ, nên tu hành bốn niệm trụ,
nhưng đối với thật tế chẳng nên chứng đắc; nên tập gần bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo, nên an trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, nên
tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, nhưng đối với thật
tế chẳng nên chứng đắc. Như vậy cho đến nên tập gần mười lực Phật,
nên hướng đến mười lực Phật, nên tu hành mười lực Phật, nhưng đối
với thật tế chẳng nên chứng đắc. Nên tập gần bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng, nên hướng đến bốn điều không sợ cho đến mười tám
pháp Phật bất cộng, nên tu hành bốn điều không sợ cho đến mười tám
pháp Phật bất cộng, nhưng đối với thật tế chẳng nên chứng đắc.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tuy tập gần Tam-ma-địa Không,
an trụ Tam-ma-địa Không, tu hành Tam-ma-địa Không, nhưng chẳng
chứng quả Dự-lưu, cũng chẳng chứng quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán, cũng lại chẳng chứng quả vị Độc-giác. Tuy tập gần Tam-ma-địa
Vô tướng, Vô nguyện; an trụ Tam-ma-địa Vô tướng, Vô nguyện, tu
hành Tam-ma-địa Vô tướng, Vô nguyện, nhưng chẳng chứng quả Dựlưu, cũng chẳng chứng quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, cũng lại
chẳng chứng quả vị Độc-giác. Tuy tập gần bốn niệm trụ, an trụ bốn
niệm trụ, tu hành bốn niệm trụ, nhưng chẳng chứng quả Dự-lưu, cũng
chẳng chứng quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, cũng lại chẳng chứng
quả vị Độc-giác; tuy tập gần bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, an trụ bốn chánh đoạn
cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo, nhưng chẳng chứng quả Dự-lưu, cũng chẳng chứng quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, cũng lại chẳng chứng quả vị Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này, chẳng rơi
vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột.
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Này Thiện Hiện! Thí như vị tráng sĩ, oai dũng mạnh mẽ, tướng
mạo đoan nghiêm, người thấy hoan hỷ, đầy đủ quyến thuộc, rất thanh
tịnh viên mãn, đối với các binh pháp, học đến chỗ rốt ráo, khéo cầm
khí trượng, vững chắc bất động, sáu mươi bốn tài năng, mười tám loại
kinh thư, tất cả kỹ thuật đều làu thông, mọi người nhìn vào thảy đều
kính phục; vì việc làm khéo léo nên công ít mà lợi nhiều. Do đó mà
mọi người cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Bấy giờ, người
ấy càng thêm vui mừng, phấn khởi tự bằng lòng với mình. Vì có
duyên sự, người ấy dẫn đưa người già yếu và thân quyến đi đến địa
phương khác; giữa đường ngang qua cánh đồng hoang vắng đầy hiểm
nạn, nơi ấy có nhiều ác thú, giặc cướp, oan gia, tiềm phục các việc
khiếp sợ. Thân quyến lớn nhỏ đều sợ hãi kinh hoàng. Người ấy tự
trông cậy vào sức mạnh uy mãnh của mình, có nhiều kỹ thuật nên thân
ý thư thái, an ủi cha mẹ cùng thân quyến chớ lo sợ, sẽ làm cho hết
khổ. Khi ấy, người ấy dùng xảo thuật khéo léo, đưa các thân quyến
đến chỗ an ổn. Đã thoát nạn hiểm rồi, mừng vui thọ lạc, nhưng vị
tráng sĩ ấy, ở nơi chốn đồng hoang, ác thú oán tặc không có ý làm hại.
Vì sao? Vì tự trông cậy vào sức mạnh, đủ các kỹ thuật không hề sợ
sệt.
Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát cũng lại như thế, vì thương yêu
các hữu tình bị khổ sanh tử, nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột,
duyên khắp hữu tình, khởi bốn vô lượng, an trụ tâm câu hành với bốn
vô lượng, tinh cần tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, khiến mau viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với sáu
phép Ba-la-mật-đa này, ở vị chưa viên mãn, vì muốn tu học trí nhất
thiết trí, nên chẳng chứng lậu tận. Tuy an trụ pháp môn giải thoát
không, vô tướng, vô nguyện, nhưng chẳng theo thế lực của pháp môn
ấy, cũng chẳng bị dẫn dắt theo sự chướng ngại ấy; đối với pháp môn
giải thoát cũng chẳng chứng đắc. Vì chẳng chứng nên chẳng rơi vào
địa vị Thanh-văn và Độc-giác, chắc chắn hướng đến quả vị giác ngộ
cao tột.
Này Thiện Hiện! Như con chim có đôi cánh khỏe bay trên hư
không, tự tại bay lượn đùa giỡn, chẳng rơi xuống đất. Tuy nương hư
không đùa giỡn nhưng chẳng chiếm cứ hư không, cũng chẳng bị hư
không ngăn ngại.
Này Thiện Hiện! Nên biết, các đại Bồ-tát cũng lại như vậy, tuy
đối với pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện luôn luôn tập
gần, an trụ, tu hành nhưng chẳng chứng đắc; do chẳng chứng đắc nên
chẳng rơi vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác. Tu mười lực Phật, bốn
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điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết trí, nếu chưa viên mãn
thì chẳng bao giờ nương ba pháp Tam-ma-địa không, vô tướng, vô
nguyện mà chứng lậu tận.
Này Thiện Hiện! Thí như người khỏe mạnh thông thạo nghệ
thuật bắn cung, muốn biểu diễn tài nghệ của mình, ngước bắn lên hư
không, vì muốn mũi tên ở trên không, không rơi xuống đất, nên dùng
mũi tên sau bắn mũi tên trước. Cứ như vậy, lần lượt trải qua nhiều thời
gian, mũi tên này nối đuôi mũi tên kia chẳng cho rơi xuống; nếu muốn
cho rơi xuống thì dừng mũi tên sau; khi ấy, các tên liền rơi xuống đất.
Này Thiện Hiện! Nên biết, các đại Bồ-tát cũng giống như thế, vì
tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, dùng phương tiện thiện xảo
nhiếp thọ, cho đến quả vị giác ngộ cao tột, nhơn tu hành căn lành chưa
thành thục, nên chẳng bao giờ nửa chừng mà chứng thật tế. Nếu muốn
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nhơn tu hành căn lành, tất cả
đều thành thục, bấy giờ Bồ-tát mới chứng thật tế, chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột. Vì vậy, này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát tu hành sâu
sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đều nên quán xét kỹ lưỡng về thật tướng
của các pháp như trước đã nói.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các đại
Bồ-tát thường làm việc khó làm, tuy học các pháp chơn như, pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không,
cảnh giới bất tư nghì; tuy học các pháp không nội, không ngoại, không
nội ngoại, không không, không lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi,
không vô vi, không rốt ráo, không không biên giới, không tản mạn,
không đổi khác, không bổn tánh, không tự tướng, không cộng tướng,
không tất cả pháp, không chẳng thể nắm bắt được, không không tánh,
không tự tánh, không không tánh tự tánh; tuy học Thánh đế khổ, tập,
diệt, đạo; tuy học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; tuy học pháp môn
giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, nhưng nửa chừng chẳng rơi
vào địa vị Thanh-văn và Độc-giác, thối thất quả vị giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy rất là hiếm có.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Vì các đại Bồ-tát ấy đối với các hữu
tình, thề chẳng rời bỏ. Họ nguyện: Nếu các hữu tình chưa được giải
thoát, thì ta quyết chẳng bỏ gia hạnh đã khởi.
Này Thiện Hiện! Nguyện lực của các đại Bồ-tát thù thắng,
thường nghĩ: Tất cả hữu tình nếu chưa giải thoát, thì ta quyết chẳng bỏ
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họ. Do phát khởi tâm rộng lớn như thế, nên nửa chừng quyết chẳng
thối lui.
Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát thường nghĩ thế này: Ta chẳng
nên bỏ tất cả hữu tình, quyết khiến họ giải thoát. Nhưng các hữu tình
làm việc bất chánh, ta vì độ họ nên luôn chỉ dẫn pháp môn giải thoát
tịch tịnh là không, vô tướng, vô nguyện. Tuy luôn luôn chỉ dẫn mà
chẳng thủ chứng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì thành tựu sức phương tiện
thiện xảo, nên tuy luôn luôn hiện khởi ba pháp môn giải thoát, nhưng
nửa chừng chẳng chứng thật tế, cho đến chưa chứng đắc trí nhất thiết
trí, cần phải chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì mới thủ chứng.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát thường ưa quán xét chỗ sâu
xa, đó là ưa quan sát pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh; cũng ưa quan sát bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và pháp môn
giải thoát không, vô tướng, vô nguyện v.v... đều là tự tánh không.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy quán sát như vậy rồi, sanh khởi
ý nghĩ thế này: Các loại hữu tình do sức của bạn ác, ở trong đêm dài
khởi tưởng chấp ngã, tưởng chấp hữu tình, tưởng chấp dòng sanh
mạng, tưởng chấp khả năng sanh khởi, tưởng chấp sự dưỡng dục,
tưởng chấp sự trưởng thành, tưởng chấp chủ thể luân hồi, tưởng chấp
ý sanh, tưởng chấp nho đồng, tưởng chấp khả năng làm việc, tưởng
chấp khả năng thọ quả báo, tưởng chấp cái biết, tưởng chấp cái thấy.
Do tưởng chấp này mà việc làm có sở đắc luân hồi sanh tử, chịu đủ
các khổ. Vì dứt trừ các tưởng chấp như thế của hữu tình nên ta hướng
đến quả vị giác ngộ cao tột; vì các hữu tình mà nói pháp sâu xa mầu
nhiệm, khiến đoạn tưởng chấp, lìa khổ sanh tử.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, bấy giờ, tuy tu tập pháp môn
giải thoát không, nhưng chẳng nương vào pháp này mà chứng thật tế;
tuy tu tập pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện nhưng chẳng
nương vào đó mà chứng thật tế; vì đối với thật tế chẳng thủ chứng,
nên chẳng rơi vào quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, cũng lại
chẳng rơi vào quả vị Độc-giác.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do nghĩ như thế, nên tu hành sâu
sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thành tựu căn lành, chẳng chứng thật tế; tuy
đối với thật tế chưa chứng đắc ngay, nhưng chẳng từ bỏ bốn tịnh lự,
cũng chẳng từ bỏ bốn vô lượng, bốn định vô sắc; cũng chẳng từ bỏ
bốn niệm trụ, cũng chẳng từ bỏ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; cũng chẳng từ bỏ
tám giải thoát, cũng chẳng từ bỏ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ; cũng chẳng từ bỏ pháp môn giải thoát không, cũng chẳng từ
bỏ pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; cũng chẳng từ bỏ pháp
không nội, cũng chẳng từ bỏ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh; cũng chẳng từ bỏ chơn như, cũng chẳng từ bỏ pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì; cũng chẳng từ bỏ Thánh đế khổ, cũng chẳng từ bỏ Thánh đế tập,
diệt, đạo; cũng chẳng từ bỏ bố thí Ba-la-mật-đa; cũng chẳng từ bỏ tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; cũng chẳng từ
bỏ năm loại mắt, cũng chẳng từ bỏ sáu phép thần thông; cũng chẳng từ
bỏ tất cả pháp môn Đà-la-ni, cũng chẳng từ bỏ tất cả pháp môn Tamma-địa; cũng chẳng từ bỏ mười lực Phật, cũng chẳng từ bỏ bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng,
cũng chẳng từ bỏ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả; cũng chẳng từ bỏ pháp
không quên mất, cũng chẳng từ bỏ tánh luôn luôn xả; cũng chẳng từ
bỏ trí nhất thiết, cũng chẳng từ bỏ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, bấy giờ, thành tựu tất cả pháp
phần Bồ-đề, cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, đối với các
công đức chẳng hề suy giảm.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-lamật-đa vì dùng phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, cho nên trong từng
sát na, bạch pháp tăng trưởng, các căn lanh lợi, vượt qua tất cả Thanhvăn, Độc-giác.
