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C

ó người nào thoát khỏi những sự khổ rồi, được
lìa các dính mắc, thành tựu tâm tối thắng; sợ
sanh, già, bệnh. Vui việc lành,vui giải thoát, làm cho đến
được vui Niết Bàn. Nếu chưa đến được nơi kia, lại làm cho
được tròn đủ. Rộng hỏi kinh, luật, luận. Con đường giải thoát
nầy nay ta sẽ nói; hãy lắng nghe:
Hỏi rằng: Giới có nghĩa là gì ?
Đáp rằng: Giới nghĩa là oai nghi; định nghĩa là chẳng
loạn; huệ nghĩa là trí giác; giải thoát nghĩa là lìa các sự trói
buộc; vô thượng nghĩa là vô lậu; tùy giác nghĩa là được trí.

10

Thích Như Điển dịch

Pháp nầy nghĩa là 4 Thánh Pháp; Cù Đàm nghĩa là tánh; gọi
nghĩa là Thế Tôn; lấy giới, định, huệ, giải thoát thù thắng
làm công đức, hay đến được chỗ tối thắng; nên gọi là vô
lượng.
Giải Thoát Đạo nghĩa là gì ?
Giải Thoát ở đây có 5 nghĩa giải thoát. Đó là Phục giải
thoát, Bỉ phần giải thoát, Đoạn giải thoát, Y giải thoát và Ly
giải thoát.
Thế nào gọi là Phục Giải Thoát ? Nghĩa là những
người đang tu thiền, hàng phục các việc che đậy. Đây có
nghĩa là Phục giải thoát.
Bỉ phần giải thoát nghĩa là hiện tu đạt đến phần định,
các kiến giải thoát. Đây có nghĩa là Bỉ phần giải thoát.
Đoạn phần giải thoát là kẻ tu xuất thế gian đạo và hay
diệt trừ những sự ràng buộc. Đây gọi là Đoạn giải thoát.
Y giải thoát nghĩa là như lúc đắc quả, tâm thường an
vui. Đây gọi là Y giải thoát.
Ly giải thoát nghĩa là Vô Dư Y Niết Bàn. Đây gọi là
Ly giải thoát. Con đường giải thoát nầy là làm cho được giải
thoát. Ở đây là con đường đầy đủ, lấy giới, định, huệ làm con
đường giải thoát. Con đường giải thoát ấy ta nay sẽ nói.
Hỏi rằng: Phải nói như thế nào về con đường giải thoát
đó?
Đáp rằng: Có người vui được giải thoát mà chẳng nghe
nói giải thoát vậy; lại chẳng phục giải thoát vậy; lại chẳng
chánh phục giải thoát vậy. Như người mù chẳng thấy đường
mà đi chơi trong vườn của một nước. Tuy anh ta khổ, chẳng
được giải thoát, muốn được giải thoát mà không có chỗ
nương vào, Vì sao vậy? Như Phật đã nói. Nếu có chúng
sanh, trần lao vi tế, chẳng nghe được pháp, rồi cuối cùng lại
thoái chuyển. Lại như Phật cũng đã nói. Nầy các Tỳ Kheo!
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Có 2 nhơn và 2 duyên có thể sanh chánh kiến. Thế nào là
hai? Một là nghe từ kẻ kia; hai là tự mình chánh niệm; cho
nên nói là giải thoát.
Bất phục giải thoát là làm cho chúng sanh xa lìa nên
nói là giải thoát. Bất chánh phục giải thoát là trừ đi con
đường không chân chánh sẽ được thiền giải thoát đạo; nên
nói là giải thoát. Như người đi xa có người tốt chỉ đường. Đó
là con đường phục giải thoát. Ba ấm đầy đủ. Thế nào là ba ?
Đó là giới ấm, định ấm và huệ ấm.
Thế nào gọi là giới ấm ?
Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh và các loại
được nhiếp; hoặc giới ấm là các loại công đức của giới hợp
lại.
Thế nào gọi là định ấm?
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và những loại
định ấm được nhiếp. Hoặc nhiều loại định công đức hợp lại.
Thế nào gọi là huệ ấm ?
Chánh kiến, chánh tư duy và các loại được nhiếp. Hoặc
nhiều loại huệ công đức hợp lại. Đây gọi là ba ấm đầy đủ. Là
Phục giải thoát đạo nên học ba học. Nghĩa là: Tăng thượng
giới học; tăng thượng tâm học; tăng thượng huệ học. Hữu
giới hữu tăng thượng giới học; hữu định hữu tăng thượng
định học; hữu huệ hữu tăng thượng huệ học. Lại còn hữu
giới giới học; hữu giới tăng thượng giới học; hữu định tâm
học; hữu định tăng thượng tâm học; hữu huệ huệ học; hữu
huệ tăng thượng huệ học.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là giới học ?
Đáp rằng: Nghĩa là có giới tướng; gọi tên là giới học.
Nghĩa là đến phần giới là tăng thượng giới học. Lại nữa
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phàm phu giới; gọi là giới học. Thánh giới gọi là tăng thượng
giới học.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là tâm học ?
Đáp rằng: Đó là dục định.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là tăng thượng tâm học ?
Đáp rằng: Sắc định và vô sắc định. Đây nghĩa là tăng
thượng tâm học. Lại nữa có tướng định tâm học, đạt phần
định và đạo định; ở đây gọi là tăng thượng tâm học.
Thế nào gọi là huệ học ?
Nghĩa là thế gian trí, gọi tên là huệ học. Trí tương tợ tứ
đế và trí đạo; đây gọi là tăng thượng huệ học. Như Đức Thế
Tôn vì những người căn tánh thuần thục gọi là tăng thượng
giới học. Vì kẻ trung căn, nói là tăng thượng tâm học. Vì
người lợi căn; nói là tăng thượng huệ học.
Hỏi rằng: Học có nghĩa là gì ?
Đáp rằng: Học là có thể học về học tăng thượng học;
học vô học, gọi là học. Như vậy học ở đây có ba. Nghĩa là
phục giải thoát đạo lấy 3 loại học thành tựu thanh tịnh. Cho
nên giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, thấy thanh tịnh. Đối với
giới nầy là giới thanh tịnh. Định đây là tâm thanh tịnh; huệ
đây là sự thấy thanh tịnh. Giới nghĩa là tNy dơ việc phạm
giới. Định là tNy đi sự cột chặt dơ dáy. Đây có nghĩa là tâm
thanh tịnh. Huệ nghĩa là trừ đi cái dơ vô trí. Đây gọi là sự
thấy thanh tịnh. Lại nữa giới trừ ác nghiệp cấu; định trừ triền
cấu; huệ trừ sử cấu. Như thế lấy 3 sự thanh tịnh làm phục
giải thoát đạo. Lại lấy 3 loại thiện phục đạo. Nghĩa là đầu,
giữa, sau. Lành lấy giới làm đầu; lấy định làm giữa và lấy
huệ làm sau.
Thế nào gọi giới là sơ thiện ?
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Có kẻ tinh tấn thành tựu chẳng thoái; lấy sự chẳng
thoái làm ý, lấy hỉ làm dũng dược; lấy dũng dược làm cho
thân đẹp; lấy sự vui nên tâm định. Đây gọi là sơ thiện.
Định làm trung thiện nghĩa là lấy định như thật tri kiến.
Đây nghĩa là lành giữa.
Huệ làm hậu thiện là như thật tri kiến yểm xung rồi,
lấy yểm xung cho nên ly dục. Vì ly dục cho nên giải thoát.
Vì giải thoát nên thành tự tri. Như thế thành tựu 3 con đường
lành. Phục giải thoát đạo lại được 3 niềm vui. Nghĩa là vô
quá lạc, tịnh diệt lạc và chánh giác lạc. Kia lấy giới được vô
quá lạc; lấy định được tịnh diệt lạc và lấy huệ được chánh
giác lạc. Như thế thành tựu được ba loại lạc. Đây là phục giải
thoát đạo, xa rời hai bên, được trung đạo đầy đủ. Lấy giới
nầy hay trừ các dục trước. Đối với vô quá lạc tình, sanh hân
lạc; lấy định trừ thân trói buộc, đối với tịnh diệt lạc làm tăng
thượng lạc. Lấy huệ phân biệt tứ đế trung đạo đầy đủ. Đối
với chánh giác lạc, sâu mong ái lạc; như thế xa lìa hai bên
được trung đạo đầy đủ. Đây là phục giải thoát đạo. Lấy giới
trừ ác thú; lấy định trừ dục giới; lấy huệ trừ tất cả hữu. Đối
với giới tu nhiều; đối với định huệ tu ít, thành Tu Đà Hoàn,
Tư Đà Hàm. Đối với giới Định tu nhiều; đối với huệ tu ít,
thành A Na Hàm. Tu 3 loại đầy đủ thành A La Hán vô
thượng giải thoát.
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Phm Phân Biệt Giới
Thứ Hai

H

ỏi rằng: Thế nào là giới? Tướng gì? Vị gì? Khởi
lên như thế nào? Ở chỗ nào? Công đức ra sao?
Giới gì gọi là giới hạnh? Khác nhau cái gì? Có bao nhiêu
giới? Chỗ sanh khởi ra sao? Giới nào là đầu, giữa và cuối?
Có bao nhiêu pháp chướng ngại giới đạo? Có bao nhiêu
nguyên nhân của giới? Có bao nhiêu loại giới? Làm thế nào
để cho giới được thanh tịnh? Có bao nhiêu nguyên nhân để
làm giới trụ?
Đáp rằng: Về giới là thế nào? - Nghĩa là suy nghĩ về
giáo, uy nghi giới, không qua khỏi giới.
Thế nào gọi là suy nghĩ về giới?
Ta chẳng làm ác, kẻ làm tự thọ.
Thế nào là uy nghi giới?
Lìa nơi phạm xứ.
Thế nào là không qua khỏi giới?
Nếu có giới không qua khỏi thân miệng của người. Lại
nữa có nghĩa là đoạn lìa oai nghi, tất cả pháp lành là giới.
Như A Tỳ Đàm nói: Lấy pháp xuất ly mà đoạn nơi ham
muốn. Đây là giới hay lìa việc ác. Tư giới, hộ giới, uy nghi
giới, lấy chẳng sân hận đoạn diệt sân hận; lấy tướng quang
minh đoạn nơi ngủ nghỉ. Lấy bất tán loạn đoạn nơi trác hí;
lấy kiến pháp khởi đoạn nơi nghi hối; lấy trí đoạn vô minh;
lấy hỉ đoạn vô khả lạc; lấy sơ thiền đoạn ngũ cái: lấy nhị
thiền đoạn giác quán; lấy tam thiền đoạn hỷ; lấy tứ thiền
đoạn lạc; lấy không nhập định đoạn nơi sắc tưởng cho đến
sân khuể và các loại tưởng; lấy thức nhập định đoạn hư
không; lấy vô sở hữu định đoạn thức nhập tưởng; lấy phi

Luận về con đường giải thoát

15

tưởng phi phi tưởng định đoạn sở hữu; lấy vô thường kiến,
đoạn nơi thường kiến; lấy khổ kiến, đoạn lạc tưởng; lấy vô
ngã kiến, đoạn ngã tưởng; lấy bất tịnh kiến, đoạn tịnh tưởng;
lấy quá xung kiến, đoạn nơi thọ tưởng; lấy vô nhiễm kiến,
đoạn nơi dục tướng; lấy diệt kiến, đoạn tập; lấy tiên kiến,
đoạn hậu; lấy phần kiến, đoạn tụ; lấy sanh diệt kiến, đoạn
thường; lấy vô tướng kiến, đoạn tướng; lấy vô tác kiến, đoạn
tác; lấy không kiến, đoạn nhập; lấy tăng thượng huệ kiến,
đoạn chấp trước; lấy như thật tri kiến, đoạn vô minh chấp;
lấy quá xung kiến nhi, đoạn cư chấp; lấy bỉ quán kiến, đoạn
bất bỉ quán; lấy chuyển tán kiến, đoạn hòa hợp chấp; lấy Tu
Đà Hàm đạo đoạn kiến nhứt xứ phiền não; lấy Tư Đà Hàm
đạo, đoạn thô phiền não; lấy A Na Hàm đạo, đoạn tế phiền
não; lấy A La Hán đạo, đoạn nhứt thiết phiền não. Đây gọi là
bất việt giới, tư giới, hộ giới, uy nghi giới. Đây có nghĩa là
giới
Thế nào là giới tướng ?
Là uy nghi, trừ phi uy nghi.
Hỏi rằng: Cái gì gọi là phi uy nghi ?
Đáp rằng: Nghĩa là phá pháp. Phá pháp có 3 loại. Một
là phá pháp Ba La Đề Mộc Xoa; hai là phá pháp duyên và ba
là phá pháp căn.
Thế nào gọi là phá pháp Ba La Đề Mộc Xoa?
Nghĩa là vô tàm (không xấu), vô quý (không hổ). Ở
nơi Như Lai lìa lòng tin.
Thế nào gọi là phá pháp duyên ?
Đáp rằng: Thân mệnh và hình thức tương ưng lìa khỏi
tri túc.
Thế nào gọi là phá pháp căn ?
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Là chẳng đóng cửa 6 căn, lìa nơi niệm huệ, lấy 3 điều
che đậy chẳng uy nghi nầy gọi tên là giới tướng.
Thế nào là vị? Là khởi ? Là túc xứ ?
Vô quá lạc tức là vị. Vô ưu tức là khởi. Ba thiện hạnh
là túc xứ. Lại nữa duyệt thắng là vị; bất hối là khởi; che các
căn gọi là túc xứ.
Thế nào gọi là giới công đức ?
Bất hối là giới công đức, như ĐứcThế Tôn dạy A Nan
rằng: Chẳng hối giới lành; nghĩa là công đức. Lại nữa tên
giới là vô quá lạc, là chúng sanh thượng, là tài vi phú quý, là
xứ vi Phật địa, là tắm không nước, là mùi hương xông thơm,
là ảnh theo hình, là tàn che có thể che, là thánh chủng, là học
vô thượng, là con đường lành. Nếu người có giới, lấy có giới
vậy, thành tựu vô úy, vinh hiển thân hữu, chỗ Thánh lân
mẫn. Đây là nương vào bạn bè, là lành trang nghiêm, là lãnh
vực các hạnh, là nơi công đức, là chỗ cúng dường, là khả quý
đồng học xứ. Đối với các pháp lành chẳng sợ, chẳng thoái,
thành tất cả ý nguyện thanh tịnh. Tuy chết chẳng quên, thành
phục giải thoát lạc phương tiện. Như thế vô biên giới công
đức.
Giới là nghĩa gì ?
Đáp rằng: Nghĩa là lạnh, nghĩa tăng thượng, nghĩa
hành, nghĩa tự tánh, nghĩa là khổ lạc tánh tương ưng. Lại
cũng có nghĩa là đầu, nghĩa là lạnh, nghĩa là an.
Thế nào lại lấy cái đầu làm nghĩa của giới ?
Đáp rằng: Như người không có đầu thì tất cả các căn
chẳng có thể giữ lại; lúc ấy gọi là chết. Như thế các Tỳ Kheo
lấy giới làm đầu. Nếu đầu cắt rồi thì mất tất cả các pháp
lành. Đối với điều nầy Phật pháp gọi là chết. Nên giới có
nghĩa là đầu.
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Thế nào nghĩa của giới là lạnh ?
Như Ma Thắng làm lạnh Chiên Đàn; tức trừ thân nóng,
thành tựu hoan hỷ. Như thế, giới làm lạnh hơn Chiên Đàn,
hay làm diệt phạm giới, tâm sợ hãi nóng nảy, thành tựu hoan
hỷ. Đây nghĩa là giới làm cho lạnh
Thế nào nghĩa giới là an ?
Đáp rằng: Nếu người có giới thì phong nghi chỉnh tề,
chẳng sanh sợ hãi. Đây nghĩa là giới làm cho an ổn.
Hạnh nào sai biệt vậy ?
Tu hành tinh tấn, thọ trì đầu đà. Đây là hạnh phi giới;
giới lại có tên là hạnh; giới gọi là uy nghi thọ, lại có tên là
hạnh.
Có bao nhiêu giới ?
Nghĩa là có 3 loại giới. Đó là thiện giới, bất thiện giới
và vô ký giới.
Thế nào gọi là thiện giới ?
Nghĩa là thiện thân khNu nghiệp và chánh mệnh. Vô
quá hoạn; nên quả báo dễ thương.
Thế nào gọi là bất thiện giới ?
Nghĩa là ác thân khNu nghiệp và tà mệnh. Có quá hoạn;
nên quả báo chẳng dễ thương.
Thế nào là vô ký giới ?
Vô lậu thân khNu nghiệp và đời sống thanh tịnh. Chẳng
có vô hoạn lại chẳng có quả báo.
Thế nào gọi là khởi giới ?
Thiện tâm sở khởi thiện giới. Bất thiện tâm sở, khởi
bất thiện giới. Vô ký tâm sở, khởi vô ký giới.
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Thế nào là giới đầu, giữa và sau ?
Thọ giới là đầu tiên; chẳng vượt qua gọi là giữa; hoan
hỷ là hậu giới.
Có bao nhiêu pháp chướng ngại? Và bao nhiêu nhơn
của giới ?
Đáp rằng có 34 pháp gọi là con đường chướng ngại và
34 pháp, đó là nhơn của giới.
Đó là phẫn, não, phú, nhiệt, khan, tật, huyễn, siểm,
hận, cạnh, mạn, tăng thượng mạn, kiêu mạn, phóng dật, lại
nọa, tham dục, bất tri túc, bất tòng tri, bất chánh niệm, ác
khNu, ác hữu, ác trí, ác kiến, bất nhẫn, bất tín, vô tàm, vô
quý, doanh thân, khNu vị, hiệp tục, thân cận nữ nhơn, bất
kỉnh sư, học bất nhiếp chư căn ư thực, bất tiết sơ dạ hậu dạ,
nọa bất thiền tụng. Đây là 34 pháp làm chướng ngại. Nếu 11
giới chướng ngại chẳng đầy đủ. Nếu chẳng đầy đủ, tất trở lại
thối thất. Nếu ngược lại 34 pháp nầy tức có tên là nguyên
nhân của giới.
Giới có bao nhiêu loại ?
Nghĩa là có 2 loại, 3 loại, 4 loại.
Thế nào là 2 loại ?
Đó là tánh giới và chế giới. Lấy thân khNu là chỗ làm
Phật, đoạn trừ việc chẳng làm. Đây có tên là tánh giới. Thân
khNu có thể làm Phật, đoạn trừ việc chẳng làm, đây có tên là
chế giới. Tánh giới lấy tín, tinh tấn có thể làm cho đầy đủ.
Chế giới lấy tín niệm trì có thể làm cho đầy đủ. Lại nữa giới
có 2 loại. Đó là thoái giới và đắc giới.
Thế nào gọi là thoái ?
Là có thể mất, không phải giới.
Thế nào gọi là được ?
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Được các pháp thiện. Trừ các phi giới như đoạn trừ
quang ảnh (ánh sáng nơi hình); lấy đoạn phi giới, lìa nơi ác
thú; lấy đắc chánh giới có thể vui nơi đường lành; lấy đoạn
phi giới, thành tựu trụ phần. Lại nữa giới có 2 loại. Đó là thế
giới và xuất thế giới.
Thế nào là xuất thế giới ?
Như giới có được nơi quả Thánh. Đây gọi là xuất thế
giới. Ngoài ra thế giới là lấy thế giới thành tựu; nên có đầy
đủ; lấy xuất thế giới thành tựu, cho nên có giải thoát. Lại nữa
có hai loại hữu lượng và vô lượng. Bất cụ túc giới gọi là hữu
lượng. Nếu cụ túc giới lấy Phật làm chỗ đoạn. Đây có tên là
vô lượng. Lại nữa giới có hai loại. Đó là hữu biên và vô
biênThế nào là hữu biên ?
Nếu người lấy thế lợi làm thắng; lấy thân hữu làm
thân, làm mệnh, làm chỗ qua khỏi, chỗ nương tựa mà làm
việc thọ giới. Giới kia vì lợi dưỡng nên gọi là biên. Gọi dự
(khen) là biên; thân có là biên, mệnh có là biên.
Thế nào gọi là vô biên ?
Tỳ Kheo nầy! Vi xuất lợi, vi thắng, vi thân, vi mệnh.
Như pháp thọ giới, chẳng khởi tâm phạm. Hà huống là cố
phạm. Đây gọi là vô biên giới. Lại nữa giới có 2 loại. Có y
và vô y.
Thế nào là có y (chỗ nương vào).
Có tương ưng giới thích nương vào. Giới trộm cắp
tương ưng với giới nương vào chỗ thấy. Tự khen mình chê
người tương ưng với giới kiêu mạng. Đây là việc y cứ nương
vào giới. Nếu dùng để thành tựu giải thoát thì không cần
nương vào giới. Nếu nương vào giới, người chẳng trí huệ
làm chỗ vui. Nếu không nương vào giới, người trí huệ làm
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chỗ vui. Lại nữa giới có 2 loại, mà người phạm hạnh sơ học,
gồm những giới nhỏ.
Thế nào gọi là điểm đầu của Phạm hạnh ?
Dùng chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mệnh để nhiếp
lấy giới. Đây nghĩa là việc đầu tiên của Phạm hạnh. Đối với
hữu dư học giới, đây có nghĩa là giới nhẹ. Lại nữa giới cũng
có 2 loại. Gồm hữu tâm tương ưng và vô tâm tương ưng.
Cái gì là hữu tâm ?
Nghĩa là sơ học phạm hạnh
Thế nào là vô tâm ?
Nghĩa là ngoài những giới nhẹ. Thinh Văn ở nơi giới
đầu cứng rắn của Phạm hạnh và giới trên. Đối với giới nhẹ
nầy được phạm, được khởi. Vì sao vậy? Vì Phật nói rằng
điều nầy không bị chướng ngại đối với việc giải thoát. Lại
cũng có 2 loại giới. Nghĩa là vô phạm giới và thanh tịnh giới.
Thế nào là vô phạm ?
Nghĩa là giới Thanh Văn.
Thế nào gọi là thanh tịnh giới ?
Đó là Phật và Duyên Giác giới.
Lại nữa giới cũng có 2 loại. Nghĩa là thời phần giới và
tận hình giới. Thọ từ lúc nhỏ và tuổi chưa đủ lớn. Nghĩa là
thời phần giới là đầu tiên từ Thầy thệ nguyện cho đến khi xả
thọ. Nghĩa là tận hình giới. Thời phần giới là quả báo có lúc;
tận hình giới là quả báo chẳng có lúc.
Làm sao lại chia ba ?
Đó là dừng ác không phạm, thọ chẳng phạm và đoạn
chẳng phạm
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Thế nào là dừng ác không phạm ?
Tuy chưa thọ mà thọ đến; chẳng phải chỗ làm; tâm
chẳng sanh phạm. Đây gọi là dừng ác chẳng phạm.
Thế nào là thọ chẳng phạm ?
Từ thọ, thọ rồi, kết cuộc chẳng phạm lại. Đây gọi là
thọ chẳng phạm.
Thế nào là đoạn chẳng phạm ?
Thánh nhơn lấy thánh đạo đoạn các nguyên nhơn của
việc ác. Đây gọi là đoạn chẳng phạm. Lại nữa giới có 3 loại.
Nghĩa là xúc giới, bất xúc giới và phạm giới.
Thế nào gọi là xúc ?
Đầu tiên thấy tướng hữu vi liền thích nên chạm đến.
Đây là phàm phu thiện giới. Dùng nơi đây để nhập đạo nghĩa
là vô xúc giới.
Thế nào gọi là phạm giới ?
Nghĩa là giới A La Hán. Lại nữa có 3 loại. Nghĩa là y
thế giới, y thân giới và y pháp giới.
Y thế giới là gì ?
Nếu có người lo sợ, muốn cần ý thế gian trừ các pháp
ác. Đây gọi tên là y thế.
Y Thân giới là thế nào ?
Nếu có người lo ngại, muốn gìn giữ thân mệnh nầy để
trừ các pháp ác. Đây có tên là y thân.
Y Pháp giới là thế nào ?
Nếu có người sợ hãi, muốn giữ chánh pháp để trừ các
việc chẳng lành thì đây gọi là y giới. Lại nữa giới có 3 loại.
Đó là sở nguyện bất đẳng; sở nguyện đẳng, vô sở nguyện.
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Thế nào là sở nguyện bất đẳng ?
Làm não người khác thọ giới. Đây có nghĩa là sở
nguyện bất đẳng.
Thế nào là sở nguyện đẳng ?
Việc thọ giới là hiện tại có niềm vui và vị lai vui giải
thoát. Đây có nghĩa là sở nguyện đẳng.
Thế nào gọi là vô sở nguyện ?
Giới thọ giới chẳng hối và làm nhiêu ích kẻ kia. Đây
gọi là vô sở nguyện. Lại nữa giới cũng có 3 loại. Đó là thanh
tịnh giới, bất thanh tịnh giới và hữu nghi giới.
Thế nào gọi là thanh tịnh giới ?
Lấy hai nhơn duyên giới, thành thanh tịnh. Một là
chẳng phạm và hai là phạm rồi sau đó hối quá. Đây gọi là
giới thanh tịnh.
Lấy 2 nhơn duyên thành bất tịnh giới. Một là tự cố
phạm; hai là phạm mà chẳng hối quá. Đây gọi là bất tịnh
giới.
Thế nào gọi là hữu nghi giới ?
Lấy ba nhơn mà thành tựu hữu nghi. Một là lấy bất
phân biệt xứ; hai là bất phân biệt phạm và ba là bất phân biệt
bất chánh hạnh. Đây gọi là hữu nghi giới. Nếu có kẻ tọa
thiền mà giới không thanh tịnh rồi sau đó xấu hổ thành niềm
vui thanh tịnh. Lại có giới nghi, làm cho hiện tại biết tội,
được thành an lạc. Lại nữa giới có 3 loại. Nghĩa là học, vô
học, phi học phi vô học.
Thế nào gọi là học ?
Người học 7 loại giới.
Thế nào là vô học ?
Tức là giới A La Hán.
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Thế nào là phi học phi vô học ?
Đó là giới của người phàm phu.
Giới có 3 loại. Đó là úy giới, ưu giới và tật giới.
Thế nào là úy ?
Có người sợ tội chẳng dám làm ác. Đây nghĩa là úy
giới.
Thế nào gọi là ưu ?
Nếu có người tính lìa bà con, dần sanh sầu khổ; lấy sự
sầu khổ mà khởi lên các việc ác. Điều nầy gọi là ưu giới.
Thế nào gọi là tật giới ?
Có người thọ giới bò, giới chó. Đây gọi là tật giới. Tật
giới nếu thành, tức làm bò làm chó. Nếu chẳng thành tức đọa
địa ngục. Lại nữa giới có 3 loại. Nghĩa là thượng, trung, hạ.
Thế nào là hạ ?
Nghĩa là quá phiền não, quá quá phiền não, đại phiền
não sở thuộc. Nhẫn vào chỗ bất tri túc. Đây gọi là hạ giới.
Thế nào là trung ?
Phiền não vừa va chạm, tri túc chỗ nhiễm. Đây gọi là
trung giới.
Thế nào là thượng ?
Chẳng xúc chạm, biết đủ chỗ nhiễm. Đây gọi là thượng
giới.
Hạ giới thành tựu làm cho con người đầy đủ. Trung
giới thành tựu làm cho trời đầy đủ. Thượng giới thành tựu
làm cho được giải thoát.
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Lại nữa giới có 4 loại. Đó là thoái phần, trụ phần,
thắng phần và đạt phần.
Thế nào gọi là thoái phần ?
Chẳng trừ con đường chướng ngại, xa rời người siêng
năng. Biết mà cố phạm; phạm rồi che giấu. Đây gọi là thoái
phần.
Thế nào gọi là trụ phần ?
Đối với giới thành tựu chẳng khởi phóng dật, chẳng
sanh tịch kiến, thành tựu trụ phần. Đối với giới định thành
tựu đầy đủ, chẳng khởi phóng dật, chẳng sanh thục kiến,
thành tựu thắng phần. Đối với giới định, thành tựu đầy đủ
chẳng khởi phóng dật, lấy sanh tịch kiến, thành tựu đạt phần.
Lại nữa giới có 4 loại. Đó là Tỳ Kheo giới, Tỳ Kheo Ni giới,
Bất Cụ Túc giới, Bạch Y giới.
Thế nào là giới Tỳ Kheo ?
Đó là uy nghi của Ba La Đề Mộc Xoa. Đây gọi là Tỳ
Kheo giới.
Tỳ Kheo Ni giới, Ba La Đề Mộc Xoa oai nghi. Đây là
Tỳ Kheo Ni giới.
Sa Di, Sa Di Ni 10 giới; Thức Xoa Ma Ni giới. Đây
gọi là Bất Cụ Túc giới.
Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di ngũ giới và bát giới. Đây là
Bạch Y giới.
Lại nữa giới có 4 loại. Đó là tánh giới, hạnh giới, pháp
chí giới và sơ nhơn giới.
Thế nào gọi là tánh giới ?
Uất Đan Việt giới. Đây là tánh giới.
Thế nào là hạnh giới ?
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Như tánh tộc của vua và quốc thổ ngoại đạo cùng các
pháp, đầy đủ gọi là hạnh giới.
Thế nào là pháp chí giới ?
Bồ Tát nhập thai giới. Đây gọi là pháp chí giới.
Thế nào gọi là sơ nhơn giới ?
Bồ Tát và Ma Ha Ca Diếp giới. Đây gọi là sơ nhơn
giới.
Giới lại có 4 loại. Đó là giới, giới tập, giới diệt và giới
diệt đạo cụ túc.
Thế nào gọi là giới ?
Giới có 2 loại. Đó là thiện giới và bất thiện giới. Đây
có nghĩa là giới.
Thế nào gọi là giới tập ?
Đó là thiện tâm tập thiện giới và bất thiện tâm tập bất
thiện giới.
Thế nào gọi là diệt giới ?
Được thiện giới, diệt bất thiện giới. Được A La Hán,
diệt thiện giới.
Thế nào gọi là diệt đạo cụ túc giới ?
Nghĩa là Tứ Chánh Cần. Đây gọi là diệt đạo cụ túc
giới. Như thế phân biệt rõ 4 pháp. Đây là tinh tấn phi chơn
trì giới. Đây gọi là Chánh Cần. Lại nữa giới có 4 loại. Đó là
Ba La Đề Mộc Xoa uy nghi giới, mệnh thanh tịnh giới, căn
uy nghi giới, duyên tu giới.
Thế nào gọi là Ba La Đề Mộc Xoa uy nghi giới ?
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Đối với Tỳ Kheo Ba La Đề Mộc Xoa uy nghi, ở chỗ
che giấu, chỗ ấy đầy đủ, sợ nơi các tội nhỏ, chánh thọ học
khả học giới. Đây là đối với vị Sư nầy là pháp Tỳ Kheo. Có
phàm phu thiện. Lại nữa có học, vô học; bất động pháp Ba
La Đề Mộc Xoa. Giới nầy là khởi. Việc đầu tiên là hành việc
giữ gìn nầy là uy nghi. Sự thoát ra khỏi nầy là không bị trói
buộc. Đây là các pháp bề mặt, làm chánh thọ thiện pháp. Gọi
nghĩa là Ba La Đề Mộc Xoa; chẳng vượt khỏi thân, khNu,
nghiệp. Oai nghi nầy bị che giấu, lấy oai nghi Ba La Đề Mộc
Xoa nầy thành tựu ở lại. Giữ gìn 4 oai nghi. Tất cả các hạnh
đều đầy đủ. Lại có hạnh và phi hạnh.
Thế nào gọi là phi hạnh ?
Nếu có Tỳ Kheo đối với một người khác hoặc cho cây
gậy tre; hoặc cho hoa lá quả; hoặc cho que tăm, nước rửa
mặt; hoặc bán đồ tốt xấu; hoặc làm trò cười; hoặc gièm pha
để tiến thân; hoặc tự giong ruổi đi xa rồi mới gặp. Như đây
là các hạnh mà Phật đã chế. Nghĩa là tà mệnh tự hoạt; đây là
phi hạnh. Lại nữa có 2 loại phi hạnh; thân khNu phi hạnh.
Thế nào là thân phi hạnh ?
Nếu có Tỳ Kheo lấy tâm khinh mạng để đến trong
Tăng bài xích Đại Đức, tham lam trước mặt. Hoặc tự tiện,
hoặc lấy chỗ ngồi ở trên lớn hơn, xuống phía dưới thấp.
Hoặc ngồi rồi tự nói về mình và bài bác kẻ khác. Hoặc bá vai
cười nói; chạy đến trước chỗ ngồi; tự mang giày dép, bước đi
trên đường, rồi đi lớn tiếng, làm nhơn duyên động chúng với
tướng khinh não ấy. Hoặc lấy hơn cho thua, so yếu cùng
mạnh. Hoặc ở nơi nhà tắm thiêu đốt gỗ củi. Đóng mở cửa
ngõ đều chẳng hỏi han; hoặc lấy nước rồi tự mình vào trước
lo cho thân, hiện ra tướng xấu. Nếu vào phòng khác, thao
túng trước sau, đi đứng chẳng để ý; hoặc tại chỗ khuất cười
giỡn với người nữ và các gái trẻ, rờ mó ở đầu. Đây là tất cả
những điều sai trái gọi là thân phi hạnh.
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Thế nào gọi là khNu phi hạnh ?
Nếu có Tỳ Kheo tâm không cung kính, chẳng biết đủ
mà vọng cầu và tự thuyết pháp; hoặc thuyết về Ba La Đề
Mộc Xoa; hoặc bá vai mà nói; hoặc vào nhà kia cố vấn cho
người nữ, hỏi tên họ gì, có gì để ăn không? Có ai đang cùng
ta muốn ăn uống không? Như thế những lời nói ấy là khNu
phi hạnh. Tất cả sự phạm giới ấy đây gọi là phi hạnh.
Thế nào là hạnh ?
Nghĩa là ngược lại với phi hạnh.
Lại nữa Tỳ Kheo, có cung kính tàm quý, thành tựu uy
nghi chẳng có chỗ khiếm khuyết, nhiếp hộ các căn hay tiết
chế sự ăn uống. Đầu đêm cuối đêm không hề ngủ nghỉ, thành
tựu trí huệ, thiểu dục tri túc. Chẳng nhờn việc đời, khởi tâm
dõng mãnh. Đối với kẻ đồng học chỗ sâu xa, sinh ra kính
trọng. Đây gọi là hạnh.
Hành xứ có nghĩa là có hành xứ và có phi hành xứ.
Thế nào là phi hành xứ ?
Nếu có Tỳ Kheo vào nơi phòng dâm, nhà phụ nữ ở,
không có đàn ông ở; nơi ở của Tỳ Kheo Ni và các nơi bán
rượu; gần gũi quốc vương, đại thần, ngoại đạo, Sa môn
chẳng phải là bạn lữ. Như thế những nơi không có lòng tin
để làm cho tâm vui. Thường ở nơi tứ chúng chẳng sanh lợi
lạc. Thật hay muốn lo. Đây có nghĩa là phi hành xứ. Như
Phật đã dạy: Các Tỳ Kheo nầy làm việc phi phạm hạnh.
Thế nào là làm việc phi phạm hạnh ?
Nghĩa là buôn bán nữ sắc, do chỗ ấy biết.
Lại nữa có 3 loại hành xứ. Đó là y hành xứ; thủ hộ
hành xứ và trói buộc hành xứ.
Thế nào gọi là y hành xứ ?
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Nghĩa là 10 xứ công đức, thành tựu thiện hữu. Nương
vào công đức nầy chưa nghe được nghe. Nếu đã nghe rồi thì
việc nghe nầy làm cho tăng trưởng rộng lớn thêm ra. Dứt hết
nghi hối, chánh kiến thanh bạch. Hay theo pháp học, sâu tin
dũng mãnh. Lấy giới nghe được thí huệ và niệm niệm tăng
trưởng. Đây gọi là y hành xứ.
Thế nào gọi là thủ hộ hành xứ ?
Nếu có Tỳ Kheo muốn vào nhà kia nơi thôn ấp phải
xem nơi ấy trước chẳng có nạn dữ, uy dung chỉnh đốn để
người cung kính, chẳng xem xe, voi, ngựa hoặc nam nữ tụ
họp. Chẳng xem nhà cửa phố xá hoặc trông ngóng 4 phía.
Đây gọi là thủ hộ hành xứ.
Thế nào gọi là hành xứ trói buộc ?
Như Phật đã dạy: Nếu có Tỳ Kheo xem xét gia cảnh
người nầy. Đây gọi là trói buộc hành xứ. Đây có tên là hành.
Lấy hành xứ nầy để thành tựu nên cũng còn nói là cụ túc
hành xứ. Sợ nơi tội nhỏ mà ta đối với chỗ học thông rồi, dám
tạo, nghĩa là sợ tội nhẹ. Lại nữa có nói. Nếu khởi tâm chẳng
lành thì đây gọi là sai nhỏ. Đối với điều sai nhỏ nầy tâm sanh
xa rời. Thấy sự sai trái đó sợ mà xa rời. Đây nghĩa là đối với
sự sai nhỏ thấy sợ. Chánh thọ học, có thể học.
Khả học là thế nào ?
Nghĩa là 7 tụ uy nghi chánh thọ tất cả tùy toái. Đây
nghĩa là chánh thọ học khả học. Đây gọi là Ba La Đề Mộc
Xoa uy nghi giới.
Hỏi rằng: Thế nào là giới thanh tịnh ?
Đáp rằng: Nghĩa là chẳng phạm tà mạng
Thế nào là tà mạng ?
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Giải đãi, xiểm khúc biểu thị nơi tướng. Lấy sân si biểu
thị nơi tướng; lấy thí vọng thí.
Thế nào là giải đãi ?
Giải đãi có 3 nơi. Tính kế muốn được, mong kia 4
việc, giả dạng uy nghi tự nói tốt về mình. Nếu có Tỳ Kheo
tâm mong muốn ác, tham vui tài lợi, hay thích ăn mặc, vui
cầu tiền bạc. Như muốn chẳng được. Nếu có thì yêu kẻ kia.
Như vậy là 4 việc. Đây gọi là duyên kế giải đãi. Nếu có Tỳ
Kheo, muốn ác tham lợi, bày biện oai nghi như ta vào thiền
định, chỉ muốn cúng thí mà đọc tụng kinh điển. Đây gọi là
uy nghi giải đãi. Nếu có Tỳ Kheo, tham dục xiểm cuồng
hướng người mà nói: Ta được Thánh pháp, dừng chỗ tịch
tịnh. Có thiền tập, chỗ nói sâu xa, biểu thị sai trái, tướng
tham lợi, hướng về mình và tự tuyên dương. Đây nghĩa là
giải đãi, siểm khúc (lời nói dối trá). Như tâm niệm nầy chỉ
bày cái tướng không thực và lấy lời lành để xưng tụng, khoa
trương tốt xấu chỉ vì muốn lợi. Bài bác nói ngoa để lợi về
mình. Đây gọi là siểm khúc.
Thế nào gọi là thị tướng ?
Là kẻ nương nơi có lợi mà thuyết pháp. Điều lợi chính
yếu cho mình và chẳng cho ai. Đây gọi là thị tướng.
Sân mạ thị tướng nghĩa là hoặc mạ lỵ kẻ kia, làm cho
sợ hãi; hoặc tướng trống rỗng mà hủy báng; hoặc thêm vào
đánh chạm khiến người sợ và chủ yếu là việc lợi. Đây gọi là
sân mạ thị tướng.
Vì sao mà lấy thí vọng thí ?
Thích cho ít mà muốn đền đáp nhiều. Đây gọi là lấy thí
vọng thí, mà những điều ác nầy nghĩa là thuộc về tà mệnh.
Lại có tà mạng hoặc cho gậy trúc hoặc cho hoa lá quả; hoặc
cho cành tăm, nước tắm; hoặc bói tướng đoán mộng, xem xét
sao trời, hay giải thích về tiếng gáy của loài cầm thú về các
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nghiệp, đoán biết tốt xấu, lời ác ly tán, lấy lửa đốt hoa, buôn
bán kiếm lời, lãnh đạo quân binh, cầm súng gậy đao. Như
thế những loại nầy thuộc về tà mệnh. Nếu người không phạm
thì gọi là thanh tịnh giới.
Hỏi rằng: Thế nào là giới giữ gìn các căn uy nghi ?
Đáp rằng: Đối với việc thấy nghe đều rõ biết sắc thanh
hương vị xúc pháp, là do đắm trước tướng phiền não và lãnh
giữ chẳng phạm. Đây gọi là giới giữ gìn các căn uy. Đây là
thủ hộ căn giới lấy 9 việc làm được thành tựu đầy đủ. Lấy ác
làm tướng, đoạn các căn vậy. Đối trị kia không tác ý nên như
cứu đầu cháy, chung cuộc chẳng dần xả bỏ. Như thấy Nan
Đà, lấy uy nghi mà phục tâm ác vậy. Đối với tâm tưởng
định, được tự tại chăng ?
Người giữ gìn các căn thì xa lìa vậy. Đối với người giữ
gìn các căn hòa hợp vậy.
Hỏi rằng: Tu hành bốn giới là gì ?
Đáp rằng: Lấy 8 việc làm nầy để quán và tu hạnh khất
thực. Một là chẳng làm việc hung hiểm, chẳng làm việc tự
cao. Hai là chẳng làm bộ dạng, chẳng làm trang nghiêm. Ba
là làm cho thân nầy trụ lại vì tự điều hộ. Bốn là vì trừ đói
khát. Năm là vì giữ gìn phạm hạnh. Sáu là thường hay suy
nghĩ về việc ăn uống là để trừ bịnh trước tiên, chứ không
khởi sanh tật mới. Bảy là sẽ lấy ít làm đủ. Tám là không quá
tham ở.
Hỏi rằng: Chẳng làm việc hung hiểm và chẳng làm
việc tự cao là thế nào ?
Đáp rằng ta lấy sự tham ăn để được mạnh khỏe, hung
hiểm vui bạo cạnh tranh lui tới. Đây là việc làm hung hiểm,
cao mạng tự xưng chẳng biết xa lìa. Như kẻ sân đánh lộn,
chẳng có oai nghi, làm cho thân thể, diện mạo khó coi, làm
cho người vui theo tình đời không biết xa lìa. Đây là người
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ham muốn vì thân nầy gìn giữ mà tự điều hộ như thế. Than
thân ở yên như gạo trong lu. Để trừ đói khát, thường nên ăn
ít, như thế kẻ tu hành giống như dùng thuốc chữa bịnh, là kẻ
nhiếp thọ phạm hạnh vậy. Nhưng vào chỗ ăn ít và vui được
nơi Thánh quả. Như thế kẻ tu hành dụ việc ăn uống nầy là vì
trước tiên để trừ bịnh, chứ chẳng khởi lên tật mới. Chẳng ít
chẳng nhiều, như thế tu tập, như uống thang thuốc bổ. Lấy ít
mà an vậy. Lấy ít công đức tự an thân nầy, thường hay tập
làm, như người trông bịnh chẳng sai quấy, lấy ít để an. Như
thế tu hành chẳng làm cho thần không ích lợi. Đây là chỗ
khó về trí tuệ. Cho nên chẳng quá ở yên. Nếu có ăn cũng chỉ
để giữ gìn, không hề giải đãi. Đầu đêm cuối đêm chẳng hề
ngủ nghỉ, thành tựu an ổn. Như thế lấy 8 việc làm nầy quán
sát tu hành, xin ăn và tu hành như thế.
Lại nữa 8 việc làm nầy lược nói làm 4 quán. Đó là khả
đoạn quán, sự quán, lấy ít quán tự an, lấy ít quán công đức.
Hỏi rằng: Sao gọi là khả đoạn quán ?
Đáp rằng: Chẳng làm việc hung hiểm, chẳng tự cao,
chẳng vì thân mình trước, chẳng làm việc nghiêm thủ. Đây
nghĩa là khả đoạn quán. Vì thân nầy trụ, vì chánh điều hộ, vì
trừ đói khát, vì nhiếp thọ phạm hạnh.
Sự quán nghĩa là ta sẽ trừ bịnh là điều đầu tiên mà
chẳng khởi lên tật mới.
Đây gọi là lấy ít quán tự an, nghĩa là ta lấy ít tự an,
chẳng quá, thành ở chỗ an lạc.
Đây là lấy ít quán công đức.
Sau khi quán 4 quán nầy rồi sẽ lược bớt còn 3. Nghĩa
là đoạn nhị biên được trung cụ túc. Lấy đoạn quán, đoạn dục
lạc trước. Nghĩa là trừ đói khát, đoạn nơi bổn tật, không khởi
lên tật mới. Lại lấy quán nầy đoạn trừ thân bệnh. Ngoài ra cụ
túc quán như thế mà tu hành. Lại quán về y phục, vì trừ gió
lạnh, nóng, gặp trùng, kiến, muỗi mà sanh xấu hổ dùng để
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che, khỏi rách rưới. Lấy quán cụ túc mà tu hành như thế. Lại
quán thuốc men cho đến tật bịnh. Nếu như thuyết nầy thì sẽ
quán lúc nào?
Đối với khất thực phục dược, quán một miếng ăn. Đối
với y phục ngọa cụ và quán lúc mới được. Lại đối với ngày
ngày giờ giờ thì quán rằng mệnh ta là do kia nên quán. Như
thế tất cả đều thành quán hạnh.
Như trước đã nói về 4 loại thọ dụng. Đó là đạo thọ
dụng (thọ dụng sự ăn cắp), phụ trách thọ dụng, gia tài thọ
dụng và chủ thọ dụng.
Thế nào là đạo thọ dụng ?
Nghĩa là người không xấu không hổ, tà mạng thọ dụng.
Thế nào là gia tài thọ dụng ?
Nghĩa là người siêng năng thọ dụng.
Thế nào là chủ thọ dụng ?
Nghĩa là Thánh nhơn thọ dụng.
Lại có 2 loại thọ dụng. Nghĩa là uế ố thọ dụng và thanh
bạch thọ dụng.
Thế nào là ô uế ?
Người có tàm quý mà chẳng nên quán. Đây có tên là ô
uế.
Thế nào là thanh bạch ?
Người có tàm quý, quán biết tự điều tiết, có ý muốn xa
lìa việc ác. Đây gọi là thanh bạch. Lấy sự trong sạch thường
hay tụ tập 4 việc có thể biết. Đây gọi là giới tu hành 4 việc.
Đối với đây là luật nghi giới, lấy chỗ tin sâu, nên làm cho
đầy đủ. Mệnh thanh tịnh giới là lấy chỗ siêng năng sâu để
làm cho đầy đủ. Căn uy nghi giới là lấy chỗ tin sâu nên làm
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cho đầy đủ để tu hành 4 việc; lấy huệ sâu nên làm cho đầy
đủ. Đối với mệnh nầy giới thanh tịnh. Điều này đều theo luật
nghi. Vì sao vậy? Chẳng vì thọ mạng mà đoạn đi những việc
an ổn, mà làm cho được uy nghi nơi thân khNu nghiệp. Đây
là 2 loại giới, là theo căn uy nghi. Vì sao vậy? Nghĩa là đối
với việc thiện, lấy tâm thủ hộ, lành giữ gìn thân khNu nghiệp,
tu hành 4 việc, là căn uy nghi. Vì sao vậy? Đã biết tập tướng
y xứ, sai quấy chánh niệm, chánh định như thế. Đức Thế Tôn
cũng nói: Nếu có Tỳ Kheo hay biết nhịn ăn và biết ngũ dục,
biết đủ nơi luật nghi nầy và mạng thanh tịnh thì giới nầy che
chở và nhiếp lấy. Căn luật nghi giới là định che chở để
nhiếp. Tu hành 4 giới nầy là chỗ che chở huệ nhiếp.
Làm thế nào để việc thọ giới thanh tịnh ?
Nếu có Tỳ Kheo mới thọ pháp thiền, ở nơi 7 tụ trung
quán đối với tự thân, nếu đều phạm Ba La Di, mất hết phép
Tỳ Kheo, chẳng ở trong giới Cụ Túc. Nếu ở trong giới Cụ
Túc phải được pháp lành và đến trước Thầy để thưa. Nếu
thấy phạm Tăng Già Bà Thi Sa, lấy những việc ấy ra sám
hối. Nếu thấy phạm tội hữu dư thì đối trước một người để
sám hối chỗ phạm. Nếu thấy phạm tà mạng thì đối với chỗ
phạm nầy làm việc sám hối với nhau. Như thế hối rồi, ta
không được làm lại.
Thấy việc thọ trì như thế, phạm căn uy nghi, lại tu
hành 4 việc, ta lại chẳng phạm. Nếu kẻ thọ trì sẽ được vị lai
oai nghi tốt đẹp. Người kia như thế từ giới thanh tịnh. Cho
nên thân khNu nghiệp có thể tác hiện tác. Hãy quán về kia là
kia đang làm thiện trừ ác. Sẽ quán sáng tối ở nơi giới thanh
tịnh. Nếu như kẻ nầy làm cho giới thanh tịnh.
Tướng giới thanh tịnh như thế nào ?
Thành tương ưng và các phiền não chẳng khởi thoái
hối, được định đầy đủ. Nghĩa là tướng giới thanh tịnh.
Có bao nhiêu hành trụ ?