Lại nữa, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát thường nghĩ thế này: Các
loại hữu tình ở trong đêm dài, tâm họ thường bị bốn món đảo làm điên
đảo, đó là thường: Tâm điên đảo, kiến điên đảo; hoặc tưởng điên đảo
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lạc: Tâm điên đảo, kiến điên đảo; hoặc tưởng điên đảo ngã: Tâm điên
đảo, kiến điên đảo; hoặc tưởng điên đảo tịnh: Tâm điên đảo, kiến điên
đảo, tưởng điên đảo. Ta vì các hữu tình như vậy, nên hướng đến quả
vị giác ngộ, tu các hạnh đại Bồ-tát. Khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột, vì các hữu tình nói pháp không điên đảo: Nói sanh tử là vô
thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, chỉ có Niết-bàn là tịch tịnh vi diệu,
đầy đủ các loại công đức chơn thật Thường, Lạc, Ngã, Tịnh.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thành tựu niệm này: Tu hành sâu
sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì dùng phương tiện thiện xảo nhiếp thọ,
nên đối mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nếu
chưa viên mãn thì chẳng bao giờ nhập thắng định của Như Lai.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, bấy giờ, tuy tu tập pháp môn
giải thoát không, vô tướng, vô nguyện nhập xuất tự tại, nhưng đối với
thật tế, chưa chứng đắc ngay, cho đến quả vị giác ngộ cao tột; vì công
đức tu hành chưa hoàn toàn viên mãn, nên chẳng chứng đắc thật tế và
các công đức khác, khi cầu chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột mới
chứng đắc.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, bấy giờ, tuy đối với các công
đức khác, tu chưa viên mãn, nhưng đối với pháp môn Tam-ma-địa vô
nguyện, tu đã viên mãn.
Lại nữa, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát luôn nghĩ thế này: Các
loại hữu tình ở trong đêm dài, tu hành có sở đắc, đó là chấp có ngã,
hoặc chấp có hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự
dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả
năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy; hoặc chấp có
sắc, hoặc chấp có thọ, tưởng, hành, thức; hoặc chấp có nhãn xứ, hoặc
chấp có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; hoặc chấp có sắc xứ, hoặc chấp có
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; hoặc chấp có nhãn giới, hoặc chấp có
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; hoặc chấp có sắc giới, hoặc chấp có thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới; hoặc chấp có nhãn thức giới, hoặc chấp có
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; hoặc chấp có nhãn xúc, hoặc chấp nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc; hoặc chấp có các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, hoặc chấp có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra; hoặc chấp có địa giới, hoặc chấp có thủy, hỏa, phong, không,
thức giới; hoặc chấp có vô minh, hoặc chấp có hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử; hoặc chấp có mười thiện
nghiệp đạo; hoặc chấp có bốn tịnh lự, hoặc chấp có bốn vô lượng, bốn
định vô sắc; hoặc chấp có bốn chánh sự. Ta vì các hữu tình như thế,
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nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ-tát; khi
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các hữu tình vĩnh viễn dứt trừ
các chấp có sở đắc như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thành tựu tâm niệm này, tu hành
sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì dùng phương tiện thiện xảo nhiếp thọ
nên đối với mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng nếu
chưa viên mãn thì chẳng chứng thật tế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, bấy giờ, tuy đối với pháp môn
Tam-ma-địa Vô tướng, Vô nguyện, chẳng phải chẳng tu tập nhưng chỉ
đối với pháp môn Tam-ma-địa không, tu đã viên mãn.
Lại nữa, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát tu hành sâu sắc Bát-nhãba-la-mật-đa, thấy các hữu tình do sức bạn ác, trong đêm dài chấp
trước vô lượng các loại tướng, đó là chấp trước tướng nữ, tướng nam,
tướng sắc, tướng thanh, tướng hương, tướng vị, tướng xúc, tướng
pháp, nên luôn luôn nghĩ: Ta vì các loài hữu tình như thế nên hướng
đến quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ-tát, khi chứng đắc quả
vị giác ngộ cao tột, khiến các hữu tình vĩnh viễn không có sự chấp
trước các tướng như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thành tựu tâm niệm này, tu hành
sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì dùng phương tiện thiện xảo nhiếp
thọ, nên đối với mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
nếu chưa viên mãn thì chẳng chứng thật tế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, bấy giờ, tuy đối với pháp môn
Tam-ma-địa Không, Vô nguyện, chẳng phải chẳng tu tập, nhưng đối
với pháp môn Tam-ma-địa Vô tướng, tu đã viên mãn.
Lại nữa, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát đã tu học hoàn hảo bố thí,
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; đã an trụ
hoàn hảo pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh; đã an trụ hoàn hảo chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; đã an trụ
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hoàn hảo Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; đã tu học hoàn hảo bốn niệm
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo; đã tu tập hoàn hảo pháp môn giải thoát
không, vô tướng, vô nguyện; đã tu học hoàn hảo cho đến mười lực
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và vô lượng, vô biên Phật
pháp khác.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thành tựu công đức trí tuệ như
thế, nếu đối với sanh tử phát khởi ý tưởng ưa thích, hoặc nói là ưa
thích, hoặc đối với ba cõi, chấp trước an trụ thì không có việc đó.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát đã tu học hoàn hảo pháp Bồ-đề
phần, thì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng đại Bồtát đáng lẽ nên hỏi thử: Nếu đại Bồ-tát muốn chứng quả vị giác ngộ
cao tột, làm thế nào tu học pháp Bồ-đề phần mà chẳng chứng không,
vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô tánh, thật tế?
Do chẳng chứng nên chẳng rơi vào quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán, quả vị Độc-giác mà siêng năng tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa, thường không chấp trước?
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi được hỏi câu này, nếu trả lời
thế này: Các đại Bồ-tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, chỉ nên tư
duy không, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô
tánh, thật tế, tất cả pháp Bồ-đề phần khác, chẳng nên tu học, thì này
Thiện Hiện! Nên biết, đại Bồ-tát ấy chưa được Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác thọ ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối chuyển. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy chưa có thể khai thị ký biệt, và biểu
lộ rõ là đại Bồ-tát trụ ở địa vị Bất thối chuyển tu học pháp tướng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi được hỏi câu này, nếu trả lời
là các đại Bồ-tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột nên tư duy đúng
đắn không, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô
tánh, thật tế và tất cả pháp Bồ-đề phần khác, cũng nên phương tiện
thiện xảo như trước đã nói mà tu học nhưng chẳng chứng đắc thì này
Thiện Hiện! Nên biết, đại Bồ-tát ấy đã được Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác thọ ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối chuyển. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy đã có khả năng khai thị ký biệt, biểu
lộ rõ là đại Bồ-tát trụ ở địa vị Bất thối chuyển tu học pháp tướng.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát chưa có khả năng khai thị, ký
biệt biểu lộ rõ là đại Bồ-tát trụ địa vị Bất thối chuyển tu học pháp
tướng, thì nên biết đại Bồ-tát ấy chưa tu học hoàn hảo bố thí, tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, pháp Bồ-đề phần,
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chưa nhập địa vị Bạc, chưa giống như các đại Bồ-tát trụ địa vị Bất thối
chuyển khác, khai thị ký biệt, biểu lộ rõ là an trụ địa vị Bất thối
chuyển.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát có khả năng khai thị, ký biệt
biểu lộ rõ là đại Bồ-tát trụ ở địa vị Bất thối chuyển tu học pháp tướng,
thì nên biết đại Bồ-tát ấy đã tu học hoàn hảo bố thí, tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, pháp Bồ-đề phần, đã nhập địa
vị Bạc, đã giống như các đại Bồ-tát trụ địa vị Bất thối chuyển khác,
khai thị ký biệt, biểu lộ rõ là đã an trụ địa vị Bất thối chuyển.
Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có vị nào
chưa đắc đại Bồ-tát Bất thối chuyển mà có khả năng trả lời đúng như
thật như thế chăng?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tuy chưa đắc Bất thối
chuyển nhưng có khả năng đối với câu hỏi này, trả lời đúng như thật.
Này Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát ấy tuy chưa đắc Bất thối
chuyển nhưng thường tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, pháp Bồ-đề phần, đã đắc tuệ giác thành thục sắt
bén, hoặc nghe hoặc chẳng nghe có khả năng trả lời đúng như thật,
như đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có nhiều đại
Bồ-tát tu hành quả vị giác ngộ cao tột, có số ít có khả năng trả lời
đúng như thật, như đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển vì đã tu hoàn
hảo bậc Trị, hay chưa tu hoàn hảo bậc Trị mà an trụ?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời
ông nói. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì có số ít đại Bồ-tát được thọ ký
trí tuệ vi diệu ở địa vị Bất thối chuyển như thế. Nếu có vị nào được
thọ ký như thế, thì đều có khả năng đối với câu hỏi này, trả lời đúng
như thật.
Này Thiện Hiện! Nếu vị nào có khả năng trả lời đúng như thật
thì nên biết đại Bồ-tát ấy căn lành lanh lợi, thiên, nhơn, A-tố-lạc v.v…
trong thế gian chẳng thể phá hoại được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ngay trong mộng, cũng
chẳng ưa thích khen ngợi địa vị Thanh-văn và Độc-giác, đối với pháp
tam giới cũng chẳng để tâm ưa thích khen ngợi, thường quán các pháp
như mộng, như huyễn, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng,
như bóng nắng, như trò ảo thuật, như ảo thành. Tuy quán sát như vậy
nhưng chẳng chứng thật tế thì này Thiện Hiện! Nên biết, đó là tướng
Bất thối chuyển của đại Bồ-tát.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát mộng thấy Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác có vô lượng chúng, vô lượng trăm chúng, vô lượng
ngàn chúng, vô lượng trăm ngàn chúng, vô lượng ức chứng, vô lượng
trăm ức chứng, vô lượng ngàn ức chúng, vô lượng trăm ngàn ức
chúng, vô lượng triệu chúng, vô lượng trăm triệu chúng, vô lượng
ngàn triệu chúng, vô lượng trăm ngàn triệu chúng, đó là Bí-sô, Bí-sô
ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, trời, rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tốlạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, nhơn phi nhơn v.v...
cung kính vây quanh để được nghe pháp; đã nghe pháp rồi, hiếu rõ
nghĩa thú; hiểu nghĩa thú rồi, tinh tấn tu hành pháp tùy, pháp hành và
hòa kỉnh hành, tùy pháp hành thì này Thiện Hiện! Nên biết, đó là
tướng Bất thối chuyển của đại Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát mộng thấy Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác đầy đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, và tám
mươi vẻ đẹp phụ thuộc viên mãn trang nghiêm, hào quang một tầm
bao quanh chiếu sáng, cùng với chúng Bí-sô, vọt lên trên hư không,
hiện đại thần thông, nói điều cốt yếu của chánh pháp, hóa làm việc
giáo hóa, khiến đến vô biên cõi Phật ở phương khác thi hành Phật sự
thì này Thiện Hiện! Nên biết, đó là tướng Bất thối chuyển của đại Bồtát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát mộng thấy cuồng tặc phá
hoại thôn xóm, thành ấp, hoặc thấy lửa bốc thiêu đốt cháy xóm làng,
hoặc thấy hổ lang, sư tử, thú dữ, rắn độc, rít dữ đến hại thân mạn, hoặc
thấy oan gia muốn chặt đầu, hoặc thấy cha mẹ, anh em, chị em, vợ
con, bạn bè gần chết, hoặc thấy tự mình bị lạnh nóng đói khát và các
nỗi khổ khác bức bách não hại; thấy những việc đáng sợ như thế
nhưng chẳng kinh, chẳng sợ, cũng chẳng lo lắng; sau khi tỉnh mộng,
liền thường tư duy ba cõi hư dối đều như những điều thấy trong mộng;
nguyện sau khi ta chứng quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình tuyên
nói ba cõi tất cả đều hư vọng như cảnh mộng thì này Thiện Hiện! Nên
biết, đó là tướng Bất thối chuyển của đại Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ngay cả trong mộng thấy
có địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, các loại hữu tình, liền nghĩ thế này:
Ta sẽ tinh cần tu các hạnh đại Bồ-tát, mau hướng đến quả vị giác ngộ
cao tột, nguyện khi ta chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, trong cõi
Phật của ta không có địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, các loại hữu tình,
cho đến không có tên gọi các đường ác; sau khi tỉnh mộng, cũng nghĩ
như thế. Này Thiện Hiện! Nên biết, đại Bồ-tát ấy khi thành Phật, trong
cõi của Phật ấy, nhất định không có đường ác. Vì sao? Này Thiện
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Hiện! Vì hoặc mộng, hoặc tỉnh, các pháp không hai, không hai phần
thì này Thiện Hiện! Nên biết, đó là tướng Bất thối chuyển của đại Bồtát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát trong mộng thấy lửa thiêu
các hữu tình trong địa ngục v.v... hoặc lại thấy thiêu thành ấp, làng
xóm, liền phát thệ nguyện: Nếu ta đã được thọ ký Bất thối chuyển sẽ
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nguyện cho ngọn lửa dữ này
diệt ngay tức khắc, biến thành hơi mát. Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát
này, nguyện như vậy rồi, trong mộng nếu thấy lửa bị diệt tức khắc thì
nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển. Nhưng nguyện như vậy rồi,
nếu lửa chẳng diệt thì nên biết vị ấy chưa đắc bậc Bất thối chuyển thì
này Thiện Hiện! Nên biết, đó là tướng Bất thối chuyển của đại Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tỉnh hiện thấy lửa dữ
bốc cháy thiêu các thành ấp, hoặc thiêu xóm làng, liền nghĩ thế này:
Ta ở trong mộng, hoặc khi tỉnh đã từng tự thấy có các hành, trạng,
tướng của bậc Bất thối chuyển, mà chưa xét kỹ thật hư; nếu điều ta
thấy là thật có, thì nguyện cho lửa dữ này tức thì diệt hết, biến thành
hơi mát. Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát này khi phát thệ nguyện thành
thật ấy, lửa dữ tức thời diệt hết thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối
chuyển. Nhưng phát lời thệ nguyện chân thật ấy mà lửa dữ chẳng diệt
thì nên biết vị ấy chưa đắc bậc Bất thối chuyển thì này Thiện Hiện!