34

Thích Như Điển dịch

Lấy 2 giới trụ. Một là xưng lượng phạm giới quá xung
và 2 là xưng lượng giới công đức.
Những gì là xưng lượng quá xung ?
Nếu người phạm giới thành chẳng công đức, thành các
ác xứ, sợ nơi 4 chúng; nghi nan người biết, có giới bỏ chạy.
Chẳng thể dạy thiền, trời người chê trách, người người khinh
ghét, do chỗ phạm giới. Thấy người tán thán trì giới công
đức, tâm hối chẳng tin, đối với trong 4 chúng, mỗi mỗi sanh
phẫn hận tranh tụng. Đối với người thân, đa phần khởi lên
ghét bỏ. Đối với kẻ giữ giới thành người bạn ác; chẳng thể
nào được phép định thù thắng. Tuy giả nghiêm sức chỉ để
dối lừa, giống như phNn tiểu của người là chỗ hôi thối, như
kẻ mô phạm có chỗ kham chịu. Như chỗ bùn lầy đối với hiện
tại vị lai chẳng được lợi lạc. Thường sanh lo rầu. Nếu đã tạo
tội rồi, lại sanh tâm xấu hổ hối hận, chẳng an ổn. Như tâm ở
địa ngục chẳng vui việc Thánh. Như Chiên Đà La không
ham ngôi vua. Người nầy có nghe huệ lạc và nói công đức,
người chẳng quý kính. Giống như lửa phân, sanh chẳng như
xứ; lúc chết quên mất, thần thức đi vào đường ác. Như
những việc nầy quá lắm gọi đây là khả xưng lượng. Nếu biến
hóa điều ác nầy thành giới công đức, lại gọi là khả xưng
lượng. Như thế xưng lượng, người phạm giới nầy tâm ý che
khuất, tình chí thoái tán. Kẻ có giới nầy tin sâu siêng năng,
sanh tin kính gấp đôi, thành người siêng năng, thành người
tin kính, một lòng hộ giới như kiến giữ trứng, như trâu yêu
đuôi, như giữ một con, như gìn một mắt, như người đồng cốt
giữ thân, như người nghèo giữ của quý, như người cầm lái
giữ thuyền. Ở trong những sự giữ gìn nầy ta sẽ tu giới, tối
ưng kính hộ. Như thế tâm thọ trì được bảo vệ, an trụ nơi
thiền định và giới được bảo hộ.
Luận về con đường giải thoát
Hết quyển một
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Phm Đầu Đà
Thứ Ba

H

ỏi rằng: Lúc bấy giờ người tọa thiền giữ giới
thanh tịnh, tâm muốn thành tựu công đức tối
thắng, lại muốn vì được công đức đầu đà, sẽ được thành tựu
chăng? Và vì sao mà được hạnh đầu đà công đức nầy ?
Đáp rằng: Vì lẽ người tọa thiền tánh không chỉ một
loại. Vì muốn thiểu dục, vì ở nơi tri túc, vì đối với vô nghi,
vì đối với sự diệt ái, vì muốn tăng trưởng dõng mãnh tinh
tấn, vì muốn tự sống ít ỏi, không cầu nhận của bố thí bên
ngoài, vì ở nơi an trụ, vì đoạn trừ chỗ dính mắc và giữ gìn
thiện giới. Đây là đầy đủ chỗ định; đây là sơ thánh chủng;
đây là thắng công đức quán.
Người nào là người đầu đà? Người có 13 pháp và
tương ưng với 2 pháp về áo quần. Nghĩa là áo phấn tảo và 3
y cùng tương ưng với 5 pháp khất thực. Nghĩa là gồm có:
Khất thực, thứ đệ khất thực, ngồi một chỗ để ăn, ăn có chừng
mực và sau giờ ngọ không ăn. Năm pháp tương ưng với việc
ngồi nằm. Một là ngồi nơi không có chuyện gì; hai là ngồi
dưới gốc cây; ba là ngồi nơi đất trống; bốn là ngồi nơi nghĩa
địa và năm là ngồi chỗ thích hợp. Ngồi phải tương ưng với
một cách ngay thẳng, nghĩa là thường ngồi mà chẳng nằm.
Thế nào gọi là phấn tảo y ?
Đáp rằng: Tánh hay thọ trì, đây nghĩa là tánh. Ngoài
ra lại cũng như thế nầy. Vì sao thọ y phấn tảo? Vì dứt tuyệt y
cúng thí của Cư sĩ.
Vì sao thọ 3 ba ?
Nghĩa là từ bỏ việc dư thừa.
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Vì sao khất thực ?
Nghĩa là dứt đi sự mời thỉnh của người khác.
Vì sao lại thứ đệ khất thực ?
Nghĩa là dứt đi việc đi xin riêng lẻ.
Vì sao ngồi ăn một chỗ ?
Nghĩa là chẳng ngồi lại lần thứ hai.
Thế nào gọi là tiết lượng thực ?
Nghĩa là dứt trừ ý tham lam.
Vì sao sau giờ ngọ không ăn ?
Nghĩa là dứt trừ nơi ước vọng về chiều.
Thế nào gọi là ngồi chỗ không có gì ?
Nghĩa là đoạn trừ chỗ làng xóm.
Thế nào gọi là ngồi dưới gốc cây ?
Nghĩa là đoạn trừ chỗ ở nơi phòng ốc.
Thế nào là ngồi chỗ trống ?
Nghĩa là dứt trừ chỗ che khuất.
Thế nào là ngồi trên gò mả cao ?
Nghĩa là đoạn trừ chỗ tốt đẹp.
Thế nào là ngồi chỗ thích hợp ?
Nghĩa là đoạn trừ chỗ ham vui.
Thế nào là thường hay ngồi mà chẳng nằm ?
Nghĩa là lìa giường chiếu.
Vì sao thọ y phấn tảo ?
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Bởi vì thấy y nơi Cư sĩ, mong cầu chuyện ăn uống sai
trái, lại thấy thọ trì và nhận y công đức. Ta thấy như thế nên
dứt trừ việc thí y của Cư sĩ; nên thọ nạp y.
Thế nào là thọ nạp y công đức? Bởi giống như y của
Cư sĩ thọ trì; nhưng không quan hệ; được chẳng phải do nơi
kia mà không được cũng chẳng buồn. Tâm chẳng tham
nhiễm, đồ ăn cắp chẳng nhận. Thường hay dùng đủ, chẳng
để bán buôn. Chỗ huân tập của người lành, đây là hành vô
xứ. Sự tốt đẹp đó tương ưng với hiện pháp lạc trú, làm cho
người hâm mộ, liền được sự thọ nhận chân chánh. Đây nghĩa
là nạp y công đức, mà Phật thường hay xưng tán.
Hỏi rằng: Nạp y có bao nhiêu thứ ? Người nào thọ trì ?
Nguyên nhân nào mất đi ?
Đáp rằng: Nạp y có 2 loại; một là giữ gìn vật không có
chủ và hai là người đời mang cho. Hoặc ở nơi gò mả cao;
hoặc ở nơi phấn tảo; hoặc ở nơi thị tứ; hoặc ở nơi đường sá,
nhặt được rồi góp lại nhuộm đi rồi chắp vá thành hình mới
thọ nhận. Đây nghĩa là vô chủ. PhNn nhạt như phân bò; hoặc
chỗ hỏa thiêu; hoặc người bỏ đi, cho y che nhà và áo ngoại
đạo. Đây gọi là đồ bỏ của người đời.
Thế nào gọi là việc thọ nhận phấn tảo y ?
Nghĩa là vị Tỳ Kheo muốn dứt trừ sự thọ nhận của Cư
sĩ. Đây nghĩa là thọ phấn tảo y.
Thế nào gọi là không được ?
Nếu Tỳ Kheo thọ nhận của Cư sĩ. Đây gọi là thất nạp
y.
Thế nào gọi là tam y ?
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Vì có y lớn muốn cúng cho người khác giữ dùm để
khỏi bị dính mắc, biết đây là việc sai. Thấy 3 y công đức; ta
từ bây giờ thí xả y lớn; nên thọ 3 y.
Vì sao thọ 3 y công đức ?
Người lành hay lìa việc tích chứa y lớn và biết rằng
thân mình cần đủ, như chim bay vào hư không, không ngoái
đầu lại. Người lành huân tập pháp nầy chẳng có nghi ngờ.
Hỏi rằng: Tại sao gọi là 3 y ? Vì sao nhận y ? Vì sao
mất y ?
Đáp rằng: Đó là Tăng Già Lê, Uất Đa La Tăng và An
Đà Hội. Đây có nghĩa là 3 y.
Thế nào gọi là 3 y ?
Nếu Tỳ Kheo chẳng tích chứa y lớn thì được thọ 3 y.
Nếu thọ 4 y, đây gọi là mất tư cách nhận y.
Thế nào là thọ khất thực ?
Nếu thọ nhận nơi người kia thỉnh, tức tự làm hại bởi
chính mình. Chẳng phải là người hiểu biết; chẳng cùng với
phi pháp Tỳ Kheo cùng chỗ ngồi nằm. Biết điều nầy không
đúng. Lại thấy khất thực công đức nên ta từ nay dứt khỏi sự
mời thỉnh của người kia, thọ pháp khất thực.
Thế nào gọi là khất thực công đức ?
Nghĩa là nuơng vào tâm sở nguyện, đến dừng tự do,
chẳng mong muốn của cúng, tiêu trừ giải đãi, đoạn diệt kiêu
mạn, chẳng tham mùi vị ngon, làm lợi lạc chúng sanh,
thường ở nơi 4 phương, tâm chẳng ngăn ngại. Người lành
chỗ làm, là nghiệp chẳng nghi.
Hỏi rằng: Thỉnh có bao nhiêu loại ? Thế nào gọi là
nhận ? Thế nào gọi là không được ?
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Đáp rằng: Thỉnh có 3 loại. Một là giống như mời ăn;
hai là cùng mời ăn và ba là gặp mời ăn. Trừ 3 loại thỉnh nầy,
gọi là khất thực. Nếu thọ nhận 3 loại thỉnh nầy gọi là mất tư
cách khất thực.
Thế nào gọi là thọ thứ đệ khất thực ?
Nếu ở nơi trước sau được nhiều đồ ngon, liền chẳng
trở lại. Nếu trở lại tức là thường thọ thực. Nếu nơi nghi ngờ
phải hay xa rời, biết điều nầy không đúng. Lại thấy công đức
trước sau, ta từ bây giờ, bỏ chẳng theo thứ lớp mà xin, thọ
thứ đệ khất thực.
Thế nào gọi là công đức của thứ đệ khất thực ?
Lấy tâm bình đẳng làm lợi lạc cho tất cả, trừ tăng tật
ác, dứt trừ sự đùa giỡn, chẳng vui qua lại, chẳng vui nhiều
lời, xa nhà cửa người, lìa nơi bịnh tật. Như trăng ít hiện, làm
chỗ chiêm ngưỡng cho người. Người lành chỗ làm, là nghiệp
chẳng nghi.
Hỏi rằng: Thế nào gọi tên là thứ đệ khất thực? Thế nào
gọi là thọ ? Thế nào gọi là mất ?
Đáp rằng: Nếu có Tỳ Kheo đầu tiên đi khất thực vào
nơi làng xóm, từ nhà đầu đến nhà cuối, lấy đó làm thứ đệ.
Đây gọi là thứ đệ mà đi.
Thế nào gọi là mất?
Nghĩa là đi băng qua bên nầy; nên đây gọi là mất.
Thế nào gọi là thọ một chỗ ăn?
Nghĩa là đối với 2 chỗ ngồi rồi ngồi nhiều lần và thọ
thực nhiều lần và rửa bát nhiều lần. Cùng với việc sai khác
nầy, gọi là thọ nhận một chỗ ăn. Người lành chỗ làm, là
nghiệp chẳng nghi, biết điều ấy sai, thấy một chỗ ngồi ăn là
công đức; cho nên đáng thọ. Ta từ ngày nầy bỏ thọ 2 chỗ ăn
mà chỉ thọ một chỗ ăn.
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Thế nào gọi là một chỗ ăn công đức?
Chẳng nhiều chẳng ít, chẳng tham của thí chẳng thanh
tịnh. Chẳng có bịnh não, chỗ ở chẳng hại, tự sự an lạc.
Người lành chỗ làm, là nghiệp chẳng nghi.
Hỏi rằng: Thế nào là thọ một chỗ ăn? Thế nào là một
bên? Thế nào là mất?
Đáp rằng: Một bên có 3 loại. Nghĩa là tọa biên, thủy
biên và thực biên.
Thế nào gọi là tọa biên?
Ăn rồi lại ngồi, thọ nước rửa bát, lại chẳng ăn nữa. Đây
gọi là thủy biên.
Thế nào gọi là thực biên?
Nếu ở nơi đoàn thực, sinh tối hậu tưởng; hoặc nuốt
chẳng ăn lại. Đây gọi là thực biên. Nếu trải qua 2 chỗ ngồi,
liền mất một lần ăn, trừ ra nước thuốc. Chư Phật than rằng:
Đây là thực biên.
Thế nào gọi là thọ tiết lượng thực?
Nếu ăn uống vô độ, làm cho thân thể lừ đừ, thường hay
ưa vui, làm cho bụng chẳng đủ; biết việc nầy rồi, liền thấy ra
và tiết chế liều lượng công đức. Ta từ hôm nay dứt lìa chẳng
có ý tham và thọ nhận sự điều tiết.
Thế nào gọi là tiết thực công đức?
Nghĩa là lượng đồ ăn chẳng theo ý nơi bụng, ăn nhiều
nặng bụng, biết thế chẳng vui, trừ tham diệt bịnh, đoạn lìa sự
giải đãi. Người lành chỗ làm, là nghiệp vô nghi.
Hỏi rằng: Thế nào là thọ tiết lượng thực? Thế nào gọi
là mất?
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Đáp rằng: Nếu thọ việc uống ăn nên tự suy nghĩ, chỗ tu
ít nhiều, lấy làm thường chuNn; chẳng nhận ăn lâu, kẻ trí thọ
thực theo lượng, đoạn trừ việc chẳng điều độ. Đây gọi là tiết
lượng thực. Nếu chẳng như thế, đây gọi là mất.
Sao gọi là ăn rồi không được ăn nữa?
Đoạn nơi vọng tưởng, lìa việc ăn nhiều, biết điều nầy
sai trái và thấy công đức của việc chẳng ăn thêm nên ta từ
ngày hôm nay dứt trừ việc ăn thêm. Sau khi ăn rồi, không ăn
thêm lần nữa.
Thế nào gọi là công đức của việc chẳng ăn thêm?
Đoạn trừ chỗ tham vui, tiết chế giữ gìn thân nầy, lìa
nơi để dành, chẳng phải chỗ mưu cầu; chẳng bảo người kia,
chẳng tùy theo tâm muốn. Người lành chỗ làm, là nghiệp vô
nghi.
Hỏi rằng: Ăn thêm lần nữa có bao nhiêu loại? Thế nào
gọi là thọ? Thế nào gọi là mất?
Đáp rằng: Ăn thêm lần nữa có 2 loại. Đó là chẳng tiết
biên và thọ trì biên.
Thế nào gọi là chẳng điều tiết số lần?
Nếu thọ việc ăn lâu, tội được thỉnh riêng, chẳng được
ăn lại.
Thế nào gọi là thọ trì số lần?
Ăn rồi cho đến 21 lần khác, chẳng sẽ thọ lại, sau đó
chẳng ăn, tức đoạn trừ việc ăn lâu. Nếu thọ việc ăn lâu thì
mất tư cách là chẳng ăn thêm một lần nữa sau đó.
Thế nào gọi là thọ vô sự xứ?
Ở trong nước, tâm thức thường hay tiếp xúc với ngũ
trần sanh nhiễm ưa vui. Nếu ở chỗ ồn ào, tới lui phân tâm;
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biết điều nầy sai trái, lại thấy vô sự xứ công đức; nên ta từ
hôm nay dứt trừ việc ở trong nước thọ vô sự xứ.
Thế nào gọi là vô sự xứ công đức?
Nghĩa là lìa nơi quốc gia, chỗ hay tiếp xúc với ngũ
trần, tâm sanh nhiễm vui. Nếu ở nơi ồn ào, tới lui chẳng yên.
Thấy 10 loại lời nói, công đức tối thắng dễ mến, người trời
hoan hỷ, chẳng vui quen nhờn với niềm vui thế tục và được
tịch tịnh. Tịnh lạc ít có tiếng động và từ tâm nầy thiền tọa;
người lành chỗ làm, là nghiệp chẳng nghi.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là tối hậu vô sự xứ? Vì sao gọi là
thọ? Vì sao gọi là mất?
Đáp rằng: Lìa nơi quốc thành, dừng nơi làng mạc, ghé
nơi xe vắng,trong vòng 500 cung và giữa 4 khuỷu tay của
con người. Đây gọi là tối hậu vô sự xứ. Trừ ở giữa nước; đây
gọi là vô sự xứ. Nếu ở giữa nước liền mất vô sự xứ.
Vì sao lại ngồi dưới gốc cây?
Xả bỏ nơi che khuất, chẳng tích chứa của cải, tu giữ sự
tham lam, yêu mến mong muốn đầy đủ. Biết được điều nầy
là sai, thấy dưới gốc cây có công đức, ta từ ngày hôm nay,
đoạn trừ chỗ ở tốt, ngồi và sống dưới gốc cây.
Thế nào là ở dưới gốc cây có công đức?
Nương vào chỗ vui mà thọ, chẳng giao du với thế tục,
vui lìa công việc và dừng lại mọi việc, dứt trừ chỗ ở ganh tị,
và lìa ái trước; người lành chỗ làm, là nghiệp chẳng nghi.
Hỏi rằng: Cây nào có thể ở? Cây nào phải xa? Thọ như
thế nào? Thế nào gọi là mất?
Đáp rằng: Đối với giữa ngày, cây có tàng che và chẳng
có gió, khiến lá không rụng. Đây là nơi có thể ở được. Trừ
cây độc, cây khô, cây không tàng che, cây có quỷ thần. Lìa
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những nơi như vậy, đây gọi là thọ nhận gốc cây. Nếu lui tới
chỗ che khuất ấy, tức mất ý nghĩa ở dưới gốc cây.
Vì sao gọi là thọ lộ địa trụ?
Chẳng vui nơi che khuất và ở dưới gốc cây có chứa các
súc vật. Biết điều ấy sai, thấy được công đức ở chỗ trống, ta
từ hôm nay dứt khỏi niềm vui và thọ chỗ đất trống.
Thế nào gọi là lộ trụ công đức?
Chưa đến chỗ vui, đoạn trừ giải đãi ngủ nghỉ, giống
như hươu rừng, tùy ý mà đi, không chỗ truy tìm. Người tốt
chỗ làm, là nghiệp chẳng nghi.
Thế nào gọi là thọ? Thế nào gọi là mất?
Dứt trừ chỗ che khuất và dưới gốc cây, đây là thọ nhận
việc ở chỗ trống. Nếu ở chỗ che khuất và ở dưới gốc cây, tức
mất ý nghĩa ở chỗ trống.
Thế nào gọi là ở trên gò mả cao?
Đối với nơi ấy chẳng làm chuyện buông lung,chẳng
khởi lên việc ác. Biết điều ấy là sai trái, thấy chỗ gò mả kia
là công đức; nên ta từ ngày hôm nay, đoạn trừ những chỗ
khác, ở nơi gò mả cao.
Thế nào gọi là thọ nơi gò mả cao công đức?
Khi chết thì nghĩ, được tướng bất tịnh, được phi nhơn
kính trọng, chẳng khởi phóng dật, hàng phục những dục
nhiễm, nhiều chỗ chán ngấy, chẳng chỗ đáng sợ, quán thân
không tịnh, đoạn lìa chỗ tính toán, người lành chỗ làm, là
nghiệp không nghi.
Hỏi rằng: Thọ công đức ở gò mả cao như thế nào? Đối
với nơi nào có thể ở? Đối với nơi nào có thể đi? Thế nào là
thọ? Thế nào là mất?
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Đáp rằng: Nếu thường hay có người khóc than, hay có
lửa cháy, đầu tiên muốn vào ở chỗ ấy, đây là nơi gò mả, hay
sanh quan sát, như chỗ yên tịnh, liền có thể lui tới để ở. Nếu
có Tỳ Kheo dừng nơi gò mả, chẳng tạo nhà ở và ngồi trên
giường nằm; chẳng theo gió mà ngồi; chẳng nghịch gió mà
ngồi. Nằm thời chẳng nóng, chẳng ăn mùi cá, chẳng uống
sữa tươi, chẳng ăn bột gạo, chẳng chạm thịt thà, chẳng ở
trong phòng, chẳng an ổn nơi bình bát. Nếu có người đến
mang theo tọa cụ và đồ mặc, lui tới chỗ gò mả, đến nơi chốn
nầy như quăng đồ đi, khi trời sáng liền lấy y áo rồi trở về
Tăng Già Lam, ngoài trụ xứ ấy ra, đây nghĩa là gò mả. Nếu
lui tới chỗ khác tức mất tên nầy.
Thế nào gọi là thọ ngộ đắc xứ trụ?
Chẳng vui nơi người tham, chẳng buồn giận người
khác làm cho xa lìa. Biết được điều sai trái nầy, thấy chỗ
thích hợp có công đức, nên ta từ ngày hôm nay, đoạn lìa chỗ
tham ở, thọ chỗ thích hợp.
Thế nào gọi là ngộ đắc xứ công đức?
Tâm biết chỗ đủ, tham nơi vắng lặng, đoạn diệt nhiều
ái lạc, ở người kính trọng, ở nơi từ bi, một lòng hướng đến
sự nhiếp hóa, người lành chỗ làm, là nghiệp chẳng nghi.
Vì sao gọi là thọ? Vì sao gọi là mất?
Đoạn tham khổ dừng, gọi đây là nương gặp. Nếu đến
chỗ vui vẻ tức mất đi tên nầy.
Thế nào gọi là thọ việc thường ngồi chẳng nằm?
Đối với chỗ trụ xứ, ngủ nghỉ giải đãi, biết điều ấy sai,
thấy công đức thường ngồi, nên ta từ ngày hôm nay đoạn trừ
việc hôn trầm nằm nghỉ, thọ thường ngồi chẳng nằm.
Thế nào là công đức thường ngồi?
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Là chỗ đoạn trừ chỗ giải đãi. Trừ chỗ ganh ghét của
thân, lìa chỗ nhiểm xúc làm vui, ít bị trói buộc chỗ nghỉ,
thường nhiều vắng lặng, chỉ thích tu thiền, người lành chỗ
làm, là nghiệp không nghi.
Sao gọi là thọ? Sao gọi là mất?
Nghĩa là đoạn trừ sự nằm ngủ. Nếu nằm tức mất đi tên
nầy.
Thế nào gọi là lìa phấn tảo y?
Đối với y của Cư sĩ cúng bằng vải, hoặc bằng lông thú
mà Phật đã cho phương tiện thọ thì chẳng mất về việc lãnh y.
Thế nào gọi là ba y?
Nếu chứa y lớn quá 10 ngày, có nguyệt vọng y, có
công đức y lại có y lớn vì giữ làm đồ nằm hoặc y che người,
hoặc y tắm mưa mà chẳng thọ trì của thí bất tịnh. Nếu vì
phương tiện thì chẳng mất 3 y.
Thế nào gọi là phương tiện khất thực?
Nếu tăng thứ thực, hoặc thường trụ thực, hành trù thực
vào ngày 15, Bố Tát thực, chúng thực và các loại thực khác
v.v... lấy phương tiện để thọ thì chẳng mất việc khất thực.
Nếu thấy điều nầy sai, thường hay xa lìa.
Thế nào gọi là thứ đệ khất thực phương tiện?
Nếu thấy voi ngựa và ở trước cửa mà có chỗ tranh
chấp đồ ăn ngon với chỗ khác, những loại như thế nếu thấy
nghi thì nên tránh. Lại thấy Chiên Đà La che bình bát, học
gia theo Hòa Thượng A Xà Lê khách làm Tỳ Kheo. Những
loại như thế phương tiện mà vượt qua, chẳng mất đi thứ đệ.
Thế nào gọi là nhất tọa thực phương tiện?
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Nếu lúc đang ăn mà thấy voi, ngựa, bò, rắn, Hòa
Thượng A Xà Lê khách Tỳ Kheo đến, phương tiện mà qua
khỏi, qua khỏi rồi mới ăn, chẳng mất một chỗ ngồi. Nếu biết
lương thực và thời hậu thực không phải là phương tiện.
Thế nào gọi là vô sự xứ phương tiện?
Hoặc là thọ giới sám tội, vấn pháp, Bố Tát, tự tứ, trị
bịnh, khán bịnh.
Hỏi rằng: Qua chỗ nghi là thế nào?
Như thế các duyên, phương tiện ở trong làng xóm
chẳng mất vô sự xứ.
Thế nào gọi là dưới gốc cây phương tiện?
Nếu gặp lúc mưa, liền vào núp bóng, khi dứt mưa liền
trở lại như cũ mà chẳng mất. Dưới gốc cây, ở chỗ trống trải
nơi gò mả, gặp chỗ thích nghi v.v... là phương tiện. Lại cũng
như thế. Ngoài trụ xứ có thể ở, thường ngồi chẳng nằm là
chẳng phải phương tiện. Lại có một thuyết, nếu quán nơi lỗ
mũi, được dùng phương tiện, chẳng mất thường ngồi, mà đây
là 13 hạnh đầu đà, liền thành 8 pháp. Như trong Tỳ Đàm nói
là 8 loại Đầu Đà. Lúc ấy sau đó chẳng nhiếp về việc ăn, tiết
lượng một chỗ ngồi. Việc nầy thọ trì thành một thể loại. Đây
gọi là vô sự xứ nhiếp, nơi dưới gốc cây, chỗ ngồi trống và gò
mả.
Vì sao gọi là nơi vô sự?
Nếu xây dựng phòng ốc vui với công vụ, nhiều chỗ
tích chứa ham thích chỗ ở, tâm chẳng vui đúng, liền nghĩ thế
nầy ở dưới gốc cây, ở nơi gò mả, ở nơi đất trống là chỗ ở yên
tịnh. Cho nên thành 8. Đối với 8 việc đầu đà nầy lại thành 3
pháp. Một là vô trụ xứ, hai là phấn tảo y, ba là đi khất thực.
Nếu 3 pháp thanh tịnh đầu đà đầy đủ, như Phật đã vì Nan Đà
mà nói: Lúc nào ta thấy ngươi thành vô sự xứ, thọ y phấn tảo
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và không đúng thời không ăn, để dưỡng thân thân mệnh,
không thấy chỗ ham muốn.
Hỏi rằng: Ai là Đầu Đà phần? Đầu Đà có bao nhiêu
pháp? Vì sao gọi là 3 hành nhơn tu hạnh đầu đà? Có bao
nhiêu Đầu Đà có thời tiết và có Đầu Đà nói Đầu Đà?
Đáp rằng: Có 13 loại đầu đà do Phật đã nói. Phật đã
chế giới. Đây gọi là đầu đà phần. Đây chẳng nên nói là thiện,
bất thiện hay vô lý. Vì sao vậy? Vì cùng với người bất thiện
và ác dục vậy. Chẳng trừ ác dục, cùng khởi phi pháp, tham
vui lợi dưỡng, cho nên chẳng phải là đầu đà lành.
Có bao nhiêu pháp?
Đây có 2 pháp đầu đà. Bất tham và bất si. Như Phật đã
nói: Nếu Tỳ Kheo mặc y phấn tảo nương vào thiểu dục tri
túc, vui chỗ an tịnh không nghi, nương vào nơi giải thoát.
Đây gọi là thọ phấn tảo y. Ngoài ra các hạnh đầu đà khác
cũng lại như thế. Chẳng tham, chẳng si, mà đây là chẳng
tham nơi 13 xứ hay trừ tham dục. Lấy việc chẳng si nầy đối
với 13 nơi hay trừ vô minh. Lại nữa lấy điều chẳng tham dục
nầy mà Phật đã hứa để hay sanh chỗ xa rời, giống như vô si,
trừ dục nhiễm vui riêng, mà đây là chẳng si. Giống như việc
trừ ra việc dối lừa nơi thân. Đây là 2 pháp đầu đà. Đây là
chẳng tham chẳng si.
Thế nào là 3 hành nhơn tu hạnh đầu đà?
Nghĩa là tham si hành nhơn tu hạnh đầu đà; sân nhuế
hành nhơn chẳng hay tu hành.
Vì sao tham si hành nhơn mà có thể tu hành đầu đà?
Như người tham cho đến ái, thành những phóng dật.
Nếu chẳng phóng dật tức có thể lại tham. Như si chẳng nghi,
nương vào đầu đà thọ, thành bất phóng dật. Nếu bất phóng
dật, tức có thể lại si.
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Vì sao mà người tham si tu hạnh đầu đà?
Người sân thọ khổ, liền thành kẻ ác; như kẻ bị bịnh
đờm; nếu không cho uống thuốc nóng, lại chuyển tăng thêm
bệnh. Cho nên người sân chẳng nên tu hành. Lại nói người
sân nên ở nơi vô sự và ở tại gốc cây.
Vì sao ở nơi vô sự?
Vì nơi ấy không có khổ của thế gian vậy.
Có bao nhiêu đầu đà có thời tiết?
Có 3 đầu đà có 8 tháng. Nghĩa là ở dưới gốc cây, nơi
đất trống và ở nơi gò mả. Lúc an cư thì Phật dạy ở chỗ có
che phủ bên trên.
Hỏi rằng: Sao gọi là đầu đà thuyết đầu đà?
Đáp rằng: Lại có đầu đà thuyết đầu đà, có đầu đà
chẳng nói đầu đà. Có chẳng phải đầu đà nói đầu đà. Có
chẳng phải đầu đà chẳng nói đầu đà.
Vì sao gọi là có đầu đà nói đầu đà?
Nghĩa là A La Hán thành tựu việc thọ pháp đầu đà.
Vì sao nói có đầu đà chẳng nói đầu đà?
Nghĩa là A La Hán chẳng thành tựu việc thọ đầu đà.
Vì sao có phi đầu đà nói đầu đà?
Nghĩa là học nhơn và phàm phu thành tựu việc thọ đầu
đà.
Vì sao phi đầu đà chẳng nói đầu đà?
Nghĩa là học nhơn, phàm phu chẳng thành tựu việc thọ
đầu đà.
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Hỏi rằng: Tướng của đầu đà như thế nào? Vị như thế
nào và khởi ra sao?
Đáp rằng: Lấy thiểu dục làm tướng. Tri túc làm vị và
vô nghi làm khởi. Lại nữa lấy vô sở trước làm tướng, lấy vô
quá làm vị, lấy chẳng thoái làm khởi.
Thế nào gọi là sơ, trung, hậu?
Nghĩa là thọ lấy làm đầu; tu hành làm giữa và hoan hỷ
làm phần sau cùng.-
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ỏi rằng: Lúc ấy người ngồi thiền tịnh giới rồi
hành đầu đà, thọ thành tựu chỗ thắng thiện thì
phải làm như thế nào?
Đáp rằng: Làm cho định khởi lên.
Hỏi rằng: Định gì? Tướng gì? Vị gì? Khởi gì? Xứ gì?
Người nào thọ thiền giải thoát định? Dừng thọ sai biệt thế
nào? Có bao nhiêu định là nhơn có thể thấy? Lấy đó mà khởi
định? Chứng định có bao nhiêu pháp? Định có bao nhiêu
công đức? Định có bao nhiêu chúng cụ? Vì sao khởi định?
Đáp rằng: Định là có tên thanh tịnh. Một lòng hướng
đến sự tinh tấn và công đức tịch tĩnh, chánh nhơn trụ, chẳng
loạn. Đây có nghĩa là định. Lại nữa gió phiền não mạnh cũng
không làm cho đảo tâm yên lặng được, như ánh sáng đèn nơi
điện đường chẳng lay động. Như A Tỳ Đàm nói: Nếu tâm ở
yên, chẳng có phan duyên, lại chẳng động loạn, yên lặng
chẳng đắm, chánh định, định căn, định lực. Đây có nghĩa là
định.
Tướng gì? Vị gì? Khởi gì? Xứ gì?
Tâm trụ tức là tướng, phục oán là vị, tịch tĩnh là khởi,
ở nơi ô nhiễm mà tâm chẳng đắm trước được giải thoát, đây
tên là xứ.
Người nào thọ định?
Nghĩa là thọ tâm số và phương tiện định v.v... Như thủ
chấp xưng, làm cho tâm, tâm số v.v... Như trong bát có dầu.
Niệm và tinh tấn và hành vi định; giống như xe tứ mã dùng
lực để kéo xe. Tư duy lấy làm định. Như bị bắn tên, người ấy
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chú tâm điều phục, để trừ oán vậy. Như thuốc tiêu độc. Như
Tỳ Đàm nói: Kiểm nhiếp là nghĩa định. Từ đây nghĩa định
đầy đủ là nghĩa định. Thiền có 4 loại thiền. Đó là sơ thiền và
giải thoát. Nghĩa là 8 giải thoát. Bên trong tưởng về sắc, bên
ngoài quán về sắc. Định lại có 3 định nghĩa là hữu giác hữu
quán, chánh thọ. Nghĩa là có 9 loại lần lượt chánh thọ.
Thế nào là thiền?
Là tư duy vậy. Tư duy về việc oán thì tâm thường hỷ
lạc, lìa các chướng ngại để được giải thoát vậy, làm cho bình
đẳng. Phương tiện phát sanh định, được tự tại. Chẳng lấy 2
nghĩa ở nơi chánh thọ vậy. Lạc khởi định, giải thoát chánh
thọ. Có bao nhiêu công đức làm cho định được? Khởi thấy 4
công đức làm định được khởi lên.
Thế nào gọi là bốn?
Hiện thấy pháp lạc, vui ở; lấy việc quán về niềm vui,
thần thông hiện chứng có đầy đủ.
Làm sao mà hiện thấy pháp lạc, vui ở?
Nghĩa là người được định, hay sanh vô lậu. Tâm khởi
vị ưa thích, thọ xuất thế lạc, thành hiện thấy pháp lạc, vui ở.
Cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng: Kẻ kia với thân nầy từ chỗ
thanh tịnh sanh vui, liền được thanh lương. Làm cho từ từ
viên mãn đầy đủ, thành tựu vậy. Như Phật dạy các Tỳ Kheo
rằng: Ta trước đây làm Ni Kiền, bảy ngày bảy đêm thân
chẳng giao động; miệng chẳng mở để nói lời nào, mặc nhiên
ngồi như thế; một lòng thọ lạc. Đây đối với Thánh pháp
nghĩa là hiện thấy pháp lạc, vui ở vậy. Lấy việc quán về
niềm vui; nghĩa là người ngồi thiền được tâm định, chẳng
còn bị che khuất trói buộc, điều nhu và hay thọ trì. Quán
thấy về ấm, nhập, giới v.v... Tự tánh an lạc cho nên Đức Thế
Tôn đã dạy các Tỳ Kheo rằng nên phải tu hành, như thế tất
cả lấy tâm nương vào như thật trí, biện chứng thần thông.
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Người đã được định rồi, nương chứng ngũ thông. Nghĩa là
được như ý về thiên nhĩ, tha tâm, túc mệnh, thiên nhãn. Cho
nên Thế Tôn nói rằng: Tâm được định rồi, tùy nghi chuyển
biến. Như thế tất cả làm cho được như ý. Có đầy đủ rồi,
người đã được định chưa đến được chỗ vô học. Nhưng cuối
cùng làm cho chẳng thối. Do định được báo, được sắc, vô
sắc đầy đủ, như Phật đã dạy: Ít tu sơ thiền thì được làm
quyến thuộc của Phạm Thiên. Như thế tất cả chủng loại đều
sanh kia. Như thế tất cả đây là 4 công đức, hay sanh định kia.
Mỗi mỗi sẽ khởi.
Chứng định có bao nhiêu loại?
Nghĩa là có 8 pháp. Dục, dục sân nhuế, giải đãi, thùy
miên; điều hí, nghi hoặc; vô minh, vô hỉ lạc. Tất cả các pháp
ác là chướng pháp.
Nguyên nhơn của định có bao nhiêu loại?
Nghĩa là có 8 pháp. Đây là cái nhơn xuất ly chẳng sân;
tướng sáng chẳng loạn. Tất cả thiện pháp làm cho tâm hoan
hỷ, hay sanh pháp trí. Đây là những nhơn của định.
Định tư có bao nhiêu loại?
Nghĩa là có 7 loại giới, đầy đủ tri túc; che lấp cửa ngõ,
giảm chế ăn uống. Đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm lại chẳng
ngủ nghỉ, thường niệm đến trí tuệ. Trụ xứ tịch tĩnh.
Định có bao nhiêu loại?
Định có 2 loại. Một là thế gian định; hai là xuất thế
gian định, được đắc Thánh quả. Nghĩa là xuất thế định. Còn
tên thế định là định của thế gian; đây có lậu, có kết và có trói
buộc. Đây còn trôi nổi, còn bị che đậy, còn giới trộm cắp,
thấy trộm cắp. Đây còn chấp giữ phiền não. Đây nghĩa là thế
gian định. Cùng khác với điều nầy gọi là xuất thế gian định.
Lại nữa định có 2 loại. Đó là tà định và chánh định.
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Thế nào là tà định?
Chẳng lành nhứt tâm. Đây nghĩa là tà định. Nếu lành
một tâm. Đây nghĩa là chánh định, tà định dứt mất, chánh
định nên tu. Lại nữa Định có 2 loại. Đó là ngoại định và an
định. Định kia ở phần đầu gọi là ngoại định. Tánh trừ vô
gián; đây có nghĩa là an định.
Lại nữa Định có 3 loại. Đó là có giác hữu quán định,
vô giác hữu quán định và vô giác vô quán định.
Thế nào gọi là hữu giác hữu quán?
Nghĩa là sơ thiền có giác có quán; nhị thiền vô giác ít
quán; dư thiền vô giác vô quán.
Lại nữa Định có 3 loại. Đó là cộng hỷ sanh định, cộng
lạc sanh định và cộng xả sanh định. Sơ thiền nhị thiền nghĩa
là cộng hỷ sanh. Tam thiền nghĩa là cộng lạc sanh. Tứ thiền
nghĩa là cộng xả sanh.
Lại nữa Định có 3 loại. Đó là thiện định, báo định và
sự định.
Thế nào gọi là thiện định?
Đó là người học con đường thánh và phàm phu. Tu sắc
vô sắc định. Đây nghĩa là thiện định. Thánh quả là nơi học
nhơn phàm phu sanh, sắc vô sắc giới. Đây gọi là báo định.
Vô học nhơn thọ sắc vô sắc định. Đây gọi là sự định.
Lại nữa Định có 4 loại. Đó là dục định, sắc định, vô
sắc định và vô sở thọ định. Nghĩa là nơi ấy gồm bỉ hành và
chánh thọ hành. Đây thuộc về dục định. Tứ thiền thuộc về
sắc định. Tứ vô sắc định và thiện nghiệp báo. Đây là vô sắc
định. Bốn đạo quả nghĩa là vô sở thọ định.
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Lại nữa Định cũng có 4 loại tu hành. Nghĩa là khổ tu
hành thuần trí. Khổ tu hành lợi trí. Lạc tu hành thuần trí và
Lạc tu hành lợi trí. Đây là 4 loại: Một là mật phiền não; hai
là sớ phiền não; ba là lợi căn và bốn là thuần căn.
Đối với người mật phiền não, thuần căn não tu hành,
thuần trí được định. Mật phiền não lợi căn khổ tu hành, lợi
trí được định. Người sớ phiền não thuần căn lạc tu hành,
thuần trí được định. Sớ phiền não lợi căn lạc tu hành, lợi trí
được định. Đối với đây là người mật phiền não; mật phiền
não rồi bẻ gãy cái khổ lại phiền não. Cho nên khổ tu hành
thuần căn nhơn, mà thuần căn vậy. Thiền hành tích chứa dài
lâu, giác thuần trí. Cho nên gọi tên là thuần trí. Lấy đây làm
phương tiện. Tất cả nên phân biệt.
Lại nữa Định có 4 loại. Đó là Tiểu Định Tiểu Sự; Tiểu
Định vô lượng sự; Vô lượng định tiểu sự và Vô lượng định
vô lượng sự.
Thế nào gọi là Tiểu Định Tiểu Sự?
Định ấy chẳng tùy theo tâm sở mà được. Định tiểu tinh
tấn. Đây gọi là Tiểu Định Tiểu Sự.
Thế nào gọi là Tiểu Định vô lượng sự?
Định ấy chẳng tùy theo tâm mà được. Việc kia siêng
năng lớn. Đây gọi là Tiểu Định vô lượng sự
Thế nào gọi là Vô lượng định Tiểu Sự?
Định ấy tùy theo tâm sở mà được. Sự kia tinh tấn ít.
Đây có nghĩa là Vô lượng định tiểu sự.
Thế nào gọi là Vô lượng định vô lượng sự?
Định rồi tùy theo tâm sở mà được. Định kia là đại tinh
tấn. Đây gọi là Vô lượng định vô lượng sự.
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Lại nữa Định có 4 loại. Đó là dục định, tinh tấn định,
tâm định và huệ định.
Dục định là nương vào dục tu hành. Đây là dục định.
Nương vào tinh tấn để được, gọi là tinh tấn định. Nương vào
tâm mà được; nên gọi là tâm định. Nương vào huệ mà được;
nên được gọi là huệ định.
Lại nữa Định lại có 4 loại. Có định là chỗ Phật chứng
đắc, chẳng phải chỗ Thanh Văn được. Có định Thanh Văn
chứng đắc, chẳng phải Phật chứng đắc. Có định là chỗ Phật
chứng đắc và Thanh Văn chứng đắc. Có định chẳng phải chỗ
Phật chứng đắc và chẳng phải chỗ Thanh Văn chứng đắc.
Đại bi định song biến định là chỗ Phật chứng đắc, chẳng phải
Thanh Văn chứng đắc. Học quả định là chỗ Thanh Văn
chứng được mà chẳng phải Phật chứng được. Cửu thứ đệ
định vô học quả định là chỗ Phật và Thanh Văn chứng đắc.
Vô tưởng định là chẳng phải chỗ đắc của Phật và cũng chẳng
phải chỗ đắc của Thanh Văn.
Lại nữa Định là có 4 loại. Đó là có định hay khởi
chẳng hay diệt. Có định hay diệt chẳng hay khởi. Có định
hay khởi hay diệt. Có định chẳng khởi lại chẳng diệt.
Hỏi rằng: Sao gọi là có khởi mà chẳng diệt?
Đáp rằng: Dục giới thiện bất thiện định. Đây có nghĩa
là khởi mà chẳng khởi. Học và phàm phu, sắc vô sắc thiện
định; đây là khởi mà chẳng diệt. Tất cả quả định và sự định,
chẳng phải khởi mà chẳng phải diệt.
Lại nữa Định có 4 loại. Đó là sơ thiền, nhị thiền, tam
thiền và tứ thiền. Lìa nơi ngũ cái, thành tựu giác quán. Hỷ
lạc nhứt tâm. Đây là sơ thiền. Lìa nơi giác quán thành tựu 3
chi, lìa hỷ thành tựu 2 chi. Lìa lạc xả nhứt tâm thành tựu đệ
tứ thiền.
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Lại nữa Định có 5 loại. Đó là sơ thiền, nhị thiền, tam
thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Ngũ thiền là 5 chi, giác quán hỷ
lạc nhứt tâm ly ngũ cái, thành tựu ngũ chi. Đây là sơ thiền, ly
giác thành tựu tứ chi. Đây là nhị thiền, ly hỷ thành tựu nhị
chi. Đây là tam thiền, ly lạc thành tựu 2 phần .Đây là tứ
thiền, cho nên xả nhất tâm.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là tứ thiền và ngũ thiền?
Đáp rằng: Do 2 người chấp vậy. Đệ nhị thiền có 2 loại.
Nghĩa là vô giác vô quán và vô giác thiểu quán.
Hỏi rằng: Ai là người tọa thiền? Làm cho sơ thiền tự
tại khởi đệ nhị thiền?
Đáp rằng: Đối với thô giác quán, nhiếp niệm tư duy.
Lại biết quán sai trái, làm cho khởi lên vô giác vô quán đệ
nhị thiền. Đây là lần lượt tu tứ thiền. Lại nữa có một người
đã làm cho sơ thiền tự tại hiện khởi đệ nhị thiền. Đối với thô
giác nhiếp niệm tư duy. Tuy biết sai trái, thấy vô giác thiểu
quán khởi lên đệ nhị thiền. Đây là thọ ngũ thiền thứ đệ. Cho
nên nói đây là ngũ thiền.
Lại có 5 loại định. Nghĩa là 5 phần chánh thọ. Đó là hỷ
mạn, lạc mãn, tâm mãn, quang mãn và quán tưởng. Đây là
đối với sơ thiền nhị thiền hỷ mãn. Đối với tam thiền lạc mãn.
Đối với tha tâm trí gọi là tâm mãn. Đối với thiên nhãn thông
đây gọi là quang mãn. Từ kia, định kia khởi quán trí, gọi tên
là quán tưởng.
Lại nữa Định có 5 loại. Đó là ngũ trí chánh định. Đây
là hiện tại lạc và vị lai lạc báo. Y thân trí khởi; đây là định.
Đây là chỗ thánh hành, chẳng phiền não. Đây là định huệ
nhơn tu tập; đây là định. Tịch tịnh yên vui, vui nơi thành tựu
không hai; chẳng trở lại sanh tử. Đây là định tịch tịnh tối lạc.
Vui thành một tánh chỗ được. Chẳng lại sanh tử ngã. Đây là
định niệm, nhập niệm khởi, nương vào thân trí khởi. Lại nữa