Nên biết, đó là tướng Bất thối chuyển của đại Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tỉnh thấy lửa thiêu các
thành ấp, hoặc thiêu xóm làng, liền nghĩ thế này: Ta ở trong mộng,
hoặc khi tỉnh đã từng tự thấy có các hành, trạng, tướng của bậc Bất
thối chuyển; nếu điều ta thấy nhất định là thật có, quyết đắc quả vị
giác ngộ cao tột, thì nguyện cho lửa dữ này tức thời diệt hết, biến
thành hơi mát. Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy phát lời thệ nguyện
chân thật này rồi, lửa dữ chẳng diệt liền mà đốt cháy một nhà, chừa
một nhà, rồi lại đốt một nhà; hoặc đốt một xóm, chừa một xóm, lại đốt
một xóm; cứ lần lượt như vậy cho đến lửa ấy diệt hẳn. Này Thiện
Hiện! Đại Bồ-tát ấy nên tự biết rõ, nhất định là đã đắc bậc Bất thối
chuyển. Nhưng những chỗ bị thiêu đốt là do hữu tình ở đó tạo tác tăng
trưởng nghiệp phá hoại chánh pháp. Họ do nghiệp này, trước hết đọa
vào đường ác trong vô lượng kiếp, chịu khổ báo lớn; nay sanh cõi
người thọ tai ương còn lại ấy; hoặc do nghiệp này, sẽ đọa vào đường
ác, trải qua vô lượng kiếp, thọ các khổ báo lớn, nay tại cõi người,
trước hết hiện ta tai ương nhỏ thì này Thiện Hiện! Nên biết, đó là
tướng Bất thối chuyển của đại Bồ-tát.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Do các loại nhân duyên đã nói ở trước mà
biết là đại Bồ-tát Bất thối chuyển. Lại có các hành, trạng, tướng thành
tựu khác để biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển. Ta sẽ nói cho ông
rõ. Ông nên lắng nghe.
Thiện Hiện đáp: Dạ, xin Ngài nói cho.
Phật bảo Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát thấy có nam tử hoặc có
nữ nhân đang bị phi nhân nhập xác, liền nghĩ: Nếu các Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác biết ta đã được ý nghiệp thanh tịnh, thì thọ ký quả
vị giác ngộ cao tột Bất thối chuyển cho ta. Hoặc ta từ lâu phát ý thanh
tịnh cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột xa lìa ý thích Thanh-văn, Độcgiác, chẳng dùng tác ý Thanh-văn, Độc-giác mà cầu chứng quả vị giác
ngộ cao tột. Hoặc tương lai, ta sẽ chắc chắn chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột, tận cùng đời vị lai, lợi ích an lạc cho các loài hữu tình. Hoặc
vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện tại thật có trong khắp
mười phương thế giới, thuyết pháp nhiệm mầu, lợi lạc hữu tình; chư
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác kia, không có gì mà chẳng thấy,
không có gì mà chẳng biết, không có gì mà chẳng hiểu, không có gì
mà chẳng chứng, hiện biết, thấy hiểu ý muốn sai biệt của tất cả loài
hữu tình, nguyện xót thương chiếu giám tâm niệm và lời chân thành
của con. Nếu con có khả năng tu hạnh Bồ-tát thì quyết chứng đắc quả
vị giác ngộ cao tột, cứu vớt nỗi khổ sanh tử của hữu tình. Nguyện cho
nam tử ấy, hoặc nữ nhơn này chẳng bị loài phi nhơn quấy nhiễu; loài
phi nhơn ấy theo lời con bảo liền bỏ đi.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, khi nói lời này, nếu loài phi
nhơn kia chẳng bỏ đi thì nên biết đại Bồ-tát ấy chưa từng được Như
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thọ ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối
chuyển.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, khi nói lời này, nếu loài phi
nhơn kia tức thời bỏ đi, thì nên biết đại Bồ-tát ấy, đã được Như Lai
Ứng Chánh Đẳng Giác thọ ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát thành tựu các hành, trạng,
tướng như thế, thì nên biết, đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyển.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát chưa tu học hoàn hảo bố thí
Ba-la-mật-đa, chưa tu học hoàn hảo tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chưa an trụ hoàn hảo pháp không nội, chưa
an trụ hoàn hảo pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
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tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; chưa an trụ hoàn
hảo chơn như, chưa an trụ hoàn hảo pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; chưa an trụ
hoàn hảo Thánh đế khổ, chưa an trụ hoàn hảo Thánh đế tập, diệt, đạo;
chưa tu học hoàn hảo bốn niệm trụ, chưa tu học hoàn hảo bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo; chưa tu học hoàn hảo bốn tịnh lự, chưa tu học hoàn hảo
bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chưa tu học hoàn hảo tám giải thoát,
chưa tu học hoàn hảo tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ;
chưa tu học hoàn hảo pháp môn giải thoát không, chưa tu học hoàn
hảo pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chưa tu học hoàn hảo
pháp môn Đà-la-ni, chưa tu học hoàn hảo pháp môn Tam-ma-địa;
chưa nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát; chưa tu tập đầy đủ tất cả
Phật pháp; xa lìa phương tiện quyền xảo của Bồ-tát, chưa thoát khỏi
sự não loạn của ác ma; đối với các ma sự chưa có thể hiểu hết, chẳng
tự đo lường thiện căn dày mỏng; học nói lời chơn thật của các Bồ-tát,
liền bị ác ma dối hoặc.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thấy có nam tử hoặc có nữ nhân
đang bị phi nhơn dựa nhập, liền xem thường việc ấy, phát lời thành
thật: Nếu ta đã từ chư Phật quá khứ được thọ ký quả vị giác ngộ cao
tột Bất thối chuyển, thì khiến cho nam tử hoặc nữ nhân ấy chẳng bị
phi nhơn nhiễu loạn. Phi nhơn ấy theo lời ta hãy mau bỏ đi.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy nói như thế rồi, khi ấy, vì ác ma
làm hoặc loạn, nên liền đuổi được phi nhơn bỏ đi. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì ác ma oai lực hơn phi nhơn kia, cho nên phi nhơn nghe lời ác
ma liền bỏ đi.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, thấy sự việc ấy rồi, vui mừng
nhảy nhót, nghĩ thế này: Phi nhơn nay bỏ đi là do oai lực của ta. Vì
sao? Vì phi nhơn theo sự phát nguyện của ta liền xả bỏ nam tử nữ
nhơn này, chứ không có lý do nào khác.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng có thể biết đó là việc làm
của ác ma, mà cho là do sức mình, vọng sanh hoan hỷ, ỷ vào việc này
mà xem thường các Bồ-tát khác, nói ta đã từ chư Phật trong quá khứ
được thọ ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối chuyển, những điều đã
phát nguyện đều không hư dối. Các ngươi chưa được chư Phật thọ ký,
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chẳng nên học phát lời thành thật tương ưng; dù cho tha thiết mong
cầu chắc chắn là rỗng không, không có kết quả.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì xem thường chê bai các Bồtát khác, nên vọng ỷ vào chút ít công năng; vì đối với các công đức
sanh trưởng nhiều thứ tăng thượng mạn, nên xa lìa quả vị giác ngộ cao
tột, chẳng có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì không có sức phương tiện
thiện xảo, vì sanh trưởng nhiều thứ tăng thượng mạn, vì khinh miệt
chê bai các Bồ-tát khác, nên tuy siêng năng tinh tấn nhưng bị rơi vào
địa vị Thanh-văn hoặc Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy vì phước đức cạn mỏng, nên
thiện nghiệp đã làm, phát lời thành thực đều khởi ma sự.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng thường thân cận cúng
dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen các thiện tri thức, chẳng có thể
thỉnh vấn hành tướng Bồ-tát đắc Bất thối chuyển, chẳng có thể thăm
hỏi nhận lãnh sự nghiệp đã tạo tác của quân ác ma, do sự trói buộc của
ma này nên càng trở nên kiên cố. Vì sao? Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát
ấy vì tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa chẳng bao lâu, cho đến xa lìa phương tiện quyền xảo, cho nên
bị ác ma nhiễu loạn. Vì vậy, này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát nên hiểu
biết hoàn toàn các loại ma sự.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tại
sao đại Bồ-tát tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa chẳng bao lâu? An trụ pháp không nội, pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh chẳng bao lâu; an trụ chơn như, pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh
giới bất tư nghì chẳng bao lâu; an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo
chẳng bao lâu; tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng bao lâu;
tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng bao lâu; tu
hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
chẳng bao lâu; tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô
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nguyện chẳng bao lâu; tu hành pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tamma-địa chẳng bao lâu; chưa nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, chưa
tu hành đầy đủ tất cả Phật pháp; xa lìa phương tiện thiện xảo của Bồtát, nên bị các ác ma nhiễu loạn?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Ác ma biến làm đủ các loại hình
tượng, đến trước đại Bồ-tát này, tìm cách nói dối: Này thiện nam tử!
Ngươi có tự biết chăng? Chư Phật quá khứ đã từng thọ ký quả vị đại
giác ngộ cho ngươi, ngươi đối với quả vị giác ngộ quyết định sẽ
chứng đắc, chẳng bị thối chuyển; ngươi tên như thế, cha mẹ tên như
thế, anh em tên như thế, chị em tên như thế, bằng hữu quyến thuộc
cho đến bảy đời cha mẹ, dòng họ đều có tên như thế. Thân ngươi sanh
vào phương đó, cõi nước đó, thành đó, ấp đó, xóm làng đó; ngươi
sanh vào năm đó, tháng đó, ngày đó, giờ đó, vào đời vua đó.
Này Thiện Hiện! Ác ma ấy, nếu thấy tâm hành của Bồ-tát này
yếu đuối, căn tánh chậm lụt, bèn nói dối: Đời trước tâm hành của
ngươi cũng yếu đuối, căn tánh chậm lụt. Ác ma ấy, nếu thấy tâm hành
Bồ-tát này cang cường, căn tánh lanh lợi, bèn nói dối: Đời trước tâm
hành của ngươi cũng cang cường, căn tánh lanh lợi. Ác ma ấy, nếu
thấy Bồ-tát này ở chốn thanh vắng, hoặc ở bãi tha ma, hoặc ở chỗ
trống, hoặc dưới bóng cây, hoặc thường khất thực, hoặc ăn một bữa,
hoặc ngồi ăn một chỗ, hoặc ăn một bát, hoặc mặc y chằm vá, hoặc chỉ
có ba y, hoặc thường ngồi không nằm, hoặc trải tọa cụ cũ, hoặc ít ham
muốn, hoặc ưa đủ, hoặc ưa xa lìa, hoặc đầy đủ chánh niệm, hoặc ưa
định tĩnh, hoặc đủ diệu tuệ, hoặc chẳng coi trọng lợi dưỡng, hoặc
chẳng quý chuộng danh dự, hoặc thích liêm khiết tiết kiệm, chẳng
thoa dầu chân, hoặc ít ngủ nghỉ, hoặc chẳng trạo cử, hoặc thích ít nói,
hoặc ưa lời nhu hòa thì ác ma ấy nói: Ở đời trước, ngươi đã từng ở chỗ
thanh vắng như thế, hoặc ở bải tha ma v.v… như đã nói ở trên, cho
đến ít nói, ưa lời nhu hòa. Vì sao? Vì nay ngươi thành tựu các thứ
công đức đầu đà như thế, thế gian đều thấy. Nhất định đời trước ngươi
cũng có các loại công đức thù thắng như thế. Nên tự vui mừng đi, chớ
tự coi thường mình.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy nghe ác ma này nói đời trước và
đời sau của mình có công đức thù thắng và nói danh tự sai biệt của
mình, của bà con ở hiện tại, cùng nơi sanh, lúc sanh, và khen ngợi
công đức đầu đà; nghe xong hoan hỷ, tâm sanh kiêu mạn, khinh miệt
chê bai các Bồ-tát khác.