58

Thích Như Điển dịch

phân biệt rồi, hành xứ rồi; phân biệt tu hành sự và hạ, trung,
thượng mà định như thế có nhiều loại. Nên biết rằng tất cả
các định đều nhập vào tứ định.
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Phm Mịch Thiện Tri Thức
Thứ Năm

H

ỏi rằng: Lúc ấy tại sao khởi định?
Đáp rằng: Nếu người tọa thiền muốn sanh thiền
định sẽ tìm thấy thiện tri thức. Vì sao vậy?
Vì mới tọa thiền muốn sanh thiền định được tối thắng
định. Nếu lìa thiện tri thức, thành bất trụ phần. Như trong
kinh dạy: Có Đàm Tỳ Kheo thành nơi thoái phần, biết người
một mình đi xa nước, chẳng có bạn chỉ bày, tùy ý một mình
đi. Như voi chẳng có nài. Nếu người tọa thiền, chỗ tu hành
gặp được thiện tri thức, chỉ bảo khuyên lơn rồi nhiếp thọ, chỉ
chỗ sai trái liền được thiện pháp. Từ chỗ chỉ dạy mà tu hành
tinh cần khổ hạnh, liền được tối thắng định. Như người buôn
giàu có được mọi người kính quý. Như người bạn lành, như
cha mẹ mình. Kẻ thiện tri thức như voi có dây làm cho dễ
khiến. Như người lái xe khiến được việc đi hay dừng vậy.
Như người cầm lái, dẫn đi con đường tốt. Như thuốc trị bịnh
làm tiêu trừ sự khổ. Giống như trời mưa làm nhuần thấm mọi
loài. Như mẹ nuôi con, như cha dạy trẻ. Như gần chẳng khó,
như bạn lành, như Thầy dạy dỗ. Tất cả pháp lành đều nương
vào đây để thành tựu. Cho nên Đức Thế Tôn dạy cho Nan
Đà rằng: Tất cả phạm hạnh phải cần có thiện tri thức. Do vậy
sẽ tìm người cho tốt hơn để làm bạn lành.
Vì sao gọi là thắng thiện tri thức?
Nghĩa là người ấy thành tựu rõ ràng về kinh, luật và
luận. Đây có nghĩa là chỗ thành tựu. Rõ biết những loại
nghiệp, được thiện thần thông, rõ biết Tứ Đế. Đây là 2 loại
người công đức thành tựu. Đây là chỗ nên tìm. Nếu không
được 2 loại công đức thành tựu ấy mà chỉ có 7 phần thành
tựu thiện tri thức, thì đây lại cũng nên tìm.
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Thế nào là 7 phần?
Khả kỉnh ái, khả trọng, khả quý; hay nói nhẫn nhục;
nói lời sâu xa; nói chẳng nơi chẳng an.
Thế nào gọi là khả kỉnh ái?
Nương vào 2 loại hành giả, lành nói cộng trụ, tâm vui
không gặp việc khó. Đây gọi là khả kỉnh ái.
Khả trọng là gì?
Giới hạnh tịch tĩnh, giữ niệm thành tựu; chẳng tham
dục nói nhiều. Đây gọi là khả trọng.
Khả quý là sao?
Nghe huệ công đức thành tựu, biết ngồi thiền, khả
trọng. Đây gọi là khả quý.
Hay nói là sao?
Lời nói của ta dễ thương, dễ mến, dễ quý. Có kết quả
và như thế tư duy, làm lợi cho kia vậy. Tôn trọng pháp. Đối
với việc chẳng thể làm thì chế phục nhiếp thọ và cuối cùng
nghĩ rồi bỏ. Đây nghĩa là hay nói.
Nhẫn nhục nghĩa là sao?
Nghĩa là hay làm cho chẳng ngưng lời nói ỷ ngữ và
tướng của tất cả lời nói, như hiền thánh vậy. Đây gọi là nhẫn
nhục.
Thâm ngữ là sao?
Thông đạt nơi nghiệp. Nếu phân biệt, tưởng niệm tác
ý, an trước, đều do chấp tướng lành mà nói như pháp. Chẳng
phải chấp tướng như pháp phiền não, hay làm cho diệt tận.
Đây gọi là thâm ngữ.
Bất an phi xứ là gì?
Nếu đối với tánh tộc trụ xứ, nghiệp tụ, tụng trước
chẳng trụ có thể xa lánh. Hoặc đối với việc kham nhẫn hành
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xứ làm cho được an ổn. Đây gọi là trụ khả trụ. Đây nghĩa là
bất an phi xứ. Lấy đây làm 7 phần thành tựu, là thiện tri thức
có thể tìm.
Hỏi rằng: Vì sao nên tìm?
Đáp rằng: Nếu biết nơi ở của người A, B thì công đức
thành tựu có thể quý mến. Nếu có Thiền sư nên lui tới kia.
Nếu tự chẳng biết chỗ nào của kẻ đồng học; nên tìm đến gần
gũi. Rồi biết lúc nào như pháp chưa nói ý nầy. Cung kính
khơi hỏi khởi cư. Muốn hỏi chỗ hành thì nơi nào nước nào
và dừng ở nơi đâu, có chúng an trụ, có tăng tịnh tọa, có cả
Thiền sư. Việc làm nầy nếu làm, lấy gì là công đức tất cả chỗ
quý; nên làm như thế và hỏi đồng học nên đáp rằng:
Nước đó, ở chỗ ấy, chúng thiền tọa ấy, Thiền sư ấy
v.v... được chúng ái trọng, được nghe điều nầy rồi nghĩ sâu,
tùy hỷ, rồi đến chỗ kia thân cận học hỏi thọ lãnh. Nên sửa y
phục rồi đến nơi chỗ Hòa Thượng rồi tự nói ý vui. Hòa
Thượng nghe ta, ta sẽ đến kia thân cận Thiền sư. Hòa
Thượng nên nghe và đáp là lành thay. Ta lại tùy hỷ. Đây là
người lành chỗ làm. Đây nghĩa là người lành cộng trụ, người
lành chỗ làm. Đây là theo pháp tu hành; hoặc thấy nghe mà
được lợi ích lớn. Hà huống ở chung. Ngươi nên đến đó.
Ngươi đến rồi, kia sân, chẳng nên buông lung. Nếu là người
lành, có thể khuyên tu học. Hoặc đối với một lúc hay tất cả
lúc v.v... cần phải gia thêm niềm tin.
Kính thành nói lời lành, giữ gìn thân miệng, rõ lý tu
hành, sẽ được thành tựu. Tất cả nương vào Thầy, chưa sanh
dễ dãi. Như con dâu mới về nhà chồng, qua lại với mẹ và cô;
nên sanh xấu hổ, nghe lãnh lời dạy. Nếu thấy đệ tử không có
y phục, thuốc men, hoặc đến kia mà như pháp lo liệu, thuyết
pháp giáo huấn. Cho đến đi đứng ngồi nằm đều chỉ dạy chỗ
nên làm. Người tọa thiền kia nên y phục tề chỉnh, cung kính
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vây quanh. Lễ Thầy dưới chân. Đối với việc ra đi nơi đường
sá bên ngoài gặp chỗ nước sâu, qua lại nơi ấy, y bát, giày
dép, đồ ngồi thiền, để cao lên một nơi, chẳng làm cho gần
nước. Khi tắm chẳng nghe tiếng. Lúc tắm rồi y phục phải
ngay ngắn, mặc Uất Đa La Tăng, y bát, thiền cụ đặt lên vai
phải. Vấn Tăng Già Lê để trên vai. Nếu vào chùa am bỏ giày
nón nhiễu tháp. Nếu thấy Tỳ Kheo đến, phải thưa hỏi. Nơi
đây có người ngồi thiền, chẳng có người mặc phấn tảo y,
chẳng thấy người đi khất thực, chẳng có luật sư, chẳng có
người ở nơi đây, từ đâu đến, có kẻ qua lại; hoặc chẳng phải
người nầy, có luật sư, ta đều lui tới. Lại nếu không luật sư, ai
làm Thượng Tọa, ta cũng lại lui tới. Nếu Thượng Tọa Đại
Tăng vì giữ y bát chớ cùng. Ngoài ra kẻ nhỏ cũng chớ cùng.
Nếu không có người, lấy để một nơi. Nếu thấy Thượng Tọa
nên lễ dưới chân rồi đứng đối mặt. Tỳ Kheo cũ có ngồi, lấy
nước và chỗ rửa tắm như pháp mà cung cấp; gần gũi để lo
chỗ ăn, chỗ nghỉ cùng y bát, chỉ bày chỗ cần thiết; hỏi thăm
về chế độ của Tăng. Ngày mới vào chùa phải đi quanh. Nếu
thấy luật sư nên hỏi thăm chỗ nghi, tội lỗi và cố làm cho
đừng phạm. Nếu thấy Thầy giảng pháp và muốn tu huệ, nên
hỏi về ấm, nhập, giới nghiệp. Nếu thấy người tu đầu đà, vì
tương ưng huệ mà hỏi về công đức đầu đà. Nếu ở nơi ấy mỗi
ngày nên qua lại hỏi han. Nếu muốn đi nên chuNn bị đồ mặc,
lễ đại tăng nơi chân và bạch rằng sẽ đi. Đây là vì khách Tỳ
Kheo dụng pháp. Đối với người tọa thiền kia nên đến gần
gũi. Thiền sư nếu đến, tuy nhỏ nhưng mang thay y bát. Phép
của Thiền sư có thể đi, chẳng thể đi; chẳng nên liền đi, liền
vắng. Đây chính là việc làm trước, nên để tu hành. Nếu
muốn dạy người, trước nên hiểu biết. Người học tọa thiền
trước xong rồi mới hành pháp. Xem xét chỗ ở rồi để y bát. Ít
nghỉ ngơi, hiểu biết thời tiết, gần gũi Thiền sư, cung kính lễ
bái. Đôi khi ngồi yên. Nếu Thiền sư hỏi chỗ muốn, nên tùy
đó mà nói chỗ vui. Nếu chẳng hỏi thì chẳng nên nói. Từ đây
về sau, tăm xỉa răng, nước tắm gội v.v... nên cầu thỉnh việc y
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chỉ để tu hành. Nếu đến lúc ăn, phải hỏi vị A Xà Lê như
pháp mà làm. Khi đến giờ ăn, vì A Xà Lê mà rửa chân, sửa
soạn chỗ ngồi và mang bình bát. Đối với bát riêng của mình,
nên hỏi A Xà Lê chỗ lấy nhiều ít, để bát của mình ít hơn đệ
tử. Như thế giữ gìn, như thế chẳng khó.
Lúc ăn xong rồi, lấy bát của vị A Xà Lê đem rửa, để
một nơi và biết lúc gần gũi cung kính lễ bái. Có lúc ngồi yên,
nếu A Xà Lê hỏi, tùy theo chỗ mà nói điều vui. Nếu chẳng
hỏi thì lễ bái A Xà Lê và cầu thỉnh để nghe. Ta nói bổn lai
chỗ mong muốn. Nếu hứa cho thì tùy ý hỏi. Khi A Xà Lê
nghe xong rồi nói. Nếu chẳng hỏi thì lễ A Xà Lê. Thấy đúng
lúc nên nói nhơn duyên ta đến, nguyện A Xà Lê dạy bảo.
Nếu A Xà Lê nghe, tất cả chỗ vui nên nói. A Xà Lê bảo:
Lành thay! Rồi như pháp dạy bảo, nên như thế nầy mà vâng
lời. Cho nên Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
Đúng lúc mà gần gũi
Làm tâm chẳng kiêu mạn
Phạm hạnh hay hộ pháp
Giống như cây không gió
Nhớ pháp mà tu hành
Cùng pháp tự niềm vui
Pháp trụ pháp phân biệt
Nên nói pháp như thật
Hủy pháp chẳng nên làm
Vui nói, lo, mừng, cười
Sân nhuế, chớ giải đãi
Phẫn hận, tham, mạn, si
Ái chấp thật xấu vậy
Tu hành tất loại trừ
Giữ ý chẳng tự cao
Biết lành, lời thành thật
Vì định thật, biết nghe
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Nếu người hay buông lung
Nghe huệ chẳng tăng trưởng
Nếu người biết chánh pháp
Trời người chỗ cung kính
Cung kính thành tín tâm
Nghe nhiều hay hộ pháp
Làm được chỗ nghe vui
Như thế các công đức
Tùy pháp hay tu hành
Hay sanh điều tốt đẹp
Thành tựu người trí huệ
Nếu được Thầy như thế
Nên tu, chẳng buông lung
Luận Về Con Đường Giải Thoát
Hết Quyển Hai
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Luận Về Con Đường Giải Thoát
Quyển Thứ Ba
- A La Hán Ưu Bà Đề Sa
soạn vào đời nhà Lương bằng chữ Phạn.
- Đời nhà Lương, người nước Phù Nam,
Ngài Tam Tạng Tăng Già Bà La
dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
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Phm Phân Biệt Hạnh (việc làm)
Thứ 6

L

úc bấy giờ y chỉ với vị A Xà Lê, lấy số ngày xem
xét việc làm. Việc làm nầy tương ưng với hành
xứ và từ đó có thể chỉ dạy thêm. Đối với việc làm nầy có tất
cả là 14 loại. Đó là dục hành, sân nhuế hành, si hành, tín
hành, ý hành, giác hành, dục sân nhuế hành, dục si hành, sân
si hành, đẳng phần hành, tín ý hành, tín giác hành, đẳng phần
hành, ý giác hành.
Lại nữa ái, kiến, mạn v.v... các loại hành cũng nên biết.
Đối với điều tham dục nầy, ý bảo làm, tánh vui đắm trước.
Chẳng khác với nghĩa nầy. Do hành mà thành 14 loại người.
Dục hành nhơn, sân hành nhơn, si hành nhơn, tín hành nhơn,
ý hành nhơn, giác hành nhơn, dục sân hành nhơn, dục si
hành nhơn, sân si hành nhơn, đẳng phần hành nhơn, tín ý
hành nhơn, tín giác hành nhơn, ý giác hành nhơn, đẳng phần
hành nhơn. Đối với dục nầy, dục dục sai sử dục tánh, dục
lạc. Đây có nghĩa là dục hành nhơn. Dục nầy thường làm
tăng thượng dục. Đây gọi là dục hành. Như thế tất cả sẽ phân
biệt.
Lúc ấy 14 loại người nầy lược lại thành 7 loại người.
Như thế dục hành nhơn - tín hành nhơn thành một. Sân hành
nhơn - ý hành nhơn thành một. Si hành nhơn - giác hành
nhơn thành một. Dục sân hành nhơn - tín ý hành nhơn thành
một. Dục si hành nhơn - tín giác thành nhơn thành một. Sân
si hành nhơn - ý giác thành nhơn thành một. Hai đẳng phần
hành nhơn thành một.
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Hỏi rằng: Vì sao dục hành nhơn, tín hành nhơn thành
một?
Đáp rằng: Dục hành nhơn đối với bạn lành tăng trưởng
tín hành dục, thân cận công đức vậy. Lại nữa lấy 3 hạnh, dục
và tín. Câu nầy thành một tướng, có nghĩa là ái niệm nghĩa
tìm về công đức. Nghĩa chẳng xả. Đối với dục nầy là niệm
dục. Tín là niệm thiện; dục là tìm dục công đức. Tín là tìm
công đức lành. Dục là chẳng xả, chẳng dễ thương làm tướng.
Tín là chẳng xả lấy dễ thương làm tướng. Cho nên dục hành
và tín hành thành một tướng.
Hỏi rằng: Vì sao mà sân nhuế hành và ý hành thành
một?
Đáp rằng: Người làm chuyện sân đối với bạn lành tăng
thêm trí làm việc sân, gần gũi công đức vậy. Lại nữa lấy 3
hành sân nhuế và trí thành một tướng. Chẳng phải ái niệm;
nên tìm sân vậy, rồi xả. Đối với người sân nầy chẳng an vui
ái niệm; kẻ trí chẳng an hành niệm. Người sân nhuế tìm đến
sân. Kẻ trí biết việc làm sai trái. Người sân an xả, kẻ trí an xả
hành cho nên người sân hành và ý hành thành một tướng.
Hỏi rằng: Vì sao si hành nhơn và giác hành nhơn thành
một?
Đáp rằng: Si hành nhơn làm được việc lành, tăng
trưởng giác hành si, gần gũi công đức vậy. Tín huệ động lìa
được. Lại nữa lấy 2 hành si giác thành một tướng. Chẳng tự
định; nên động vậy. Đối với đây si an; nên loạn vậy. Chẳng
an. Biết nhiều và nhớ nhiều loại, nên thành ra chẳng an. Si
chẳng chỗ khởi và hướng thành động. Biết nhẹ nhàng nên
thành động. Cho nên si hành và giác hành thành một tướng
vậy. Lấy đây làm phương tiện, ngoài hành nên phân biệt.
Như thế đây thành bảy người.
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Đối với 7 người nầy vì sao xa sự tu hành? Vì sao tu
hành trì trệ?
Dục hành nhơn xa rời sự tu hành, lấy an có thể giáo
hóa, tín lực vậy. Si giác mỏng vậy. Sân hành nhơn xa rời sự
tu hành, sự an có thể giáo hóa, có ý lực vậy. Si giác mỏng. Si
hành nhơn làm trễ nải việc tu hành, khó thể giáo hóa, có si
giác lực vậy. Tín ý mỏng. Dục sân hành nhơn xa rời sự tu
hành, sự an có thể giáo hóa, có tín ý lực vậy. Si giác mỏng.
Dục si hành nhơn làm trì trệ việc tu hành, khó có thể giáo
hóa được, khó yên để tin, si giác lực vậy. Sân si hành nhơn
làm trì trệ việc tu hành, khó có thể giáo hóa, chẳng an ý vậy,
si giác lực. Đẳng phần hành nhơn làm trì trệ việc tu hành,
khó thể giáo hóa, chẳng yên trụ ý vậy. Có si giác lực.
Lúc bấy giờ 7 loại người nầy do căn bổn phiền não nên
chia làm ba. Đó là dục hành nhơn, sân nhuế hành nhơn và si
hành nhơn.
Hỏi rằng: Đây là 3 loại hành do nguyên nhơn gì vậy?
Vì sao có thể biết đây là dục hành nhơn; đây là sân hành
nhơn và đây là si hành nhơn? Vì sao hành việc thọ y, khất
thực, tọa cụ hành xứ uy nghi?
Đáp rằng: Đó là chỗ tạo nhơn duyên lúc đầu. Các hành
giới lấy làm nhơn duyên, sai trái lấy làm nhơn duyên.
Vì sao các hành đầu tiên tạo ra nhơn duyên?
Đối với điều đầu tiên có phương tiện dễ thương vậy.
Có nhiều nghiệp lành, thành dục hành nhơn. Lại từ cõi chư
thiên, bị sanh lạc vào nơi nầy, thường hay khởi tâm sát hại
tạo nên nghiệp oan trái, thành sân hành nhơn. Chẳng thích
nghiệp nơi che khuất. Từ địa ngục, từ rồng đọa lạc sanh vào
đây. Đầu tiên là do uống rượu nhiều và làm chuyện ly gián,
thành si hành nhơn. Từ súc sanh đọa lạc sanh vào đây; như
thế các việc làm đầu tiên tạo nên các nhơn duyên.
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Thế nào là giới làm nhơn duyên?
Hai giới gần gũi vậy, thành si hành nhơn. Đó là địa
giới và thủy giới; hai giới gần gũi, thành sân hành nhơn. Đó
là hỏa giới, phong giới. Tất cả là 4 giới vậy, thành dục hành
nhơn. Như thế tất cả các hành giới là nguyên nhơn.
Vì sao lấy sự sai trái làm nguyên nhơn?
Lấy nhiều đờm dãi thành dục hành nhơn. Lấy nhiều sự
ưa nói thành sân hành nhơn. Lấy nhiều gió làm thành si hành
nhơn. Lại cũng có nói nhiều đờm dãi thành si hành nhơn. Tối
đa gió thành dục hành nhơn. Như thế đó là làm nhơn duyên
cho việc sai trái.
Vì sao có thể biết người nầy là dục hành, người nầy là
sân hành và người nầy là si hành?
Đáp rằng qua bảy hành có thể biết được. Như thế do
công việc, do phiền não, do hành, do thọ giữ, do ăn, do
nghiệp, do nằm mà ra.
Vì sao do công việc mà biết?
Dục hành nhơn thấy chỗ có công việc. Việc chưa thấy
sẽ thấy, liền thấy. Hằng quán nơi chơn thật sai trái chẳng tác
ý. Đối với công đức nhỏ,thành chẳng khó. Chẳng từ dục nầy
giải thoát, liền quán chẳng thể xả hành. Biết nơi việc khác.
Các hành như thế, dục hành có thể biết sân hành nhơn. Thấy
sở hữu việc như thế. Như mỏi mệt chẳng thể nhìn lâu. Tùy
chỗ chấp sai để hủy hoại nhiều người. Đối với công đức
nhiều, chẳng thể không khó. Từ đây chẳng xả. Tuy lấy sự sai
trái được rồi liền biết hành những việc khác cũng như thế.
Hành sân, hành có thể biết. Si hành nhơn thấy chỗ có những
việc như thế. Đối với công đức quá hoạn thành việc tin nơi
kia. Nghe người kia chỗ yếu lại yếu. Nghe nơi kia chỗ tán
thán lại tán thán. Tự chẳng biết vậy. Lấy những hành như thế
đối với việc ngoài, si hành có thể biết, như thế các việc.
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Hỏi rằng: Vì sao lấy phiền não để biết?
Đáp rằng: Dục hành nhơn có 5 phiền não. Đó là đa
hành, keo kiệt, huyễn, siểm, dục. Đây nghĩa là 5 sân nhuế
hành nhơn có 5 phiền não, đa hành phẫn, hận, phú, khan,
sân. Đây là 5. Si hành nhơn có 5 phiền não, đa hành, lười,
giải đãi, nghi, hối, vô minh là 5. Như thế phiền não có thể
biết.
Hỏi rằng: Cái gì là hành?
Đáp rằng: Dục hành nhơn lấy hành làm tánh. Cất bước
chân có tật đi ngang. Cất bước ngang thì bước chẳng rộng.
Cất bước đi dễ thương. Như thế lấy hành dục, hành có thể
biết. Sân nhuế hành nhơn thấy hành làm tánh, mau khởi
bước, mau hạ chân. Tiếp theo là nửa bước giáp đất. Như thế
mà đi, người sân nhuế có thể biết. Si hành nhơn thấy hành
làm tánh. Dở chân, đạp đất rồi lại sát xuống, lấy chân chạm
chân rồi đi, mà đi như thế, si hành nhơn có thể biết, như thế
để đi.
Sao gọi là lấy việc mặc áo làm dục hành nhơn?
Đáp rằng: Dục hành nhơn lấy việc đắp y làm tánh.
Chẳng thấy nhiều, chẳng khoan thai mặc y quá rộng. Ngay
ngắn vừa vặn nhiều loại ngắm nhìn dễ mến. Sân hành nhơn
lấy mặc y làm tánh. Quá gấp, quá thừa, chẳng ngay, chẳng
gọn, chẳng thấy được chỗ dễ mến, chẳng thể thấy. Si hành
nhơn lấy việc đắp y mặc áo làm tánh. Nhiều chậm rãi, chẳng
gọn, chẳng cân; chẳng có loại nào dễ mến, dễ xem. Như thế
lấy việc đắp y mặc áo có thể biết được.
Hỏi rằng: Vì sao lấy chỗ ăn mà có thể biết?
Đáp rằng: Dục hành nhơn vui với béo, ngọt. Sân nhuế
hành nhơn vui với thù tạc. Si hành nhơn chẳng tập trung vui.
Lại nữa dục hành nhơn lúc ăn tự lượng đồ ăn tương ưng với
điều mình muốn. Lại biết khí vị chẳng xa ăn. Nếu được ít

Luận về con đường giải thoát

71

mùi vị, thành niềm vui lớn. Sân hành nhơn thấy việc ăn,
muốn lấy nhiều, ăn bớt, ăn đầy miệng. Nếu được ít đồ ăn thì
lại phiền não. Si hành nhơn thấy việc ăn chẳng đầy đủ, chẳng
đoạn thực, chẳng gặp lúc. Lấy ít mà ăn để dính nơi miệng;
một nửa cho vào miệng; một nửa rơi rớt nơi bàn, loạn tâm;
chẳng nghĩ đến lúc ăn, như thế lấy dục có thể biết.
Hỏi rằng: Vì sao lấy công việc để biết?
Đáp rằng: Dục hành nhơn quét dọn, đứng ngay quét
tước chẳng sạch, chẳng biết đất cát, lấy làm sạch sẽ. Sân
hành nhơn nếu quét tước, gấp rút quét dọn 2 bên, rồi quét đi
đất cát. Vội nghe tuy sạch sẽ mà chẳng bình đẳng. Ngu si
hành nhơn nếu quét rác, thì khoan thai quét dọn đó đây mà
thấy nơi chẳng sạch, lại chẳng công bình. Như thế lổ chổ đây
đó v.v... Tất cả công việc bình đẳng làm ấy chẳng cùng với
tâm. Đây là dục nhơn sân hành ở nơi tất cả việc chẳng bình
đẳng làm, chẳng dụng tâm. Si hành nhơn loạn tâm làm nhiều
chẳng thành. Như thế các việc có thể biết.
Hỏi: Vì sao lấy sự nằm ngồi?
Đáp rằng: Dục hành nhơn ngủ chẳng tiết chế. Ngủ
trước, chiếm chỗ ngủ làm cho trước sau giống nhau. An ổn
đặt thân chỗ khuất lên tay rồi ngủ. Nửa đêm có thay đổi liền
dậy. Như có chỗ nghi liền đáp. Sân hành nhơn lại nằm ngủ.
Tùy theo đó mà nằm yên. Thân, mặt, mắt tần ngần. Ban đêm
nếu có người hoán đổi liền khởi sân mà đáp lại. Người si nếu
nằm ngủ nghỉ, nơi ấy chẳng trọn đủ. Nên tay chân che thân
mà nằm. Trong đêm nếu có người thay chỗ liền nghe tiếng ừ
ừ thật lâu đáp lại. Như thế lấy việc nằm ấy mà có thể biết.
Hỏi rằng: Làm gì và pháp gì? Dùng việc thọ y áo, ăn
uống, ngồi nằm, hành xứ?
Đáp rằng: Dục hành nhơn áo quần thô kệt chẳng ra hồn
và lấy đồ nầy mặc. Sân hành nhơn mặc đồ sạch sẽ, y áo
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thanh tịnh, màu còn tốt dễ xem. Đây nên mặc. Si hành nhơn
mặc tùy theo chỗ được mặc. Dục hành nhơn khất thực thô,
chẳng tinh khiết. Chẳng đẹp đẽ ý nghĩa về tiểu khất thực.
Sân hành nhơn khất thực mặc đồ đẹp tinh khiết, mùi thơm
như ý là chỗ được si. Hành nhơn khất thực tùy theo chỗ được
có tiết chế.
Dục hành nhơn ngồi nằm ở dưới bóng gốc cây nơi có
nước. Ở nơi ít xa làng xóm. Lại nơi chẳng có chùa. Đối với
nơi không có đồ nằm thì ở đây nên ngồi ngủ. Sân hành nhơn
ngồi nằm dước gốc cây gần nước, thành tựu ngay ngắn. Đối
với chùa viện có chỗ ngủ nghỉ đầy đủ thành nơi ngủ nghỉ. Si
hành nhơn nương vào đó. Gần gũi vị Thầy để ở. Dục hành
nhơn hành xứ, nơi ăn uống thô sơ. Nếu vào làng xóm nên
hướng theo mặt trời mà đi. Đối với nơi người ác, ở đây nên
đi. Sân nhuế hành nhơn xứ, đối với việc cơm nước, ăn uống
đầy đủ. Theo ngày dài ra, nhiều người tin hướng đến nơi.
Chỗ nầy nên vào. Si hành nhơn tùy nơi được chỗ. Dục hành
nhơn uy nghi, hay đi bộ nhiều. Sân hành nhơn nương vào
chỗ nằm ngồi. Si hành nhơn nương vào nơi hành xứ. Đối với
việc nầy tan ra. Kẻ muốn nương vào cảnh giới dễ mến để tin.
Sân nhuế là chẳng sự dễ mến cảnh giới làm tin. Si là cơ thể
thấy nguyên nhơn. Dục lại như nô bộc. Sân nhuế như là ông
chủ. Si dụ như chất độc. Tham nghĩa là ít quá hoạn, đoạn vô
nhiễm. Sân nhuế quá hoạn lớn, làm cho vô nhiễm. Si là đại
quá hoạn, đoạn trừ vô nhiễm. Dục hành nhơn vui với sắc.
Sân hành nhơn vui với việc an định. Si hành nhơn vui với sự
giải đãi.-
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Phm Phân Biệt Hành Xứ
Thứ 7

L

úc đó y chỉ sư quán sát điều nầy nơi chỗ làm.
Dạy cho 38 việc làm và sẽ lại dạy cho 2 việc làm