Này Thiện Hiện! Bấy giờ, ác ma biết tâm địa của Bồ-tát này ám
độn, lại bảo: Ngươi có công đức tướng trạng như thế, Như Lai Ứng
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Chánh Đẳng Giác quá khứ nhất định đã thọ ký quả vị đại giác ngộ cho
ngươi; đối với quả vị giác ngộ cao tột, chắc chắn ngươi sẽ chứng đắc,
chẳng bị thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Khi ấy vì bị ác ma muốn nhiễu loạn, nên giả
hiện hình dạng người xuất gia, hoặc giả hiện hình dạng người tại gia,
hoặc giả hiện hình dạng cha mẹ, hoặc giả hiện hình dạng anh em, hoặc
giả hiện hình dạng chị em, hoặc giả hiện hình dạng bạn hữu, hoặc giả
hiện hình dạng phạm chí, hoặc giả hiện hình dạng sư phạm, hoặc giả
hiện đủ các loại hình dạng trời, rồng, Dược xoa, nhơn phi nhơn v.v...
đến chỗ đại Bồ-tát này, nói như vầy: Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
quá khứ từ lâu đã thọ ký quả vị đại giác ngộ cho ngươi; đối với quả vị
giác ngộ cao tột quyết định ngươi sẽ chứng đắc, chẳng còn thối
chuyển. Vì sao? Vì các tướng trạng công đức của đại Bồ-tát ở địa vị
Bất thối chuyển ngươi đều có đủ, nên tự tôn trọng, chớ sanh do dự.
Này Thiện Hiện! Như ta đã thuyết, là đại Bồ-tát thật đắc hành,
trạng, tướng của đại Bồ-tát Bất thối chuyển, mà còn ôm lòng tăng
thượng mạn, thì quả thật chẳng có.
Này Thiện Hiện! Nên biết, đại Bồ-tát ấy đã bị ma nắm giữ, bị
ma ám nhập. Vì sao? Vì đại Bồ-tát ấy đối với các hành, trạng, tướng
của đại Bồ-tát được Bất thối chuyển, thật sự chưa có, chỉ nghe ác ma
nói công đức và nói danh tự, chỗ sanh, khi sanh của mình có đôi phần
giống sự thật, liền sanh kiêu mạn, khinh thường chê bai các Bồ-tát
khác. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột, thì nên hiểu biết rõ ràng các ma sự như thế.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát bị ma nắm giữ, bị ma làm
mê hoặc, chỉ nghe danh tự vọng sanh chấp trước. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy trước chưa tu học bố thí, tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; trước chưa an
trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; trước chưa
an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế,
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; trước chưa an trụ Thánh đế
khổ, tập, diệt, đạo; trước chưa tu học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo;
trước chưa tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; trước
chưa tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ; trước chưa tu học pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô
nguyện; trước chưa tu học mười địa Bồ-tát; trước chưa tu học năm
loại mắt, sáu phép thần thông; trước chưa tu học pháp môn Đà-la-ni,
pháp môn Tam-ma-địa; trước chưa tu học mười lực Phật, bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trước chưa tu học pháp không quên
mất, tánh luôn luôn xả; trước chưa tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng; trước chưa tu học tất cả hạnh đại Bồ-tát; trước
chưa tu học quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Do nhân duyên này
tạo điều kiện thuận tiện cho ma.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng có khả năng hiểu rõ hành
tướng của uẩn ma, chẳng có khả năng hiểu rõ hành tướng của tử ma,
chẳng có khả năng hiểu rõ hành tướng của thiên ma, chẳng có khả
năng hiểu rõ hành tướng của phiền não ma. Do nhân duyên này tạo
điều kiện thuận tiện cho ma.
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Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng hiểu rõ sắc, chẳng hiểu rõ
thọ, tưởng, hành, thức; chẳng hiểu rõ nhãn xứ, chẳng hiểu rõ nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ; chẳng hiểu rõ sắc xứ, chẳng hiểu rõ thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ; chẳng hiểu rõ nhãn giới, chẳng hiểu rõ nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới; chẳng hiểu rõ sắc giới, chẳng hiểu rõ thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới; chẳng hiểu rõ nhãn thức giới, chẳng hiểu rõ nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới; chẳng hiểu rõ nhãn xúc, chẳng hiểu rõ nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc; chẳng hiểu rõ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, chẳng hiểu rõ các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh
ra; chẳng hiểu rõ địa giới, chẳng hiểu rõ thủy, hỏa, phong, không, thức
giới; chẳng hiểu rõ vô minh, chẳng hiểu rõ hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử; chẳng hiểu rõ bố thí Ba-la-mậtđa, chẳng hiểu rõ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa; chẳng hiểu rõ pháp không nội, chẳng hiểu rõ pháp không
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn,
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng,
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp
không không tánh tự tánh; chẳng hiểu rõ chơn như, chẳng hiểu rõ
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư
không, cảnh giới bất tư nghì; chẳng hiểu rõ bốn niệm trụ, chẳng hiểu
rõ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo; chẳng hiểu rõ Thánh đế khổ, chẳng hiểu rõ Thánh
đế tập, diệt, đạo; chẳng hiểu rõ bốn tịnh lự, chẳng hiểu rõ bốn vô
lượng, bốn định vô sắc; chẳng hiểu rõ tám giải thoát, chẳng hiểu rõ
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng hiểu rõ pháp
môn giải thoát không, chẳng hiểu rõ pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện; chẳng hiểu rõ mười địa Bồ-tát; chẳng hiểu rõ năm loại mắt,
chẳng hiểu rõ sáu phép thần thông; chẳng hiểu rõ pháp môn Tam-mađịa, chẳng hiểu rõ pháp môn Đà-la-ni; chẳng hiểu rõ mười lực Phật,
chẳng hiểu rõ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng hiểu rõ quả
Dự-lưu, chẳng hiểu rõ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; chẳng hiểu rõ
quả vị Độc-giác; chẳng hiểu rõ trí nhất thiết, chẳng hiểu rõ trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng; cũng chẳng hiểu rõ thật tướng danh tự các
pháp của hữu tình. Do nhân duyên này tạo điều kiện thuận tiện cho
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ma, chúng dùng phương tiện hóa làm đủ các hình dạng nói với đại Bồtát này: Hạnh nguyện tu hành của ngươi đã viên mãn, nên chứng quả
vị giác ngộ cao tột đi. Khi ngươi thành Phật, sẽ được danh hiệu tôn
quý, công đức thù thắng như thế.
Này Thiện Hiện! Nghĩa là ác ma kia biết Bồ-tát này trải qua
thời gian vô tận tư duy, tâm nguyện là khi ta thành Phật, sẽ được công
đức, danh hiệu như thế, nên tùy theo tâm nguyện tư duy của vị ấy mà
nói như thế.
Này Thiện Hiện! Khi ấy, Bồ-tát này xa lìa Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì không có phương tiện thiện xảo nên nghe ma nói, liền nghĩ thế
này: Lạ thật! Người này vì ta mà nói rõ sẽ được thành Phật cùng công
đức danh hiệu, tương ưng với tâm nguyện tư duy lâu dài của ta; do
vậy, nên biết chư Phật quá khứ chắc chắn đã thọ ký quả vị đại giác
ngộ cho ta; đối với quả vị giác ngộ cao tột, ta nhất định được Bất thối
chuyển. Khi ta thành Phật chắc chắn sẽ được danh hiệu tôn quý công
đức như thế.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, nghe ác ma ấy, hoặc quyến
thuộc của ma, hoặc các Sa-môn bị ma nắm giữ nói là đương lai sẽ
thành Phật danh hiệu như thế, như thế, nên tâm kiêu mạn càng tăng
trưởng cho rằng ta vị lai nhất định sẽ thành Phật, đạt được danh hiệu
công đức như thế, các Bồ-tát khác chẳng bằng ta.
Này Thiện Hiện! Như lời ta nói, các hành, trạng, tướng của đại
Bồ-tát Bất thối chuyển, đại Bồ-tát này đều chưa thành tựu, chỉ nghe
ma nói hư danh thành Phật, liền sanh ngạo mạn, khinh miệt chê bai
các chúng đại Bồ-tát khác.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy do khởi ngạo mạn, khinh miệt
chê bai các đại Bồ-tát khác, nên xa lìa quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
không có phương tiện thiện xảo, vì rời bỏ thiện hữu, vì thường bị bảo
bọc bởi ác hữu, nên rơi vào địa vị Thanh-văn hoặc Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy nếu có thân này, lại được chánh
niệm, chí thành hối lỗi, bỏ tâm kiêu mạn cũ, luôn luôn gần gũi cúng
dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen thiện hữu tốt nhất thì vị ấy tuy
lưu chuyển sanh tử trong thời gian dài, nhưng sau lại nương vào Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa, dần dần tu học, cũng sẽ chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, nếu có thân này nhưng chẳng
được chánh niệm, chẳng biết hối lỗi, chẳng bỏ tâm kiêu mạn, chẳng
muốn gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen thiện hữu
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tốt nhất thì vị ấy nhất định lưu chuyển sanh tử dài lâu, sau tuy tinh tấn
tu các thiện nghiệp nhưng cũng rơi vào địa vị Thanh-văn hoặc Độcgiác.
Này Thiện Hiện! Thí như Bí-sô cầu Thanh-văn, đối với bốn
trọng tội, nếu bị phạm một, thì chẳng phải là Sa-môn, chẳng phải con
dòng họ Thích; trong hiện tại, vị ấy nhất định chẳng có thể đắc quả
Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn.
Này Thiện Hiện! Bồ-tát vọng chấp hư danh cũng vậy, chỉ nghe
ma nói đến hư danh là thành Phật thì liền khởi tâm kiêu mạn, khinh
miệt, chê bai các chúng đại Bồ-tát khác; nên biết tội này hơn tội tứ
trọng mà Bí-sô kia đã phạm vô lượng lần.
Này Thiện Hiện! Ngoài việc hơn cả bốn trọng tội mà Bí-sô kia
phạm, tội của Bồ-tát này hơn cả tội năm vô gián cũng vô lượng lần. Vì
sao?
Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy sự thật chẳng thành tựu công
đức thù thắng, mà chỉ nghe ác ma nói danh hiệu thành Phật liền tự
ngạo mạn, khinh Bồ-tát khác, vì vậy tội này hơn tội năm vô gián.
Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát muốn đắc quả vị giác
ngộ cao tột thì phải hiểu biết rõ lời nói về danh hiệu hư vọng như vậy
là ma sự vi tế.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát ẩn cư ở núi rừng, nơi đồng
hoang, đầm vắng, một mình ngồi yên, tu hạnh viễn ly. Khi ấy có ác
ma đi đến chỗ của vị ấy, cung kính khen ngợi công đức viễn ly, nói
thế này: Lành thay, Đại sĩ, có thể tu hạnh viễn ly như thế. Hạnh viễn
ly này, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều cùng khen ngợi.
Trời Đế Thích, các trời, thần tiên đều cùng bảo vệ, cúng dường tôn
trọng. Nên thường trụ ở nơi đây, chớ đi nơi khác.
Này Thiện Hiện! Ta chẳng khen ngợi các đại Bồ-tát ở chỗ thanh
vắng, nơi đồng hoang, núi rừng, ngồi yên tư duy, tu hạnh viễn ly.