tương ưng.
Hỏi rằng: Thế nào là 38 hành xứ?
Đáp rằng: Đó là 10 tất cả nhập địa, thủy, hỏa, phong,
xanh, vàng, đỏ, trắng, không xứ, thức xứ tất cả nhập. Lại
thêm 10 tưởng bất tịnh như tưởng sình trướng, tưởng xanh
phồng lên, tưởng đến sự thối nát, tưởng về đồ liệng bỏ,
tưởng đến đồ ăn của chim thú, tưởng đến thịt từng phần của
thân trướng lên, tưởng đến việc cưa chặt ra từng khúc, lại
tưởng vể máu huyết chảy đỏ, tưởng đến trùng hôi, tưởng đến
xương cốt. Lại có 10 niệm. Đó là niệm Phật, niệm Pháp,
niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tử, niệm
thân, niệm số tức, niệm tịch tĩnh.Lại có 4 vô lượng tâm. Đó
là từ, bi, hỷ, xả và quán tưởng về 4 đại, ăn bất tịnh, vô sở
hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Đây là tất cả 38 hành xứ. 38 hành
xứ nầy lấy 9 hành làm chỗ biết cao cả. Một là lấy thiền, hai
là lấy chánh việt, ba là lấy tăng trưởng, bốn là lấy duyên,
năm là lấy công việc, sáu là lấy thắng, bảy là lấy địa, tám là
lấy thủ, chín là lấy người.
Hỏi rằng: Thế nào là lấy thiền?
Đáp rằng: Đó là 10 hành xứ, thành thiền ngoại hành.
Lại 11 hành xứ thành tựu sơ thiền. Lại 3 hành xứ thành tựu
tam thiền. Lại một hành xứ thành tựu tứ thiền. Lại 9 hành xứ
thành tựu tứ thiền ngũ thiền. Lại 4 hành xứ thành tựu vô sắc
tứ thiền.
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Hỏi rằng: Vì sao mà 10 hành xứ thành thiền ngoại
hành?
Đáp rằng: Từ sổ tức và quán thân, ngoài 8 niệm và
quán 4 đại thực bất tịnh tưởng. Đây gọi là 10 ngoại hành.
Hỏi rằng: Vì sao 11 hành xứ sơ thiền sở nhiếp?
Đáp rằng: 10 bất tịnh tưởng và quán thân. Đây gọi là
sơ thiền sở nhiếp.
Hỏi rằng: Thế nào là 3 hành xứ? 3 sở nhiếp?
Đáp rằng: Đó là từ, bi, xả.
Hỏi rằng: Thế nào là một hành xứ, tứ thiền sở nhiếp?
Đáp rằng: Đó là xả.
Hỏi rằng: Sao gọi là 9 hành xứ, tứ thiền ngũ thiền sở
nhiếp?
Đáp rằng: Trừ không nhứt thiết, nhập thức nhứt thiết
nhập. Ngoài ra còn 8 nhứt thiết nhập và sổ tức niệm.
Hỏi rằng: Sao là 4 hành xứ, 4 vô sắc sở nhiếp?
Đáp rằng: Hư không nhứt thiết nhập, thức nhứt thiết
nhập, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Đây gọi là 4 hành.
Như thế lấy thiền có thể biết.
Hỏi rằng: Vì sao lấy chánh việt?
Đáp rằng: Nhập hành xứ thành ra vượt quá sắc, trừ vô
sắc nhứt thiết nhập. Ngoài ra còn 8 nhứt thiết nhập. Ngoài ra
có 30 hành xứ chẳng thành việc vượt khỏi sắc. Lại có 3 hành
xứ thành việc vượt khỏi. Ba vô sắc nhứt thiết nhập và vô sở
hữu nhập. Ngoài ra 35 hành xứ, chẳng thành việc vượt qua.
Lại có một hành xứ thành ra việt tưởng thọ. Đó là phi phi
tưởng xứ. Ngoài ra 37 hành chẳng thành việt tưởng thọ. Như
thế lấy vượt qua có thể biết.
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Hỏi rằng: Vì sao gọi là tăng trưởng?
Đáp rằng: Đó là 14 hành xứ có thể làm cho tăng
trưởng. Đó là 10 nhứt thiết nhập và tứ vô lượng tâm. Ngoài
ra 24 hành xứ, chẳng nên làm cho tăng trưởng. Như thế lấy
tăng trưởng có thể biết.
Hỏi rằng: Vì sao làm duyên?
Đáp rằng: 9 hành xứ làm thần thông duyên. Trừ vô sắc
nhứt thiết nhập, bát nhứt thiết nhập và phân biệt hư không
nhứt thiết nhập. Ngoài ra 30 hành chẳng thành thần thông
duyên. 37 hành xứ thành Tỳ Bà Xá Na duyên (quán, kiến,
chủng chủng quan sát). Trừ phi phi tưởng xứ. Lại có một
hành xứ chẳng thành Tỳ Bà Xá Na duyên. Cho nên phi phi
tưởng xứ như thế lấy duyên có thể biết.
Hỏi rằng: Vì sao lấy công việc?
Đáp rằng: Đó là 21 hành xứ để phân biệt công việc. 12
hành xứ là thật sự; 5 hành xứ chẳng nên nói phân biệt sự thật
sự.
Hỏi rằng: Thế nào là 21 hành xứ là phân biệt sự?
Đáp rằng: Trừ thức nhứt thiết nhập. Ngoài ra 9 nhứt
thiết nhập; 10 bất tịnh tưởng và niệm sổ tức niệm thân.
Hỏi rằng: Vì sao 12 thật sự?
Đáp rằng: Thức nhứt thiết nhập, phi phi tưởng xứ và
10 thiền ngoại hành.
Hỏi rằng: Vì sao 5 việc chẳng nên nói phân biệt sự và
thật sự?
Đáp rằng: Đó là tứ vô lượng tâm và vô sở hữu xứ. Lại
nữa nhị hành xứ; nội doanh sự,nội sự. Lại 2 hành xứ; nội
doanh sự, ngoại sự. Lại một hành xứ, ngoại doanh sự nội sự.
Lại 21 hành xứ; ngoại doanh sự ngoại sự. Lại có 4 hành xứ,
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nội doanh sự, nội sự thiết ngoại sự. Lại có 4 hành xứ, thiết
nội doanh sự thiết ngoại doanh sự ngoại sự. Lại hai hành xứ,
thiết nội doanh sự, thiết ngoại doanh sự, thiết nội sự, thiết
ngoại sự. Lại có một hành xứ nội doanh sự chẳng nên nói và
nội sự ngoại sự. Đối với đây 2 hành xứ nội doanh sự, nội sự;
nghĩa là thức nhứt thiết nhập và phi phi tưởng xứ. Lại có 2
hành xứ là nội doanh sự ngoại doanh sự. Cho nên niệm sổ
tức, niệm thân. Lại một hành xứ ngoại doanh sự, nội doanh
sự. Cho nên niệm tử. Lại 21 hành xứ ngoại doanh sự, ngoại
sự. Nghĩa là 10 bất tịnh tưởng. Tứ vô lượng tâm, tứ sắc nhứt
thiết nhập, hư không nhứt thiết nhập và niệm Phật, niệm
Tăng. Lại 4 hành xứ nội doanh sự, nội sự thiết ngoại sự.
Nghĩa là niệm giới, niệm thí và quán nơi tứ đại. Và tưởng bất
tịnh thực. Lại 4 hành xứ thiết nội doanh sự, thiết ngoại doanh
sự. Nghĩa là tứ sắc nhứt thiết nhập. Lại 2 hành xứ thiết nội
doanh sự, thiết ngoại doanh sự, thiết nội sự, thiết ngoại sự.
Nghĩa là niệm Pháp, niệm tịch tĩnh. Lại một hành xứ nội
ngoại doanh sự, nội sự. Nghĩa là niệm thiên. Lại một hành
xứ nội doanh sự, nội sự, ngoại sự chẳng nên nói. Nghĩa là vô
sở hữu xứ. Lại có hành xứ thuộc về việc quá khứ. Nghĩa là
thức nhứt thiết nhập và phi phi tưởng xứ. Lại một hành xứ,
đối với việc vị lai. Cho nên gọi là niệm tử. Lại một hành xứ
đối với việc hiện tại. Đó là niệm thiên. Lại 6 hành xứ thiết
(xây dựng) việc trong quá khứ, xây dựng việc vị lai, xây
dựng việc hiện tại. Nghĩa là niệm Phật, niệm Tăng, niệm
giới, niệm thí. Và quán tứ đại bất tịnh thực tưởng. Lại hai
hành xứ, thiết lập việc quá khứ, thiết lập việc hiện tại, thiết
lập việc chẳng nên nói về quá khứ vị lai. Cho nên niệm Pháp,
niệm tịch tĩnh. Lại 26 hành xứ, chẳng nên nói việc 3 đời.
Nghĩa là 9 nhứt thiết nhập. 10 bất tịnh tưởng, tứ vô lượng
tâm. Và niệm sổ tức, niệm thân. Vô sở hữu xứ lại có 4 hành
xứ là việc động. Nghĩa là lửa nhứt thiết nhập, gió nhứt thiết
nhập, trùng thối tưởng, niệm sổ tức. Nơi nầy tức động.
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Tướng nầy chẳng động. Ngoài ra 34 việc bất động, như thế
lấy công việc mà biết.
Hỏi rằng: Vì sao lấy thắng?
Đáp rằng: 8 nhứt thiết nhập, tứ vô sắc định. Đây gọi là
thắng chơn thật sự vậy. Lấy 8 nhứt thiết nhập gọi là định
thắng vậy. Đệ tứ thiền kia được thắng địa vậy. Tứ vô sắc
định thành thắng. 10 bất tịnh tưởng và ăn bất tịnh tưởng. Đây
gọi là tướng thắng. Lấy sắc, lấy hình, lấy không, lấy phương,
lấy phân biệt, lấy hòa hợp, lấy chấp trước, lấy bất tịnh tưởng
sự, lấy thập niệm xứ. Đây gọi là thắng niệm vi tế vậy. Tùy
niệm vậy. Tứ vô lượng tâm lấy vô quá làm thắng. Thọ nhiêu
ích mà quán về tứ đại. Gọi là huệ thắng. Lấy chấp trước
không; nên như thế lấy thắng có thể biết.
Hỏi rằng: Thế nào là lấy địa?
Đáp rằng: 12 hành xứ, chẳng sanh nơi cõi trời. Nghĩa
là 10 bất tịnh và niệm thân, thực bất tịnh tưởng. Lại có 13
hành xứ, chẳng sanh nơi sắc hữu. Đầu tiên là 12 và sổ tức,
niệm bất sanh hữu sắc. Trừ tứ vô sắc xứ. Ngoài ra hành xứ
chẳng sanh nơi vô sắc hữu. Như thế lấy địa có thể biết.
Hỏi rằng: Vì sao lấy thủ?
Đáp rằng: Đó là 17 hành xứ. Lấy kiến nên thủ tướng.
Trừ gió, nhứt thiết nhập và vô sắc nhứt thiết nhập. Ngoài ra 7
nhứt thiết nhập, 10 bất tịnh tưởng. Lại một hành xứ, lấy xúc
nên thủ tướng. Nghĩa là niệm sổ tức, lại một hành xứ. Hoặc
lấy kiến, hoặc lấy xúc nên thủ. Nghĩa là gió, nhứt thiết nhập.
Ngoài ra 19 hành xứ, lấy nghe phân biệt nên thủ. Lại 5 hành
xứ; người mới tọa thiền chẳng nên tu hành tứ vô sắc và xả,
dư 32. Người mới học thiền nên thủ. Như thế lấy thủ mà biết.
Hỏi rằng: Vì sao lấy người?
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Đáp rằng: Dục hành nhơn, tứ vô lượng, chẳng nên tu
hành, lấy tịnh tướng vậy. Vì sao thế? - Dục hành nhơn tác ý,
tịnh tưởng chẳng phải chỗ làm. Như người bịnh đờm, ăn
nhiều mập phì, chẳng phải nghi chỗ nầy. Sân hành nhơn 10
bất tịnh tưởng, chẳng nên tu hành. Sân si tưởng vậy. Sân
nhuế tác ý, chẳng phải chỗ làm. Như người bịnh đờm uống
ăn hao nhiệt, chẳng phải chỗ nghi. Si hành nhơn chưa tăng
trưởng trí, chẳng nên làm cho khởi lên nơi sự tu hành, lìa
phương tiện vậy. Nếu lìa phương tiện thì tinh tấn không có
kết quả. Như người cỡi voi chẳng có dây cương. Dục hành
nhơn nên tu bất tịnh tưởng và quán thân. Đây là dục đối trị
vậy. Sân hành nhơn nên tu tứ vô lượng tâm. Đây là sân đối
trị vậy. Hoặc sẽ tu sắc nhứt thiết nhập, tâm tùy theo đó vậy.
Tín hành nhơn nên tu lục niệm xứ. Niệm Phật lấy làm đầu,
rồi tín định vậy. Ý hành nhơn nên tu quán tứ đại. Đối với
thực bất tịnh tưởng. Niệm tử, niệm tịch tĩnh nhiễm xứ vậy.
Lại nữa ý hành nhơn đối với nhứt thiết hành xứ chẳng
thể phương hại. Giác hành nhơn nên tu niệm sổ tức lấy đoạn
giác vậy. Si hành nhơn lấy lời hỏi pháp. Lấy thì gian nghe
pháp, lấy pháp cung kính. Cùng với Thầy ở chung, làm cho
trí tuệ tăng trưởng. Đối với 38 hành, tùy theo đó mà vui; nên
sẽ tu niệm tử. Và quán tứ đại tối thắng. Lại nói đối với phân
biệt hành xứ, ta thấy kia hơn. 6 người đối với chỗ phân biệt
lược bớt mà chia thành 3.
Hỏi rằng: Nếu tự nhiên đối với việc ban đầu có hại?
Đáp rằng: Hai dục hành nhơn. Nghĩa là thuần căn lợi
căn. Vì thuần căn dục nhơn, tu bất tịnh quán. Vì dục nầy đối
trị. Đây là chỗ nên dạy làm, tu được trừ dục. Lợi căn dục
nhơn, lòng tin đầu tăng trưởng, sẽ tu niệm xứ. Đây là chỗ
nên dạy làm, tu được trừ dục.
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Nhị sân hành nhơn. Nghĩa là thuần căn lợi căn. Vì
thuần căn sân nhuế hành nhơn,tu tứ vô lượng. Đây lấy sân
nhuế đối trị. Đây là chỗ nên dạy làm, tu được trừ sân. Lợi
căn sân nhuế hành nhơn lấy trí tăng trưởng tu hành thắng xứ.
Đây là chỗ dạy tu được trừ sân.
Nhị si hành nhơn; nghĩa là vô căn thuần căn si hành
nhơn; chẳng nên dạy tu hành xứ. Vì thuần căn si hành nhơn.
Vì trừ giác, nên dạy tu niệm sổ tức. Như thế đây được bớt,
chỉ thành 3 người. Đây lại chẳng hại. Đối với pháp nầy tất cả
nhập và sổ tức, lấy sự không tăng trưởng, vô hại thành tất cả
việc làm. Nếu được thắng công đức nầy rồi, hơn tất cả việc
làm, chỗ làm và nơi ấy thành chẳng hại.
Luận Về Con Đường Giải Thoát
Hết Quyển 3
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Phm Hành Môn
Thứ 8 - Phần một

H

ỏi rằng: Vì sao gọi là địa nhứt thiết nhập? Tu
môn gì? Tướng gì? Vị gì? Xứ gì? Công đức gì?
Nhứt thiết nhập là nghĩa gì? Có bao nhiêu loại địa và địa nào
chấp tướng? Vì sao làm pháp Mạn Đà La? Tu theo pháp địa
gì?
Đáp rằng: Tâm nầy nương vào tướng của địa mà sanh.
Đây gọi là địa nhứt thiết nhập. Trụ tâm chẳng loạn gọi tên là
tu. Lành vui tưởng đến địa, lấy làm tướng. Bất xả là vị. Ý
chẳng khác niệm lấy làm xứ. Công đức ở đây có nghĩa là 12
công đức từ địa nhứt thiết nhập, đây là tướng dễ được. Đối
với tất cả lúc, đối với tất cả hành, tâm hành chẳng nghi, như
ý thần thông. Đi trên nước hay ở hư không cũng giống như ở
trên đất, thọ nhận nhiều loại biện tài. Đầu tiên là nhớ nghĩ
đến túc mệnh và thiên nhĩ giới biện tài. Tùy theo việc làm
lành và cam bồ làm biên giới.
Hỏi rằng: Nhứt thiết nhập nghĩa gì?
Đáp rằng: Đó là phổ cập nhứt thiết nhập. Như Phật đã
nói kệ rằng:
Nếu người niệm Phật đức
Sanh vui khắp cùng thân
Quán địa nhứt thiết nhập
Khắp cùng Diêm Phù Đề
Chỉ quán nương địa sanh
Tâm vui cũng như vậy.
Tu như thế nầy, thấy Mạn Đà La biến nhứt thiết nhập.
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Hỏi rằng: Địa có bao nhiêu loại? Địa nào chấp tướng
mà có thể tu?
Đáp rằng: Địa có 2 loại. Một là tự tướng địa; hai là tạo
tác địa. Cứng là tự tướng của đất. Đây nghĩa là tự tướng địa.
Nếu lấy tay tự mình đào rồi bảo người khác đào, tạo tác được
thành; gọi đây là tác địa. Thành 4 loại màu. Đó là trắng, đen,
đỏ và màu sáng suốt. Đối với người ngồi thiền, đối với tự
tướng địa. Từ đây chẳng khởi tướng từng phần kia. Nếu chấp
vào màu trắng, đen, đỏ thành ra tu sắc nhứt thiết nhập. Vì
sao vậy?
Quán tự tướng của đất, lìa trắng đen đỏ. Hoặc làm hoặc
chẳng làm, sẽ giữ cái tướng nầy. Như minh tướng hiện sẽ
chấp tướng nầy.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là bất tác địa?
Đáp rằng: Nơi nơi đều bằng phẳng, không có cỏ đá và
không có các loại gốc cây. Đối với cảnh của mắt nầy sẽ làm
cho tâm khởi. Đây có tên gọi là địa tưởng. Đây nghĩa là bất
tác địa.
Nếu xưa tọa thiền tùy đó mà vui hay chẳng vui, tức là
thấy được phần địa tướng kia, trụ ở nơi bất thối. Kẻ mới học
thiền chấp vào tướng của tác địa và tạo ra Mạn Đà La. Chẳng
quán, chẳng tác địa.
Hỏi rằng: Vì sao lại tạo Mạn Đà La?
Đáp rằng: Nếu người tọa thiền muốn ở nơi địa tạo Mạn
Đà La thì đầu tiên từ chỗ quán tịch tĩnh; hoặc ở nơi chùa,
phòng hoặc ở trong động đá; hoặc ở dưới gốc cây. Chẳng ở
nơi tối không có ánh sáng, không người qua lại. Đối với
những nơi như thế đều xa một khoảng cách. Rửa quét cho
sạch rồi làm cho đất bằng và nơi đó lúc minh tướng hiện, lấy
đất màu xử dụng cùng đất để tạo nên thành tướng. Lần lượt
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thích nghi, oai nghi cung kính rồi lấy đồ trộn nước vào đất.
Lấy cỏ cây, đất cát và phNn trộn lộn, rồi lấy vải đựng bùn ấy,
đoạn lấy đất sạch, ngồi nơi chỗ khuất, đừng cho ánh sáng
vào và an trí nơi đó để tọa thiền. Chẳng gần chẳng xa rồi
viên tròn lại. Viên thật khéo cho đều, sau đó lấy bột đất có
nhiều màu và phân ra từng màu một, chẳng tạp rồi cho vào
đất. Cho đến đầy đủ che khắp, giữ gìn. Đến khi khô ráo lấy
màu khác cho vào bên ngoài. Hoặc lớn như hột lúa; hoặc lớn
như cái thanh la; hoặc tròn hoặc cạnh; hoặc tam giác tứ giác;
nên rõ phân biệt. Đức Bổn Sư đã dạy rằng:
Làm Mạn Đà La là công việc tối thắng. Hoặc nơi vải,
hoặc nơi gỗ, hoặc nơi tuờng, đều có thể làm Mạn Đà La. Đối
với địa tối thắng. Như thế người xưa đã nói.
Hỏi rằng: Vì sao tu địa pháp?
Đáp rằng: Nếu người tọa thiền muốn tu địa nhứt thiết
nhập; đầu tiên nên quán về dục quá hoạn. Lại nên quán ra
khỏi công đức.
Hỏi rằng: Vì sao nên quán dục quá hoạn?
Đáp rằng: Dục là khí vị ít mà nhiều ưa khổ. Đối với
việc nầy nhiều quá hoạn. Dục cũng giống như xương, dụ cho
khí vị ít. Dục cũng giống như thịt tan nát ra, lấy sự lệ thuộc
vậy. Dục giống như lửa nghịch gió, thiêu cháy vậy. Dục
giống như củi than lớn nhỏ. Dục giống như giấc mộng,
chẳng có thật vậy. Dục cũng như chứa đồ vật dụ cho sức bền
chắc chẳng dài lâu. Dục cũng giống như trái cây vì người bẻ
đi vậy. Dục cũng giống như con dao dùng để chặt đốn cây.
Dục cũng giống như một lưỡi giáo, dùng để cắt vậy. Dục
cũng giống như đầu rắn độc. Có thể tạo sự sợ hãi vậy. Dục
cũng giống như gió thổi bông, chẳng thể giữ lại được. Dục
cũng giống như điều huyễn mộng mà người si ngờ vực. Dục
chính là chỗ tối tăm, chẳng thể thấy được. Dục chính là sự
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chướng ngại làm ngăn trở những pháp lành vậy. Dục chính
là si mê làm mất chánh niệm. Dục chính là ngọn lửa nung
cháy vậy. Dục chính là việc cột vào giới tướng. Dục chính là
ăn cắp công đức vậy. Dục chính là oan gia khởi lên việc đấu
tranh vậy. Dục chính là khổ, tạo ra những quá hoạn vậy. Như
thế đã rõ dục là quá hoạn rồi; nên quán lìa xa công đức. Gọi
sự xuất ly nầy là sơ thiền đối với người mới xuất gia tu
những việc lành. Đây gọi tâm là xuất ly.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là xuất ly công đức?
Đáp rằng: Đó là cái tâm vô tận ở nơi tự tại và thường
vui tịch tĩnh. Kham nhẫn việc khổ vui, ở nơi chẳng quên
mất. Rộng độ các việc, được chỗ đất lớn, kham thọ cúng
dường. Làm lợi lạc cho 2 nơi. Đây là đại trí huệ; đây là tất cả
thiện xứ; đây gọi tên là siêu tam giới. Lại nữa gọi đây là xuất
ly. Sự rời khỏi việc ham muốn về dân, là sự tịch tĩnh các sự
che đậy, là niềm vui chẳng dơ. Đây là nơi tối thắng địa. Đây
là con đường được tối thắng. Đây là chỗ thanh tịnh của tâm
dơ. Đây là công đức tu hành đã tạo. Đây là niềm vui bên
trong của việc tu hành. Dục là thô; ra khỏi là thắng diệu. Dục
chính là phiền não; ra khỏi chính là chẳng phiền não. Dục là
thấp hèn; ra khỏi đó chính là cao thượng. Dục chính là sân
nhuế; ra khỏi đó chính là vô sân nhuế. Dục chính là quả
chẳng dễ thương; ra khỏi đó chính là quả dễ thương. Dục
chính là sự sợ hãi; ra khỏi đó chính là sự không sợ hãi. Như
thế đã quán về sự dâm dục quá hoạn rồi, lại quán xuất ly
công đức. Nương vào xuất ly sanh ra dục lạc. Tâm sanh lòng
tin, sanh sự cung kính. Quán việc có thể làm và không thể
làm. Nương vào sự tiết chế ăn uống, chỗ để y bát; thân chẳng
mỏi mệt, tâm chẳng giải đãi; nên đi dạo và dạo xong rồi, nên
rửa tay chân; nên niệm Phật; niệm Bồ Đề, niệm Pháp Tăng.
Tu hạnh lành, niệm rồi, sẽ tạo ra hoan hỷ. Ta có thể như thế
mà được đầy đủ. Nếu ta chẳng được xuất ly, lại chẳng an ổn
tinh tấn lâu dài; do vậy nên siêng năng hơn. Với Mạn Đà La
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chẳng gần chẳng xa. Như các ách chẳng rời xa; nên ở yên
nơi chỗ ngồi và ngồi kiết già đối diện với Mạn Đà La, làm
cho thân ngay ngắn lại. Trong tâm khởi niệm, mở mắt nho
nhỏ để trừ thân tâm loạn, nhiếp tất cả tâm thành một. Tâm
được mở rồi, phảng phất làm cho quán Mạn Đà La và người
ngồi thiền kia hiện quán hình Mạn Đà La, lấy 3 hình chấp
tướng, lấy đẳng quán làm phương tiện để lìa sự loạn động.
Hỏi rằng: Vì sao lấy đẳng quán?
Đáp rằng: Người tọa thiền hiện đang quán về Mạn Đà
La chẳng mở mắt lớn chẳng đóng mắt lại. Như thế mà quán.
Vì sao vậy?
Nếu mở mắt lớn thì mắt nầy sẽ mỏi. Mạn Đà La tự
tánh hiện thấy tự tánh, tưởng về phần khác chẳng khởi lên.
Nếu đóng chặt mắt hết lại, thấy Mạn Đà La trong bóng tối.
Lại chẳng thấy được tướng kia, liền sanh giải đãi. Cho nên
phải lìa việc mở hết hoặc nhắm mắt hoàn toàn. Chỉ chuyên
tâm trụ vào nơi Mạn Đà La. Vì tâm trụ rồi sẽ quán như người
xem ảnh mình nơi kiếng thấy hình. Nương vào kiếng ấy thấy
mặt mình và mặt ấy từ kiếng mà sanh ra. Người tọa thiền kia
quán Mạn Đà La thấy được tướng định nầy rồi nương vào
Mạn Đà La mà khởi. Cho nên sẽ quán đẳng quán giữ làm
tướng, làm cho tâm ở yên vậy. Như thế lấy đẳng quán giữ lại
làm tướng.
Hỏi rằng: Vì sao lấy phương tiện?
Đáp rằng: Lấy 4 tác ý làm phương tiện. Một là bên
trong ngăn cách; hai là mãn phương (đầy đủ), ba là thay đổi
và bốn là biến khắp. Đây là thấy tướng tan khắp không ngăn
cách. Lúc ấy nên tạo tác ý cho sự ngăn cách bên trong. Khi
đó sẽ thấy tướng nhỏ; hoặc thấy nửa Mạn Đà La. Bấy giờ
làm cho xong Mạn Đà La rồi, tác ý làm cho sung mãn. Lúc
ấy tâm tán loạn và tâm lười biếng. Lúc ấy nên khóa lại như
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khóa cửa nhà. Lúc ấy nếu tâm được ở yên, thì nên làm cho
thấy Mạn Đà La đầy khắp, chẳng vui rồi quán xả. Như thế
lấy phương tiện có thể biết được.
Hỏi rằng: Vì sao lấy ly loạn?
Đáp rằng: Ly loạn có 4 loại. Một là quá mau, tạo ra
siêng năng; hai là quá trì trệ, tạo ra siêng năng; ba là quá cao;
bốn là quá thấp.
Hỏi rằng: Sao lại nói quá mau, tạo ra sự siêng năng?
Đáp rằng: Tật mau tác ý, chẳng chờ thời tiết; sáng ngồi
tối ngồi cho đến khi thân mệt. Đây gọi là tốc tác.
Hỏi rằng: Sao gọi là trì trệ, tạo ra sự siêng năng?
Đáp rằng: Lìa tác ý làm phương tiện. Tuy thấy Mạn Đà
La, chẳng cung kính tác ý; lúc tỉnh lúc buồn ngủ. Nếu mau
siêng năng, tức thành thân mệt, tâm thoái. Tâm ra ngoại
duyên, khởi lên các việc hí luận. Nếu trì trệ tạo ra sự siêng
năng, thân tâm thành ỷ lại giải đãi, khởi lên sự buồn ngủ.
Chỗ quá cao thì tâm nầy thoái, khởi lên một việc loạn. Đối
với chỗ hành xứ, thành ra chẳng vui. Hoặc đối với việc đầu
tiên hay nói cười hí luận. Chỉ vì tâm dục cao ngạo.
Lại nữa nếu được các tướng hành là do hỉ lạc, tâm dục
thành cao. Tối thấp nghĩa là thoái đi các duyên. Đối với
nghiệp xứ thành chẳng vui. Nếu chẳng vui nơi sơ hành xứ lại
tạo ra chỗ sân xứ. Do tâm sân nhuế, trở thành thấp.
Lại nữa nếu mệt mà lại quán thì từ tốt sẽ làm cho tâm
rơi vào chỗ xấu. Do ưu ái mà tâm thành ra thấp. Người tọa
thiền nầy, nếu tâm mau làm thoái đọa thì niệm căn, định căn
nhiếp phục, làm cho xả bỏ. Nếu tâm tiến đến làm thoái đọa
chuyện giải đãi thì lấy niệm tinh tấn câu nhiếp phục và làm
cho mất đi sự giải đãi. Nếu cao tâm thoái đọa dục xứ, thành