Bấy giờ, Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Phật chẳng
khen ngợi người ở nơi thanh vắng, chốn đồng hoang, núi rừng, bỏ các
đồ nằm, ngồi yên, tư duy công đức viễn ly, thì các đại Bồ-tát nên tu
những hạnh viễn ly nào khác? Cúi xin Ngài dạy hạnh viễn ly thù thắng
cho các đại Bồ-tát.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Chư đại Bồ-tát hoặc ở các nơi thanh
vắng như núi rừng, đầm vắng, đồng hoang, hoặc ở chỗ phức tạp ồn ào
như thành ấp, xóm làng, kinh thành thì chỉ có thể viễn ly ác nghiệp
phiền não, còn viễn ly tác ý Thanh-văn, Độc-giác, siêng tu Bát-nhã604
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ba-la-mật-đa và tu các công đức thù thắng khác, đó gọi là hạnh chơn
viễn ly của Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Hạnh viễn ly này, tất cả Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác cùng khen ngợi. Hạnh viễn ly này, tất cả Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác cùng mở bày chấp nhận.
Này Thiện Hiện! Hạnh viễn ly này, các đại Bồ-tát thường phải
tu học; hoặc ngày, hoặc đêm phải chánh tư duy, tinh tấn tu hành pháp
viễn ly này. Đó gọi là hạnh viễn ly của Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Hạnh viễn ly này, chẳng lẫn lộn tác ý Thanhvăn, Duyên-giác, chẳng xen lẫn tất cả phiền não ác nghiệp, xa lìa các
việc ồn ào phức tạp, rốt ráo thanh tịnh, khiến các Bồ-tát mau chứng
quả vị giác ngộ cao tột, lợi lạc hữu tình cùng tận đời vị lai, thường
không dứt hết.
Này Thiện Hiện! Các việc mà ác ma đã ngợi khen, như ở các
chỗ thanh vắng như núi rừng, đầm vắng, đồng hoang, rời bỏ đồ nằm,
ngồi yên một mình, chẳng phải là hạnh viễn ly thù thắng của Bồ-tát.
Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì hạnh viễn ly ấy còn có ồn ào xen lẫn, nghĩa
là hạnh ấy còn xen lẫn ác nghiệp phiền não, hoặc xen lẫn tác ý Thanhvăn, Độc-giác; đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, chẳng thường tín
thọ, tinh cần tu học, chẳng có thể viên mãn trí nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát tuy siêng tu tập pháp hạnh viễn
ly, mà ma khen ngợi nhưng khởi tâm kiêu mạn, không thanh tịnh,
khinh miệt, chê bai các chúng đại Bồ-tát khác, đó là có chúng đại Bồtát tuy ở thành ấp, xóm làng, đô thị mà tâm thanh tịnh, không bị các
loại ác nghiệp phiền não xen lẫn, chẳng xen lẫn tác ý Thanh-văn, Độcgiác, tinh cần tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa; tinh cần an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh; tinh cần an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì; tinh cần an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; tinh cần tu tập bốn
niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
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đẳng giác, tám chi thánh đạo; đối với công đức thế gian như là bốn
tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông v.v... tu đã
viên mãn rồi; tinh cần tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô
nguyện; tinh cần tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông; tinh cần tu
tập pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; tinh cần tu tập mười
lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; tinh cần tu tập pháp
không quên mất, tánh luôn luôn xả; tinh cần tu tập trí nhất thiết, trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu
tình; tuy ở chỗ ồn ào nhưng tâm tĩnh lặng, thường xuyên siêng năng tu
tập hạnh viễn ly thù thắng. Đối với chúng đại Bồ-tát chơn tịnh như
vậy, họ sanh tâm kiêu mạn, phỉ báng, khinh miệt
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
không có phương tiện thiện xảo, nên dù ở nơi đồng hoang rộng trăm
do tuần, nơi ấy tuyệt nhiên không có các ác cầm thú, rắn rết, đạo tặc,
chỉ có thần quỷ la sát tà v.v... dạo chơi và dừng nghỉ trong đó, họ ở
chốn thanh vắng như thế, tuy trải qua một năm, hoặc trải qua mười
năm, hoặc trải qua trăm năm, hoặc trải qua ngàn năm, hoặc trải qua
trăm ngàn năm, hoặc trải qua ức năm, hoặc trải qua trăm ức năm, hoặc
trải qua ngàn ức năm, hoặc trải qua trăm ngàn ức năm, hoặc vượt hơn
số này, tu hạnh viễn ly nhưng chẳng hiểu rõ hạnh chơn viễn ly của các
đại Bồ-tát, đó là các chúng đại Bồ-tát tuy ở chỗ ồn ào mà tâm vẫn tĩnh
lặng, xa lìa các loại phiền não ác nghiệp, hướng đến quả vị giác ngộ
cao tột, xa lìa tác ý Thanh-văn, Độc-giác. Đại Bồ-tát này tuy ở nơi
đồng hoang trải qua thời gian lâu dài, nhưng còn xen lẫn tác ý Thanhvăn, Độc-giác, đắm trước pháp của địa vị Thanh-văn, Độc-giác,
nương vào pháp ấy mà tu hạnh viễn ly; lại đối với hạnh này sanh mê
đắm sâu xa.
Này Thiện Hiện! Bồ-tát ấy tuy tu hành hạnh viễn ly như thế,
nhưng chẳng thuận theo tâm của chư Như Lai.
Này Thiện Hiện! Hạnh chơn viễn ly của các đại Bồ-tát mà ta
xưng tán, đại Bồ-tát ấy hoàn toàn chẳng thành tựu. Vị ấy, đối với hạnh
viễn ly chơn thắng, cũng chẳng thấy có hành tướng tương tợ. Vì sao?
Vì vị ấy đối với hạnh chơn viễn ly như thế, chẳng sanh ưa thích, chỉ tu
hành hạnh viễn ly không của Thanh-văn, Độc-giác.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy khi tu hạnh viễn ly chẳng chơn
thắng, ma đi đến chỗ trống hoan hỷ khen ngợi, bảo: Hay thay! Hay
thay! Ngài có khả năng tu hành hạnh chơn viễn ly. Hạnh viễn ly này,
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tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cùng xưng tán. Đối với hạnh
này Ngài tinh cần tu tập, thì mau chứng quả vị giác ngộ cao tột.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chấp trước pháp hạnh viễn ly
của Thanh-văn, Độc-giác như vậy cho là tối thắng, khinh miệt, chê bai
những vị an trụ Bồ-tát thừa, tuy ở chỗ ồn ào mà tâm vẫn tĩnh lặng, các
Bí-sô mà thiện pháp đã thành tựu điều hòa v.v... rằng họ chẳng có thể
tu hạnh viễn ly, thân ở chỗ ồn ào, tâm chẳng tĩnh lặng.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, đối với đại Bồ-tát an trụ hạnh
chơn viễn ly mà chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cùng khen ngợi,
khinh miệt, chê bai, cho là ở chỗ ồn ào, tâm chẳng tĩnh lặng, chẳng thể
tu hành hạnh chơn viễn ly; còn đối với đại Bồ-tát an trụ hạnh ồn ào
phức tạp thật sự mà chư Như Lai chẳng xưng tán, thì tôn trọng khen
ngợi, cho là chẳng ồn ào phức tạp, tâm họ tĩnh lặng, có khả năng tu
hành chơn chánh hạnh chơn viễn ly.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy đối với người như bậc đại sư,
nên thân cận, cung kính cúng dường thì chẳng thân cận cung kính
cúng dường, trái lại sanh khinh miệt. Còn đối với kẻ như bạn ác đáng
xa lìa chẳng nên phụng sự, thì chẳng xa lìa, mà lại cung kính cúng
dường phụng sự như bậc Đại sư.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
không có phương tiện thiện xảo nên vọng sanh chấp trước. Vì sao? Vì
vị ấy nghĩ thế này: Việc tu hành của ta là chơn viễn ly, cho nên được
phi nhơn xưng tán hộ niệm. Người ở thành ấp thân tâm nhiễu loạn, thì
ai mà hộ niệm cung kính khen ngợi.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này, tâm nhiều
ngạo mạn, khinh miệt, chê bai các chúng đại Bồ-tát khác, phiền não ác
nghiệp ngày đêm tăng trưởng.
Này Thiện Hiện! Nên biết, đại Bồ-tát ấy, đối với các Bồ-tát là
hạng Chiên-đồ-la làm ô uế chúng đại Bồ-tát. Tuy giống tướng đại Bồtát nhưng là đại tặc trong cõi trời, cõi người, dối trá mê hoặc trời,
người, A-tố-lạc v.v... Thân tuy mang pháp y của Sa-môn nhưng tâm
thường chứa ý muốn trộm cướp. Có các người hướng đến Bồ-tát thừa,
chẳng nên thân cận, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen người
ác như thế. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Nên biết, người ấy ôm lòng tăng thượng mạn,
bên ngoài giống Bồ-tát nhưng bên trong nhiều phiền não. Vì vậy, này
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát chơn thật thì chẳng bỏ trí nhất thiết trí,
chẳng bỏ quả vị giác ngộ cao tột, thâm tâm cầu chứng trí nhất thiết trí,
cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột, vì lợi lạc khắp các hữu tình, nên
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chẳng thân cận cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen người ác
như thế.
Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát thường nên tinh tấn tu hành sự
nghiệp của mình, nhàm chán xa lìa sanh tử, chẳng đắm ba cõi; đối với
kẻ ác tặc Chiên-đồ-la kia, nên thường phát tâm từ, bi, hỷ, xả, nên nghĩ
thế này: Ta chẳng nên sanh khởi tội lỗi như ác nhân kia đã sanh khởi.
Nếu khi thất niệm tạm khởi như kẻ kia thì kịp thời biết ngay, khiến
mau trừ diệt.
Này Thiện Hiện! Chư đại Bồ-tát muốn chứng quả vị giác ngộ
cao tột, nên hiểu biết rõ ràng ma sự như vậy, nên siêng tinh tấn xa lìa,
trừ diệt như tội lỗi mà Bồ-tát kia đã khởi.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ý muốn chứng quả vị giác
ngộ cao tột tăng trưởng thì nên thường thân cận, cung kính cúng
dường, tôn trọng ngợi khen thiện hữu tốt nhất.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những ai
được gọi là thiện hữu tốt nhất của các đại Bồ-tát?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác là thiện hữu tốt nhất của đại Bồ-tát; tất cả đại Bồ-tát cũng là thiện
hữu tốt nhất của đại Bồ-tát. Có các Thanh-văn và Thiện sĩ khác, có
khả năng vì chúng đại Bồ-tát mà tuyên thuyết khai thị, phân biệt làm
rõ pháp tương ưng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa, khiến cho dễ hiểu, nên biết, cũng là thiện hữu tốt nhất
của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, bố thí Ba-la-mật-đa là thiện hữu tốt
nhất của đại Bồ-tát; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa cũng là thiện hữu tốt nhất của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, bốn niệm trụ là thiện hữu tốt nhất
của đại Bồ-tát; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng là thiện hữu tốt nhất của đại Bồtát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, bốn tịnh lự là thiện hữu tốt nhất của
đại Bồ-tát; bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng là thiện hữu tốt nhất
của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, tám giải thoát là thiện hữu tốt nhất
của đại Bồ-tát; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng là
thiện hữu tốt nhất của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, pháp môn giải thoát không là thiện
hữu tốt nhất của đại Bồ-tát; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
cũng là thiện hữu tốt nhất của đại Bồ-tát.
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Này Thiện Hiện! Nên biết, bậc Cực hỷ là thiện hữu tốt nhất của
đại Bồ-tát; bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan
thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc
Pháp vân cũng là thiện hữu tốt nhất của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, năm loại mắt là thiện hữu tốt nhất
của đại Bồ-tát; sáu phép thần thông cũng là thiện hữu tốt nhất của đại
Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, pháp môn Tam-ma-địa là thiện hữu
tốt nhất của đại Bồ-tát; pháp môn Đà-la-ni cũng là thiện hữu tốt nhất
của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, mười lực Phật là thiện hữu tốt nhất
của đại Bồ-tát; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng là thiện hữu
tốt nhất của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, pháp không quên mất là thiện hữu
tốt nhất của đại Bồ-tát; tánh luôn luôn xả cũng là thiện hữu tốt nhất
của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí
phiền não là thiện hữu tốt nhất của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, trí nhất thiết là thiện hữu tốt nhất của
đại Bồ-tát; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng là thiện hữu tốt nhất
của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, tất cả hạnh đại Bồ-tát là thiện hữu tốt
nhất của đại Bồ-tát; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng là thiện
hữu tốt nhất của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, Thánh đế khổ là thiện hữu tốt nhất
của đại Bồ-tát; Thánh đế tập, diệt, đạo cũng là thiện hữu tốt nhất của
đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, tánh nhân duyên của các pháp là
thiện hữu tốt nhất của đại Bồ-tát; các chi duyên khởi cũng là thiện hữu
tốt nhất của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, pháp không nội là thiện hữu tốt nhất
của đại Bồ-tát; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
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pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng là thiện hữu
tốt nhất của đại Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, chơn như là thiện hữu tốt nhất của
đại Bồ-tát; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cũng là thiện hữu tốt nhất của đại
Bồ-tát.
Này Thiện Hiện! Nên biết, bố thí Ba-la-mật-đa đối với các
chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc,
là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là
hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng đối với chúng
đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn
đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất,
là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, bốn bốn niệm trụ đối với các chúng
đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn
đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất,
là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng
đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn
đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là
cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, bốn tịnh lự đối với các chúng đại
Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn
đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất,
là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; bốn vô lượng, bốn
định vô sắc cũng đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là
ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết,
là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là
cha, là mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, tám giải thoát đối với các chúng đại
Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn
đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất,
là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ cũng đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là
người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu
sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là
bến, là về, là đến, là cha, là mẹ.
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Này Thiện Hiện! Nên biết, pháp môn giải thoát không đối với
các chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn
đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là
cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ;
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng đối với chúng đại Bồtát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là
sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà,
là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, bậc Cực hỷ đối với các chúng đại
Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn
đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất,
là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; bậc Ly cấu, bậc Phát
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân cũng đối với chúng
đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn
đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất,
là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, năm loại mắt đối với các chúng đại
Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn
đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất,
là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; sáu phép thần thông
cũng đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là
ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ,
là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, pháp môn Tam-ma-địa đối với các
chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc,
là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là
hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; pháp môn
Đà-la-ni cũng đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là
ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết,
là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là
cha, là mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, mười lực Phật đối với các chúng đại
Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn
đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất,
là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng cũng đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn
dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu,
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là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là
đến, là cha, là mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, pháp không quên mất đối với các
chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc,
là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là
hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; tánh luôn
luôn xả cũng đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh
sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí,
là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là
mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, sự vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí
phiền não đối với các chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh
sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí,
là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là
mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, trí nhất thiết đối với các chúng đại
Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn
đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất,
là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng cũng đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là
ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết,
là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là
cha, là mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, tất cả hạnh đại Bồ-tát là thầy, là
người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu
sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là
bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật
cũng đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là
ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ,
là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, Thánh đế khổ đối với các chúng đại
Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn
đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất,
là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; Thánh đế tập, diệt,
đạo cũng đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh
sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí,
là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là
mẹ.
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Này Thiện Hiện! Nên biết, tánh duyên khởi của các pháp đối
với các chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn
đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là
cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; các
chi duyên khởi cũng đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt,
là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là
biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là
đến, là cha, là mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, pháp không nội đối với các chúng
đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn
đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất,
là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; pháp không ngoại,
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không
không tánh tự tánh cũng đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn
dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu,
là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là
đến, là cha, là mẹ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, chơn như đối với các chúng đại Bồtát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là
sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà,
là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ; pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì
cũng đối với chúng đại Bồ-tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là
ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ,
là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ.
Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác của
quá khứ đều lấy bố thí Ba-la-mật-đa, nói đủ cho đến cảnh giới bất tư
nghì làm thầy, làm người dẫn dắt, làm ánh sáng, làm ngọn đuốc, làm
ngọn đèn, làm sự chiếu sáng, làm hiểu, làm biết, làm trí, làm tuệ, làm
cứu, làm hộ, làm thất, làm nhà, làm bến, làm bờ, làm về, làm đến, làm
cha, làm mẹ. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác của vị lai đều lấy
bố thí Ba-la-mật-đa, nói đủ cho đến cảnh giới bất tư nghì làm thầy,
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làm người dẫn dắt, làm ánh sáng, làm ngọn đuốc, làm ngọn đèn, làm
sự chiếu sáng, làm hiểu, làm biết, làm trí, làm tuệ, làm cứu, làm hộ,
làm thất, làm nhà, làm bến, làm bờ, làm về, làm đến, làm cha, làm mẹ.
Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện tại ở vô lượng, vô số, vô
biên thế giới trong khắp mười phương trụ trì an ổn tất cả hữu tình,
khai thị pháp vi diệu, đều lấy bố thí Ba-la-mật-đa, nói đủ cho đến cảnh
giới bất tư nghì làm thầy, làm người dẫn dắt, làm ánh sáng, làm ngọn
đuốc, làm ngọn đèn, làm sự chiếu sáng, làm hiểu, làm biết, làm trí,
làm tuệ, làm cứu, làm hộ, làm thất, làm nhà, làm bến, làm bờ, làm về,
làm đến, làm cha, làm mẹ. Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều từ bố
thí Ba-la-mật-đa … nói đủ cho đến cảnh giới bất tư nghì mà xuất sanh.
Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát ý thích muốn chứng quả vị
giác ngộ cao tột, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật thì nên học
bố thí Ba-la-mật-đa, nên học tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa; nên học bốn niệm trụ, nên học bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; nên
học bốn tịnh lự, nên học bốn vô lượng, bốn định vô sắc; nên học tám
giải thoát, nên học tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; nên
học pháp môn giải thoát không, nên học pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; nên học bậc Cực hỷ, nên học bậc Ly cấu, bậc Phát
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; nên học năm loại
mắt, nên học sáu phép thần thông; nên học pháp môn Tam-ma-địa,
nên học pháp môn Đà-la-ni; nên học mười lực Phật, nên học bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng; nên học pháp không quên mất, nên học
tánh luôn luôn xả; nên học vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí phiền não;
nên học trí nhất thiết, nên học trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; nên
học tất cả hạnh đại Bồ-tát, nên học quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật; nên học Thánh đế khổ, nên học Thánh đế tập, diệt, đạo; nên học
tánh duyên khởi của các pháp, nên học các chi duyên khởi; nên học
pháp không nội, nên học pháp không ngoại, pháp không nội ngoại,
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
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tánh; nên học chơn như, nên học pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy đã học bố thí Ba-la-mật-đa cho
đến cảnh giới bất tư nghì. Lại nên dùng bốn nhiếp pháp nhiếp hóa các
hữu tình. Bốn nhiếp pháp là gì? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi
hành, bốn là đồng sự.
Này Thiện Hiện! Ta quán xét nghĩa này cho nên nói là bố thí,
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nói đủ cho
đến cảnh giới bất tư nghì, đối với các chúng đại Bồ-tát là thầy, là
người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu
sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là
bến, là về, là đến, là cha, là mẹ. Vì vậy, này Thiện Hiện! Các đại Bồtát muốn tu hành hạnh bất tùy tha giáo, muốn an trụ trụ bất tùy tha
giáo, muốn đoạn nghi của tất cả hữu tình, muốn thỏa mãn nguyện
vọng của tất cả hữu tình, muốn nghiêm tịnh cõi Phật, muốn thành thục
hữu tình, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện!
Vì ở trong kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, rộng nói tất cả pháp
tướng nên tu học của chúng đại Bồ-tát. Tất cả chúng đại Bồ-tát đối với
pháp này đều phải siêng năng tu học.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhãba-la-mật-đa ấy lấy gì làm tướng mà khuyên chúng đại Bồ-tát phải
siêng năng tu học?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy lấy hư
không làm tướng; Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy lấy vô trước làm tướng;
Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy lấy vô tướng làm tướng. Vì sao? Này Thiện
Hiện! Vì ở trong tướng của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa này, các
tướng của các pháp đều chẳng thể nắm bắt được, vì vô sở hữu.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có nhân
duyên nào mà có thể nói diệu tướng của Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
Các pháp cũng có tướng như thế chăng?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời
ông nói. Có nhân duyên có thể nói diệu tướng của Bát-nhã-ba-la-mậtđa, các pháp cũng có diệu tướng như thế. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì
Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy lấy tánh không làm tướng, các pháp cũng lấy
tánh không làm tướng. Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy lấy viễn ly làm tướng,
các pháp cũng lấy viễn ly làm tướng.
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Này Thiện Hiện! Do nhân duyên này, có thể nói thế này: Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa có diệu tướng; các pháp cũng có diệu tướng
như thế. Vì tất cả pháp, tự tánh đều là không, lìa tất cả tướng.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn! Nếu tất cả
pháp, tự tánh đều là không, xa lìa các tướng, thì tất cả pháp và cái
không của tất cả pháp, cũng là tất cả pháp, lìa tất cả pháp, thì tại sao
hữu tình có thể bày ra có tạp nhiễm, có thanh tịnh? Bạch Thế Tôn!
Chẳng phải pháp tánh không có nhiễm có tịnh, cũng chẳng phải xa lìa
pháp có nhiễm có tịnh.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải pháp tánh không có khả năng chứng
quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng pháp viễn ly có khả năng chứng
quả vị giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong tánh không, có pháp có thể
chứng đắc; cũng chẳng phải trong xa lìa có pháp có thể chứng đắc.
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải trong tánh không có đại Bồ-tát
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; cũng chẳng phải trong viễn ly, có
đại Bồ-tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Làm sao cho con hiểu nghĩa thú sâu xa mà Phật
đã dạy?
Bấy giờ, Phật dạy cụ thọ Thiện Hiện: Này Thiện Hiện! Theo ý
ông thì sao? Hữu tình trải qua thời gian vô tận có tâm ngã và ngã sở,
chấp ngã và ngã sở chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Bạch Thiện Thệ!
Đúng vậy! Hữu tình trong thời gian vô tận có tâm ngã và ngã sở, chấp
trước ngã và ngã sở.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao, cái tâm chấp ngã
và ngã sở ấy xa lìa không chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Bạch Thiện Thệ!
Đúng vậy! Cái tâm chấp ngã và ngã sở ấy đều xa lìa không.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Đâu chẳng phải
do hữu tình chấp ngã và ngã sở mà lưu chuyển sanh tử?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Bạch Thiện Thệ!
Đúng vậy! Các loại hữu tình do chấp ngã và ngã sở mà lưu chuyển
sanh tử.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Hữu tình lưu chuyển sanh tử như thế
là do có tạp nhiễm. Vì vậy biết chắc rằng tạp nhiễm hiện hữu.
Này Thiện Hiện! Nếu các hữu tình không có tâm chấp trước ngã
và ngã sở thì không có tạp nhiễm. Nếu không có tạp nhiễm thì không
có lưu chuyển sanh tử, mà lưu chuyển sanh tử đã hiện thì do đó nên
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biết có pháp tạp nhiễm; đã có pháp tạp nhiễm thì cũng có thanh tịnh.
Vì vậy, này Thiện Hiện! Nên biết, hữu tình tuy tự tánh là không, xa lìa
các tướng, nhưng có tạp nhiễm, thanh tịnh hiện hữu.
Quyeån Thöù 333
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn!
Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành sắc; cũng chẳng
hành thọ, tưởng, hành, thức.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành nhãn xứ; cũng chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành sắc xứ; cũng chẳng hành thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành nhãn giới; cũng chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành sắc giới; cũng chẳng hành thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành nhãn thức giới; cũng chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành nhãn xúc; cũng chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; cũng chẳng hành các thọ
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành địa giới; cũng chẳng hành thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành vô minh; cũng chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành bố thí Ba-la-mật-đa; cũng chẳng hành tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành pháp không nội; cũng chẳng hành pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh.
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Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành chơn như; cũng chẳng hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành bốn niệm trụ; cũng chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành Thánh đế khổ; cũng chẳng hành Thánh đế tập, diệt, đạo.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành bốn tịnh lự; cũng chẳng hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành tám giải thoát; cũng chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành pháp môn giải thoát không; cũng chẳng hành pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành năm loại mắt; cũng chẳng hành sáu phép thần thông.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành pháp môn Tam-ma-địa; cũng chẳng hành pháp môn Đà-la-ni.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành mười lực Phật; cũng chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành pháp không quên mất; cũng chẳng hành tánh luôn luôn xả.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành quả Dự-lưu; cũng chẳng hành quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành quả vị Độc-giác.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng
hành trí nhất thiết; cũng chẳng hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì các pháp ấy năng hành, sở hành, thời hành,
xứ hành và do đó mà được hành đều chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát có khả năng tu hành như thế, thì
chẳng bị tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian hàng phục
được; mà trái lại có khả năng hàng phục tất cả trời, người, A-tố-lạc
v.v... trong thế gian.
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Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát có khả năng tu hành như thế thì
chẳng bị tất cả Thanh-văn, Độc-giác hàng phục, mà lại có khả năng
hàng phục tất cả Thanh-văn, Độc-giác. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Đại
Bồ-tát ấy đã được an trụ không có điểm nào có thể hàng phục được,
nghĩa là Bồ-tát ấy lìa sanh vị.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy thường xuyên an trụ tác ý trí nhất
thiết trí, chẳng thể khuất phục.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy khi tu hành như thế, vì gần gũi với
trí nhất thiết trí, nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như ông
đã nói.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ này đều được thân người, đã được thân
người rồi, đều chứng quả vị giác ngộ cao tột; có thiện nam tử, hay
thiện nữ nhơn nào đó, suốt cả cuộc đời, dùng đồ cúng thượng diệu của
thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai
Ứng Chánh Đẳng Giác này; lại đem thiện căn cúng dường như thế ban
cho tất cả hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng về quả vị giác
ngộ cao tột thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này,
được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, ở
giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, phân bố sắp
đặt, phân biệt khai thị, khiến cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn này,
do nhân duyên ấy, nên công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu
tình của cõi Nam thiệm bộ và cõi Đông thắng thân này đều được thân
người, được thân người rồi, đều chứng quả vị giác ngộ cao tột; có
thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, suốt cả cuộc đời, đem các đồ cúng
thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen
chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác này; lại đem thiện căn cúng
dường ấy ban khắp cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do
nhân duyên này, được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, ở
giữa đại chúng tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy, phân bố sắp
đặt, phân biệt khai thị khiến cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương ưng Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa ấy thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn này, do
nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô
biên chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở cõi nam thiệm bộ, cõi Đông thắng thân, cõi Tây ngưu hóa này
đều được thân người, được thân người rồi, đều chứng quả vị giác ngộ
cao tột. Có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, suốt cả cuộc đời dùng
các đồ cúng thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn
trọng ngợi khen chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác này; lại đem
thiện căn cúng dường ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy,
do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, ở
giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, phân
bố, sắp đặt, phân biệt khai thị khiến cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương
ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, thì thiện nam tử, thiện nữ
nhơn ấy, do nhân duyên này, công đức đạt được hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình trong bốn đại châu này đều được thân người, được thân người rồi,
đều chứng quả vị giác ngộ cao tột; có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào
đó, suốt cả cuộc đời, dùng các đồ cúng thượng diệu của thế gian, cung
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác này; lại đem thiện căn cúng dường như thế, ban cho các hữu tình
cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện
nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, ở
giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, phân
bố, sắp đặt, phân biệt, khai thị, khiến cho dễ hiểu và an trụ tác ý tương
ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy,
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do nhân duyên này phước đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng,
vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Tiểu thiên này đều được thân người, được thân người
rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột; có thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào đó, suốt cả cuộc đời đem các đồ cúng thượng diệu của thế gian
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác này; lại đem thiện căn cúng dường như thế ban cho các
hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì
thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ tác ý
tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, thì thiện nam tử,
thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này công đức đạt được nhiều hơn vị
trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Trung thiên này đều được thân người, được thân người
rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột; có thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào đó, suốt cả cuộc đời dùng các đồ cúng thượng diệu của thế gian
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác này; lại đem thiện căn cúng dường như thế ban cho các
hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì
thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ tác ý
tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, thì thiện nam tử,
thiện nữ nhơn này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị
trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Tam thiên đại thiên này đều được thân người, được
thân người rồi đều chứng quả vị giác ngộ cao tột; có thiện nam tử,
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thiện nữ nhơn nào đó, suốt cả cuộc đời dùng các đồ cúng thượng diệu
của thế gian cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai
Ứng Chánh Đẳng Giác này; lại đem thiện căn cúng dường như thế ban
cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ
cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được
phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ tác ý
tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế, thì thiện nam tử,
thiện nữ nhơn này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị
trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở cõi Nam thiệm bộ này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, chỉ dẫn đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo, lại đem thiện
căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau
đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ
nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình trong cõi Nam thiệm bộ và cõi Đông thắng thân này, chẳng phải
trước, chẳng phải sau đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ
nhơn nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn đều khiến an trụ mười
thiện nghiệp đạo, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho
các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao
tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước
nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình trong cõi Nam thiệm bộ, cõi Đông thắng thân, cõi Tây ngưu hóa,
chẳng phải trước, chẳng phải sau đều được thân người, có thiện nam
tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn đều khiến an
trụ mười thiện nghiệp đạo, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế
ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác
ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này
được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới bốn đại châu này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, chỉ dẫn đều khiến cho an trụ mười thiện nghiệp đạo, lại đem
thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như
nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện
nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Tiểu thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
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được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, chỉ dẫn đều khiến cho an trụ mười thiện nghiệp đạo, lại đem
thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như
nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện
nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Trung thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, chỉ dẫn đều khiến cho an trụ mười thiện nghiệp đạo, lại đem
thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như
nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện
nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải
sau đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó,
phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn đều khiến cho an trụ mười thiện nghiệp
đạo, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình
cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện
nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, chỉ dẫn đều khiến cho an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, năm thần thông, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như
thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị
giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên
này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thân này, chẳng phải
trước, chẳng phải sau đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ
nhơn nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn đều khiến an trụ bốn tịnh
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, lại đem thiện căn
dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy,
do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thân, châu Tây ngưu hóa,
chẳng phải trước, chẳng phải sau đều được thân người, có thiện nam
tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn đều khiến an
trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, lại
đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có
như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử,
thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới bốn đại châu này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, chỉ dẫn đều khiến an trụ bốn tịnh lự, bốn định vô sắc, năm
thần thông, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các
hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì
thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Tiểu thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, chỉ dẫn khiến đều an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định
vô sắc, năm thần thông, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế
ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác
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ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này
được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Trung thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, chỉ dẫn khiến đều an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định
vô sắc, năm thần thông, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế
ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác
ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này
được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải
sau đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó,
phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn khiến đều an trụ bốn tịnh lự, bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ
dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân
duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
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chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, chỉ dẫn khiến đều an trụ bốn quả Sa-môn, lại đem thiện căn
dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy,
do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thân, chẳng phải trước,
chẳng phải sau đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn khiến đều an trụ bốn quả Samôn, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình
cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện
nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thân, châu Tây ngưu hóa
này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều được thân người, có thiện
nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt đều làm
cho an trụ bốn quả Sa-môn, lại đem thiện căn dạy bảo, dẫn dắt như thế
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ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác
ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này
được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới bốn đại châu này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho an trụ bốn quả Sa-môn, lại đem thiện
căn dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau
đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ
nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở Tiểu thiên thế giới này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho an trụ bốn quả Sa-môn, lại đem thiện
căn dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau
đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ
nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
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này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở trong Trung thiên thế giới này, chẳng phải trước, chẳng phải sau
đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương
tiện dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho an trụ bốn quả Sa-môn, lại đem
thiện căn dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như
nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện
nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở Tam thiên đại thiên thế giới này, chẳng phải trước, chẳng phải
sau đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó,
phương tiện dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho an trụ bốn quả Sa-môn, lại
đem thiện căn dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có
như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử,
thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho an trụ quả vị Độc-giác, lại đem thiện căn
dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy,
do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
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Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thân, chẳng phải trước,
chẳng phải sau đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào đó, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho an trụ quả vị Độcgiác, lại đem thiện căn dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình
cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện
nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thân, châu Tây ngưu hóa
này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều được thân người, có thiện
nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt đều làm
cho an trụ quả vị Độc-giác, lại đem thiện căn dạy bảo, dẫn dắt như thế
ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác
ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này
được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
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này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới bốn đại châu này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho an trụ quả vị Độc-giác, lại đem thiện căn
dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy,
do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Tiểu thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho an trụ quả vị Độc-giác, lại đem thiện căn
dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy,
do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Trung thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho an trụ quả vị Độc-giác, lại đem thiện căn
dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau đồng
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy,
do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
634

Tập 07, Quyển 334, Phẩm Khéo Học

Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải
sau đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó,
phương tiện dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho an trụ quả vị Độc-giác, lại
đem thiện căn dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có
như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử,
thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như thế,
phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
vàng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập
hạnh đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại đem thiện căn
dạy bảo, dẫn dắt như thế, cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do
nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thân này, chẳng phải
trước, chẳng phải sau đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ
nhơn nào đó, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho phát khởi tâm
Vô thượng giác, tu tập hạnh đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột, lại đem thiện căn dạy bảo, dẫn dắt như thế, cho các hữu tình cùng
có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử,
thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thân, châu Tây ngưu hóa
này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều được thân người, có thiện
nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt đều làm
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cho phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh đại Bồ-tát, chứng đắc
quả vị giác ngộ cao tột, lại đem thiện căn dạy bảo, dẫn dắt như thế,
cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ
cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do nhân duyên này được
phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới bốn đại châu này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập
hạnh đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại đem thiện căn
dạy bảo, dẫn dắt như thế, cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do
nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Tiểu thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập
hạnh đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại đem thiện căn
dạy bảo, dẫn dắt như thế, cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do
nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
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Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Trung thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau đều
được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó, phương tiện
dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập
hạnh đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại đem thiện căn
dạy bảo, dẫn dắt như thế, cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, do
nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Giả sử, các loại hữu
tình ở thế giới Tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải
sau đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào đó,
phương tiện dạy bảo, dẫn dắt đều làm cho phát khởi tâm Vô thượng
giác, tu tập hạnh đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại đem
thiện căn dạy bảo, dẫn dắt như thế, cho các hữu tình cùng có như nhau
đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ
nhơn ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!
Rất nhiều!
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn
nào, ở giữa đại chúng, tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như
thế, phân bố, sắp đặt, phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững
chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn
này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô
lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
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Này Thiện Hiện! Nên biết, đại Bồ-tát ấy do thế lực tinh cần tăng
tiến này, đưa các hữu tình đến bên kia bờ phước điền. Vì sao? Này
Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy, đối với pháp thì thế lực tinh cần tăng
tiến đó, tất cả hữu tình chẳng ai có thể bì kịp, chỉ trừ Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy tu hành
sâu sắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thấy các hữu tình không có lợi lạc nên
khởi tâm đại từ, thấy các hữu tình có sự khổ đau nên khởi tâm đại bi,
thấy các hữu tình được lợi lạc nên khởi tâm đại hỷ, thấy các hữu tình
không có tánh tướng nên khởi tâm đại xả.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, tuy đối với hữu tình, bình đẳng
phát khởi đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nhưng đối với tất cả không
chấp trước.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-lamật-đa nên được hào quang lớn, đó là hào quang bố thí Ba-la-mật-đa,
cũng được hào quang tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Bala-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy tuy chưa chứng đắc trí nhất thiết
trí, nhưng đối với quả vị giác ngộ cao tột được Bất thối chuyển, nên
đưa các hữu tình đến bên kia bờ phước điền, có thể thọ nhận các dụng
cụ sanh sống như tất cả y phục, ẩm thực, giường tòa, thuốc men v.v…
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy an trụ tác ý tương ưng Bát-nhãba-la-mật-đa nên có khả năng báo ân thí chủ một cách rốt ráo, cũng có
khả năng gần gũi trí nhất thiết trí. Vì vậy, này Thiện Hiện! Nếu đại
Bồ-tát chẳng muốn hư dối nhận đồ cúng dường của quốc vương, đại
thần, trưởng giả, cư sĩ, hữu tình, vì muốn chỉ cho hữu tình con đường
chơn thiện, muốn vì hữu tình làm ánh sáng thanh tịnh, muốn cứu thoát
hữu tình khỏi lao ngục ba cõi, muốn ban cho hữu tình pháp nhãn thanh
tịnh, thì nên thường an trụ tác ý tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu
xa. Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát an trụ tác ý tương ưng Bát-nhãba-la-mật-đa sâu xa thì nói ra điều gì đều nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nghĩa là nói pháp tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đã nói pháp tương
ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa rồi, lại thường như lý tư duy pháp tương
ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy thường an trụ tác ý tương ưng
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không dung nạp các tác ý khác bất chợt hiện
khởi.
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy ngày đêm tinh cần an trụ tác ý
tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không có khi nào dừng nghỉ.
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Này Thiện Hiện! Thí như có người, trước chưa từng có bảo
châu Mạt-ni, sau đó gặp được, quá đổi vui mừng, ngắm xem không
chán; bỗng nhiên bị mất, lòng rất đau khổ, luôn luôn than tiếc: Tiếc
thay! Biết ngày nào có lại viên bảo châu Mạt-ni đã mất! Người ấy tác
ý tương ưng với viên bảo châu Mạt-ni này, không khi nào dừng nghỉ.
Này Thiện Hiện! Nên biết, các đại Bồ-tát cũng giống như thế,
thường phải tinh cần an trụ tác ý tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa; nếu
lìa tác ý tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì làm tan mất tác ý tương
ưng trí nhất thiết trí.
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tất
cả tác ý đều là cái lìa tự tánh; tất cả tác ý đều là cái không tự tánh. Các
pháp cũng vậy, đều là cái lìa tự tánh, đều là cái không tự tánh. Ở trong
cái lìa tự tánh, cái không tự tánh, hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-lamật-đa, hoặc trí nhất thiết trí, hoặc các tác ý đều chẳng thể nắm bắt
được, thì tại sao đại Bồ-tát chẳng lìa tác ý tương ưng Bát-nhã-ba-lamật-đa, lại cũng chẳng lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát biết tất cả pháp và
các tác ý đều là cái lìa tự tánh, đều là cái không tự tánh thì cái lìa, cái
không như thế chẳng phải Thanh-văn làm, chẳng phải Độc-giác làm,
chẳng phải các đại Bồ-tát làm, chẳng phải Phật làm, cũng chẳng phải
ai khác làm. Nhưng tất cả pháp: Pháp trụ, pháp định, pháp tánh, pháp
giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, chơn như, thật tế là
pháp nhĩ thường trụ thì luôn luôn là như vậy. Đại Bồ-tát ấy chẳng lìa
tác ý tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lại cũng chẳng lìa tác ý tương
ưng trí nhất thiết trí. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mậtđa sâu xa, trí nhất thiết trí và các tác ý đều là cái lìa tự tánh, là cái
không tự tánh. Cái lìa, cái không như thế không tăng, không giảm. Có
khả năng thông đạt đúng đắn như thế, gọi là bất ly vậy.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu
Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa cũng vốn lìa tự tánh, vốn không tự tánh
thì tại sao đại Bồ-tát tu chứng tánh bình đẳng của Bát-nhã-ba-la-mậtđa rồi, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát khi tu chứng tánh
bình đẳng Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải các Phật pháp có tăng có
giảm, cũng chẳng phải tất cả pháp: Pháp trụ, pháp định, pháp tánh,
pháp giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, chơn như, thật tế
có tăng có giảm. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải ba, chẳng phải bốn,
cũng chẳng phải nhiều.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa như thế, tâm họ không kinh, không sợ, không hãi, chẳng chìm,
chẳng đắm cũng chẳng do dự, thì nên biết đại Bồ-tát ấy tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa đã được rốt ráo, an trụ bậc Bất thối chuyển
của Bồ-tát.
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Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh
chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của Bátnhã-ba-la-mật-đa sâu xa mà có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Thế Tôn bảo: Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải thật có của Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa
mà có pháp có thể đắc, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh không có thể hành không
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh không có thể hành không
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay sắc, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa sắc, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay thọ, tưởng, hành, thức, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa thọ, tưởng, hành, thức, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay nhãn xứ, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa nhãn xứ, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay sắc xứ, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa sắc xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay nhãn giới, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa nhãn giới, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay sắc giới, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa sắc giới, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay thanh, hương, vị, xúc, pháp giới,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay nhãn thức giới, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa nhãn thức giới, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay nhãn xúc, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa nhãn xúc, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay địa giới, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa địa giới, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay vô minh, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa vô minh, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay hành, thức, danh sắc, lục xứ,
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay bố thí Ba-la-mật-đa, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa bố thí Ba-la-mật-đa, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự Ba-la-mật-đa, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự
Ba-la-mật-đa, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay pháp không nội, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa pháp không nội, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
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- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay Thánh đế khổ, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa Thánh đế khổ, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay bốn tịnh lự, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa bốn tịnh lự, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tám giải thoát, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tám giải thoát, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay bốn niệm trụ, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
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- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa bốn niệm trụ, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay pháp môn giải thoát không, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa pháp môn giải thoát không, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay bậc Cực hỷ, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa bậc Cực hỷ, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc
Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc
Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
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- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay năm loại mắt, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa năm loại mắt, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay sáu phép thần thông, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa sáu phép thần thông, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay mười lực Phật, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa mười lực Phật, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay pháp không quên mất, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa pháp không quên mất, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh luôn luôn xả, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh luôn luôn xả, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
650

Tập 07, Quyển 335, Phẩm Đoạn Phân Biệt

- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay trí nhất thiết, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa trí nhất thiết, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tất cả pháp môn Đà-la-ni, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tất cả pháp môn Tam-ma-địa, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay quả Dự-lưu, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa quả Dự-lưu, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay quả vị Độc-giác, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa quả vị Độc-giác, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tất cả hạnh đại Bồ-tát, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tất cả hạnh đại Bồ-tát, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của sắc, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của sắc, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của thọ, tưởng, hành, thức, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của thọ, tưởng, hành, thức, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của nhãn xứ, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của nhãn xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của sắc xứ, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của sắc xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của nhãn giới, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của nhãn giới, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
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- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của sắc giới, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của sắc giới, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của nhãn thức giới, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của nhãn thức giới, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của nhãn xúc, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của nhãn xúc, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của địa giới, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của địa giới, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
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- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của vô minh, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của vô minh, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của bố thí Ba-la-mật-đa, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của bố thí Ba-la-mật-đa, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của pháp không nội, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của pháp không nội, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của pháp không ngoại, pháp không
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh
tự tánh, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của pháp không ngoại, pháp không nội
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự
tánh, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của chơn như, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của chơn như, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
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pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định,
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của Thánh đế khổ, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của Thánh đế khổ, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của bốn tịnh lự, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của bốn tịnh lự, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của tám giải thoát, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của tám giải thoát, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của bốn niệm trụ, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của bốn niệm trụ, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của pháp môn giải thoát không, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của pháp môn giải thoát không, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của bậc Cực hỷ, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của bậc Cực hỷ, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc
Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc
Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
Quyeån Thöù 335

HEÁT
660

02
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của năm loại mắt, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của năm loại mắt, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của sáu phép thần thông, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của sáu phép thần thông, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của mười lực Phật, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của mười lực Phật, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của pháp không quên mất, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của pháp không quên mất, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của tánh luôn luôn xả, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của tánh luôn luôn xả, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của trí nhất thiết, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của trí nhất thiết, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của tất cả pháp môn Đà-la-ni, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của tất cả pháp môn Đà-la-ni, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
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- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả Dự-lưu, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của quả Dự-lưu, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán,
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả vị Độc-giác, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của quả vị Độc-giác, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của tất cả hạnh đại Bồ-tát, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của tất cả hạnh đại Bồ-tát, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng
tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự
tại, rỗng không chẳng phải có của quả vị giác ngộ cao tột của chư
Phật, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của sắc, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của sắc, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của thọ, tưởng, hành, thức, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của thọ, tưởng, hành, thức, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhãn xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhãn xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của sắc xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của sắc xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhãn giới, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhãn giới, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của sắc giới, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của sắc giới, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhãn thức giới, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhãn thức giới, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhãn xúc, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhãn xúc, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có thể hành Bát-nhãba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, có thể
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
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sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của địa giới, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của địa giới, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của vô minh, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của vô minh, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
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nghì của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bố thí Ba-la-mật-đa, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bố thí Ba-la-mật-đa, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có
thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của pháp không nội, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của pháp không nội, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
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sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không,
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của Thánh đế khổ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của Thánh đế khổ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bốn tịnh lự, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bốn tịnh lự, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tám giải thoát, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tám giải thoát, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bốn niệm trụ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bốn niệm trụ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
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nghì của pháp môn giải thoát không, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của pháp môn giải thoát không, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, có thể hành Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bậc Cực hỷ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bậc Cực hỷ, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan
thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc
Pháp vân, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan
thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc
Pháp vân, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của năm loại mắt, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của năm loại mắt, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của sáu phép thần thông, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của sáu phép thần thông, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của mười lực Phật, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của mười lực Phật, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của pháp không quên mất, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của pháp không quên mất, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tánh luôn luôn xả, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tánh luôn luôn xả, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
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sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của trí nhất thiết, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của trí nhất thiết, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tất cả pháp môn Đà-la-ni, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tất cả pháp môn Đà-la-ni, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của quả Dự-lưu, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của quả Dự-lưu, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, có thể hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của quả vị Độc-giác, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của quả vị Độc-giác, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
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- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tất cả hạnh đại Bồ-tát, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của tất cả hạnh đại Bồ-tát, có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải ngay chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Có phải lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư
nghì của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có thể hành Bát-nhã-bala-mật-đa chăng?
- Không! Thiện Hiện!
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các
pháp như thế, đều chẳng thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì tại sao đại
Bồ-tát có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa?
Phật bảo Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Ông có thấy pháp nào
có thể hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật bảo Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Ông có thấy Bát-nhãba-la-mật-đa là chỗ sở hành của đại Bồ-tát chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật bảo Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Pháp mà ông chẳng
thấy là pháp có thể đạt được chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật bảo Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Pháp chẳng thể đạt
được có sanh diệt chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
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Phật bảo Thiện Hiện: Thật tánh của các pháp như ông đã thấy
tức là vô sanh pháp nhẫn của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát thành tựu vô
sanh pháp nhẫn như thế thì liền được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác
thọ ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối chuyển.
Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát đối với công đức thù thắng của
mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng v.v... tinh tấn tu
hành, thường không lười mỏi mà chẳng chứng quả vị giác ngộ cao tột,
trí nhất thiết trí, Đại-thừa diệu trí, là điều không có. Vì sao? Thiện
Hiện! Vì đại Bồ-tát ấy nhất định đã đạt được vô sanh pháp nhẫn, cho
đến quả vị giác ngộ cao tột, đối với pháp đã đạt được không thối,
không giảm.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát
nhờ tánh vô sanh của tất cả pháp mà được Phật thọ ký quả vị giác ngộ
cao tột Bất thối chuyển chăng?
Phật dạy: Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nhờ tánh sanh của tất cả pháp
mà được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối chuyển chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nhờ tánh sanh, vô sanh của tất
cả pháp mà được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối chuyển
chăng?
- Không! Thiện Hiện!
- Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát nhờ tánh phi sanh, phi vô sanh
của tất cả pháp mà được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối
chuyển chăng?
- Không! Thiện Hiện!
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại
Bồ-tát được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối chuyển?
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Ông có thấy
pháp nào được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối chuyển
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Con chẳng thấy có
pháp nào được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột Bất thối chuyển,
cũng chẳng thấy pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật có
năng chứng, chỗ chứng, lúc chứng và do đây mà chứng, tất cả đều
chẳng thể nắm bắt được.
Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như ông
đã nói.
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Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi đối với tất cả pháp vô sở
đắc thì chẳng nghĩ thế này: Ta đối với quả vị giác ngộ cao tột sẽ chứng
đắc; ta dùng pháp ấy mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; ta do pháp
này, vào lúc đó, ở nơi đó, mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì
sao? Này Thiện Hiện! Vì các đại Bồ-tát tu hành sâu sắc Bát-nhã-ba-lamật-đa, không có tất cả sự phân biệt như thế. Vì sao? Này Thiện Hiện!
Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa không phân biệt.
Quyeån Thöù 336
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