88

Thích Như Điển dịch

hiện biết, làm cho xả dục. Nếu hạ tâm thoái đọa nơi sân
nhuế, thành hiện trí, làm cho xả sân nhuế.
Đây là 4 xứ thành tâm thanh tịnh, thành chuyên một
tâm. Đây là cái nhơn sáng của 3 việc định tâm mà tùy theo ý
để được thấy hình Mạn Đà La. Nếu chuyên nhứt tâm chuyển
thành gọi là tướng khởi và có 2 loại. Nghĩa là thủ tướng.
Phần tướng kia vì sao gọi là thủ tướng? Nếu người tọa
thiền kia chẳng tán tâm và hiện quán Mạn Đà La thì từ Mạn
Đà La ấy khởi tướng, như đối với hư không mà thấy; hoặc
lúc xa, hoặc lúc gần; hoặc lúc trái, hoặc lúc phải; hoặc lúc
lớn, hoặc lúc nhỏ; hoặc lúc xấu, hoặc lúc tốt; hoặc lúc nhiều,
hoặc lúc ít, chẳng lấy mắt để quán Mạn Đà La. Lấy tác ý
phương tiện, giữ tướng khởi. Đây gọi là thủ tướng. Từ việc
làm nhiều kia, phần tướng kia khởi, gọi là bỉ phần tướng.
Nếu lúc tác ý, tùy theo tâm liền hiện. Chẳng thấy Mạn Đà
La, sau đó sanh tâm niệm; liền làm cho tâm đóng mắt lại
như chỗ quán đầu tiên. Hoặc xa tác ý lại liền thấy xa; hoặc
gần trái phải trước sau, trong ngoài trên dưới, lại cũng như
thế. Tùy tâm liền hiện. Đây gọi là bỉ phần tướng.
Tướng ấy nghĩa là gì?
Đó là nghĩa nhơn và nghĩa tướng. Như Phật dạy các vị
Tỳ Kheo rằng: Những điều ác kia chẳng phải là những pháp
lành. Có tướng khởi là nghĩa của nhơn duyên. Lại nói nghĩa
của trí, nghĩa của tướng. Như Phật đã dạy lấy tác tưởng mà
xả. Đây là nghĩa của trí.
Lại nói về nghĩa hình ảnh và nghĩa của tướng. Như
thấy chính mắt của mình và nghĩ về hình ảnh ấy. Phần kia
không khác nghĩa. Lúc ấy được tướng; người tọa thiền đối
với Thầy nầy khởi tâm cung kính, giữ nơi tướng tốt và sanh
ra việc bảo hộ. Hoặc chẳng bảo hộ thì liền mất đi.
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Hỏi rằng: Vì sao lại nên thủ hộ?
Đáp rằng: Lấy 3 chủng hạnh, nên tướng thủ hộ. Như
vậy lấy lìa việc ác, lấy sự tu hành lành, lấy chỗ thường làm
vậy.
Vì sao lìa việc chẳng thiện?
Vui ở nơi công việc. Vui nói nhiều lời hí luận; vui ngủ
nghỉ, vui tụ hội, vui nhờn tục tĩu. Chẳng giữ gìn các căn;
chẳng giảm bớt việc ăn uống. Đầu đêm cuối đêm chẳng dậy
ngồi thiền. Chẳng kính chỗ học; nhiều bạn xấu, chẳng tu
hành gì. Nên xa lìa việc chẳng tốt, giảm ăn, nằm ngồi chăng?
Đổ đối trị với kia thì những việc lành phải hay thường làm.
Hỏi rằng: Thế nào là thường tác?
Đáp rằng: Người tọa thiền kia lành giữ tướng nầy,
thường hay quán công đức nầy, như nhớ đến trân châu,
thường hoan hỷ làm, thường tu hay tu; hoặc ngày đêm tu
hành nhiều; hoặc vui với ngồi nằm và tâm vui phan duyên.
Nơi nơi đều phóng tâm; chấp tướng giữ lấy; giữ rồi làm cho
khởi lên; khởi lên rồi quán theo; quán rồi tu, tu có lúc quán
Mạn Đà La. Như thế thường tác thấy tướng. Kia như thế hiện
tướng thủ hộ, thành được tự tại. Nếu tướng theo tâm được
thiền ngoại hành; hoặc ngoại hành từ tâm. Do đây được an.
Hỏi rằng: Thế nào là thiền ngoại hành?
Đáp rằng: Đây là việc từ tâm, tác ý chẳng loạn; lấy
phục làm chỗ che, thường cầu tu hành giác quán, hỉ lạc một
tâm và tin vào nơi ngũ căn.Tuy được định lực, niệm niệm dụ
khởi. Đây gọi là thiền ngoại hành. Kẻ yên ổn, từ ngoại hành
nầy, đây là pháp do tâm, được lực tu hành, là giác tín các
pháp, đối với việc chẳng động. Đây gọi là an.
Hỏi rằng: Ngoại hành và an là gì? Có gì khác nhau?
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Đáp rằng: Nếu có ngũ cái tức là ngoại hành, lấy che
lên 5 loại nầy liền yên; lấy thiền ngoại hành làm chỗ thắng
định. Nếu được thắng định, gọi tên là an; hoặc lấy thân tâm
chưa được tịch tịnh; đối với ngoại định, tâm động; như
thuyền trên sóng. Hoặc nơi thân tâm đã được tịch tĩnh rồi, xứ
yên chẳng động như thuyền chỉ có gió nằm trên nước. Các
căn chẳng có lực. Đối với chỗ làm ngoại thiền hành nầy
chẳng lâu dài, như đồng tử nhỏ, các căn mạnh khỏe, mọi việc
an tịnh dài lâu, như có lực người, tu bất tự tại cho nên thiền
ngoại hành thành chẳng hòa hợp. Như người tụng kinh lâu
dài thêm mỏi, quên đi việc tu tự tại nên thành yên ổn hòa
hợp. Như người tụng kinh hằng luyện chẳng quên. Nếu
chẳng được lành che thì giống như người mù; đối với thiền
ngoại hành thành mù mờ. Như thế chẳng thanh tịnh. Nếu
lành che chẳng thành mù thì việc thành an tịnh như thế thanh
tịnh. Từ tướng tự tại đầu tiên, cho đến tánh trừ tên là ngoại
hành. Tánh trừ vô gián tên là an.
Hỏi rằng: Ngoại hành là nghĩa gì?
Đáp rằng: Thiền gần nên gọi là ngoại hành. Như đường
đi gần xóm. Đây gọi là thôn lộ. Nghĩa một, tên khác
An là nghĩa gì?
An là nghĩa hòa hợp, như đến Mạn Đà La. Xa lìa thiền
an, chẳng khác nghĩa. Đối với người tọa thiền nầy tụ ở ngoại
hành. Nên làm cho tăng trưởng nhứt thiết nhập. Hoặc đối với
sụ an định; hoặc đối với việc mới, thiền sẽ làm cho tăng
trưởng.
Hỏi rằng: Nên làm cho tăng trưởng như thế nào?
Đáp rằng: Từ tướng ban đầu như tay 4 ngón, làm cho
dần tăng, như thế tác ý, như thế được tự tại. Như thế lần lượt
như bánh xe, như đồ che, như bóng cây, như phước điền,
như gần nhà, gần làng; như là thành; như thế lần lượt dần
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làm cho tăng trưởng khắp đại địa nầy. Hoặc sông núi cao
thấp, cây cỏ hoa trái. Những điều không bình thường chơn
chánh, như thế tất cả chẳng tác ý. Cho đến đại hải tác ý địa
tưởng. Cho đến lúc tăng trưởng, tâm sở hành, thành tối thắng
định. Nếu người tọa thiền được thiền ngoại hành, chẳng thể
được an định; người tọa thiền nầy lấy 2 hành nên làm cho
khởi an định phương tiện. Một là lấy nhơn duyên; hai là lấy
thọ trì. Lấy 10 việc làm từ nhơn duyên khởi an định phương
tiện.
Một là làm cho quán xứ sáng, đẹp; hai là biến khởi
quán các căn; ba là sớm rõ nơi tướng; bốn là chế ngự tâm
làm cho điều hòa; năm là hàng phục giải đãi; sáu là tâm
chẳng vị trước; bảy là tâm hoan hỷ; tám là tâm định, thành,
xả; chín là lìa người không học định, gần gũi với người học
định; mười là vui trước làm cho tâm an định.
Hỏi rằng: Làm sao làm cho được minh tịnh xứ quán?
Đáp rằng: Có 3 loại việc làm, được tạo ra chỗ phân
minh. Nghĩa là có thể tu điều khiển việc ăn uống, an vui. Tu
thời tiết vui; tu oai nghi vui. Biến khởi các căn. Kẻ quán
nghĩa là tín cùng 5 căn, chẳng làm cho tiêu diệt, không làm
cho giải đãi; như ngựa nhanh chạy xe, sáng rõ nơi tướng.
Các ý tưởng lành chẳng mau chẳng chậm. Như người thợ
nhuộm màu bình đẳng chẳng thiên vị. Lành giải tác ý nhanh
lìa, chẳng lìa. Chế ngự tâm làm cho điều phục. Có hai loại
việc làm, lấy 2 công việc nầy thành điều phục tâm. Một là
hay khởi lên sự tinh tấn; hai là tâm quá độ xứ, thành tâm
điều phục. Hoặc đến ở chỗ dâm và nhiều loại tướng khác,
tăng trưởng loạn ý, thành nơi tâm điều phục. Đối với người
tọa thiền nếu khởi nhiều sự siêng năng, quá độ xứ, thành tâm
điều phục; lấy 2 việc làm nên chế phục tâm. Lấy tinh tấn
khởi, mỗi mỗi thích nghi; nếu qua chỗ dâm và các tướng
khác, tăng trưởng việc điều tâm; lấy 2 việc làm chiết phục,
lấy quán các việc khổ và quả báo ác, chế phục tâm giải đãi;
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lấy 2 việc làm thành tâm giải đãi, lấy chẳng được thắng định
làm cho tâm vô vi nên thành giải đãi. Hoặc nhiều giải đãi tức
muốn ngủ nghỉ. Đây là người tọa thiền; nếu chẳng được
thắng định. Tâm vô vị trước nên thành giải đãi; lấy 2 việc
làm sẽ chiết phục. Nghĩa là quán công đức mà khởi tinh tấn.
Hoặc giải đãi ngủ nghỉ lười biếng tâm, lấy 4 loại việc làm có
thể hàng phục. Hoặc kẻ ăn nhiều giữ về tưởng giải đãi.
Chuyển các việc làm 4 oai nghi. Lấy tự tác ý, đối với tướng
quang minh, trụ ở nơi rõ ràng, làm cho tâm hoan hỷ chẳng
chỗ chấp trước. Lấy 3 việc làm thành vô vị, ít phương tiện,
mà thuần huệ vậy. Lấy chẳng được tịch tĩnh mà vui vậy. Lấy
người ngồi thiền nầy tâm hoặc vô vị; lấy 2 loại việc làm, làm
cho được hoan hỷ; một là lấy sự khủng bố; hai là lấy sự hoan
hỷ. Nếu quán sanh, già, chết và 4 ác thú thấy các việc đáng
lo, tâm sanh sầu não. Nếu niệm Phật, Pháp, Tăng, giới, thí,
thiên thấy 6 việc làm công đức, tâm sanh hoan hỷ. Tâm định
thành xả lấy 2 việc làm thành nơi thiền ngoại địa định. Lấy
đoạn những sự che khuất, tâm thanh tịnh. Hoặc ở nơi được
địa mà khởi thiền chi. Cho nên thành tâm định. Người tọa
thiền nầy tâm định có 2 hạng. Sẽ xả, chẳng thành trụ; ở giữa
phương tiện điều hòa; lìa người không học định; hoặc an
định; hoặc ngoại hành định; hoặc uy nghi định. Người kia
chẳng có đây thì không tu, không học được; chẳng nên cúng
dường tu. Học nhơn sẽ có an định, có ngoại hành định và uy
nghi định. Nên từ tu học, lại nên cúng dường. Vui trước sự
an ổn là người tọa thiền nầy như kia sâu rõ; như kia suối
chảy, như dưới gốc cây, thường vui cung kính, nhiều chỗ tu
hành. Việc làm nầy có 10 nhơn duyên sanh làm cho an định.
Hỏi rằng: Thế nào là thọ trì, có thể sanh an định
phương tiện?
Đáp rằng: Người tọa thiền kia lành giải duyên khởi,
vào nơi tịch tĩnh. Với chỗ tướng giải nầy, đối với chỗ tu
định, tùy tâm tự tại. Sanh dục lạc nầy, làm cho tâm được
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khởi. Từ thân ý nầy đảm đương thành thật làm cho được thọ
trì. Từ sự sanh tâm hoan hỷ, được thọ trì. Từ chỗ sanh tâm
thích nghi, vui với thân tâm, được thọ trì. Từ sự sanh tâm
sáng suốt, được thọ trì. Từ sanh tâm bi thương, được thọ trì.
Lấy tâm bi thương nầy làm cho tâm được thanh tịnh. Lành
giữ tâm tịnh, tâm được thọ trì. Như thế lành giữ làm cho tâm
xả được thọ trì. Từ vô biên phiền não tâm được giải thoát
thành tựu thọ trì, mà giải thoát vậy. Kia thành một pháp vị.
Lấy tâm một vị được thọ trì tu hành. Cho nên từ thắng giải
nầy diệu tâm được tăng trưởng, như thế ở chỗ thọ trì, khởi
an định phương tiện. Như thế lành giải duyên khởi và tâm
thọ trì chẳng lâu, khởi định. Người tọa thiền kia lìa dục và
những pháp chẳng lành. Có giác có quán; đối với chỗ tịch
tĩnh, tâm sở thành tựu. Có hỷ có lạc được nơi sơ thiền. Địa
nầy là tất cả công đức nhập vào. Đối với người lìa dục nầy,
lìa có 3 loại. Nghĩa là thân lìa, tâm lìa, phiền não lìa.
Hỏi rằng: Thân lìa là thế nào?
Đáp rằng: Lìa xa các phiền não nơi núi đồi.
Tại sao tâm phải lìa?
- Lấy tâm thanh tịnh để đến chỗ tốt đẹp.
Vì sao lìa phiền não?
- Vì chẳng muốn kết lụy với người và chẳng làm việc
sanh tử. Lại nữa việc dứt trừ có 5 loại. Đó là phục ly, bỉ phân
ly, đoạn ly, y ly và xuất ly.
Thế nào gọi là phục ly?
- Nghĩa là người tu sơ thiền, phục nơi ngũ cái.
Thế nào gọi bỉ phân ly?
- Nghĩa là tu đạt phần định, phục nơi những việc thấy.
Thế nào gọi là đoạn ly?
- Nghĩa là tu xuất thế gian đạo, đoạn trừ những phiền
não.
Thế nào gọi là y ly?
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- Nghĩa là cái vui lúc được quả.
Thế nào gọi là xuất ly?
- Nghĩa là Niết Bàn vậy.
Kẻ dục có 2 loại. Một là xứ dục; hai là dục phiền não.
Ở cõi thiên và cõi người yêu mến sắc, hương, vị, xúc. Đây là
những xứ ham muốn. Đối với những xứ dục nầy khởi dục
nhiễm tư duy. Đó chính là dục phiền não. Từ dục nầy mà
tâm phân ly, lại phục biệt ly. Sự xa lìa nầy là xuất ly. Sự giải
thoát nầy là chẳng tương ưng. Đây là ly dục.
Hỏi rằng: Thế nào là lìa những pháp chẳng thiện?
Đáp rằng: Bất thiện căn có 3 loại. Một là tham, hai là
sân và ba là si. Cùng với sự tương ưng kia nơi thọ, tưởng,
hành, thức và thân, khNu, ý nghiệp. Đây nghĩa là bất thiện
pháp. Nói là bất thiện có 3 loại. Một là tự tánh; hai là tương
ưng và ba là sanh duyên tánh. Đây là 3 bất thiện căn. Nghĩa
là tham, sân, si. Đây gọi là tự tánh. Cùng với tương ưng kia
là thọ, tưởng, hành, thức. Đây gọi tên là tương ưng; chỗ khởi
lên thân, ý, nghiệp. Đây gọi là duyên tánh, mà 3 điều nầy là
những pháp bất thiện. Đây nghĩa là viễn ly. Sự ra khỏi nầy là
thoát, là bất tương ưng. Đây là lìa, là bất thiện pháp. Lại nữa
kẻ lìa dục, lìa sự che khuất của tham dục. Kẻ lìa bất thiện
pháp nghĩa là lìa những sự che khuất.
Hỏi rằng: Lấy việc nói lìa những bất thiện pháp, mà
dục là bất thiện ở bên trong, vì sao lại nói riêng là lìa dâm
dục?
Đáp rằng: Dâm dục là ra khỏi sự đối trị. Phật đã nói:
Dục có thể trừ phiền não. Kẻ lìa dục, Phật nói là kẻ xuất ly;
như được sơ thiền, dục tưởng tương ưng với tác ý thành tựu
và khởi lên. Đây là thoái phần pháp. Cho nên dục lấy hòa
hợp với phiền não. Dục nếu xa rời tất cả phiền não thì tất cả
đều được lìa khỏi. Cho nên riêng nói là ly dục.
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Lại nữa kẻ ly dục, được ra khỏi rồi, thành ly dục. Kẻ
lìa những pháp bất thiện hoặc được chẳng sân, thành ra lìa
sân. Nếu được minh tướng, thành lìa sự giải đãi ngủ nghỉ.
Nếu được bất loạn, thành lìa hí luận. Nếu được chẳng hối,
thành lìa nơi hối. Nếu được an định, thành lìa nơi nghi. Nếu
được trí huệ, thành lìa vô minh. Nếu được chánh tư duy,
thành lìa tà niệm. Nếu được hoan hỷ, thành lìa chẳng vui.
Nếu tâm được vui, thành lìa các khổ. Nếu được tất cả các
pháp lành, lìa tất cả những việc bất thiện. Như trong Tam
Tạng có dạy rằng: Lấy việc chẳng tham, thành tựu việc ly
dục; lấy việc bất sân, chẳng si thành tựu việc lìa các pháp
chẳng lành.
Lại nữa kẻ lìa dục, ở đây nói về thân lìa. Kẻ bất thiện
pháp, ở đây nói tâm lìa. Lại nữa kẻ lìa dục là nói đoạn dục
giác. Kẻ lìa những bất thiện pháp là nói đoạn sân nhuế hại
giác. Lại nữa kẻ lìa dục là nói rời khỏi dục lạc. Kẻ lìa bất
thiện pháp là nói lìa khỏi sự đắm trước giải đãi nơi thân. Lại
nữa kẻ lìa dục là nói đoạn nơi 6 hí luận và hoan hỷ lạc. Kẻ
lìa bất thiện pháp là nói đoạn hí giác và ưu khổ v.v... Lại nói
đoạn nơi hí lạc và xả. Lại nữa kẻ ly dục là hiện tại được vui,
ra khỏi nơi dục lạc. Kẻ lìa bất thiện pháp là hiện tại tâm được
vui, chẳng quá lo.
Lại nữa kẻ ly dục nghĩa là ra khỏi dục lưu, lìa chỗ pháp
bất thiện,chỗ nhiều phiền não nên có sanh dục, mà sanh sắc
giới. Đây gọi là siêu việt. Kẻ có giác quán.
Vì sao gọi là giác?
Nghĩa là nhiều loại giác, tư duy, an định tư tưởng. Tâm
chẳng hiểu biết, nhập vào chánh tư duy. Đây gọi là giác.
Giác nầy thành tựu nên sơ thiền có giác. Lại nữa vào địa
nhứt thiết nhập, nương vào tướng đất vô gián, thành giác tư
duy. Đây gọi là giác. Như tâm tụng kinh.
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Hỏi rằng: Giác là tưởng gì? Vị gì? Khởi gì? Xứ gì?
Đáp rằng: Giác là tu, vui tưởng làm vị. Tâm dưới tạo
niệm làm khởi; tưởng làm hành xứ.
Thế nào là quán?
Đối với lúc tu quán tùy theo đó mà quán chỗ chọn, tâm
ở theo đó xả. Đây gọi là quán. Lấy sự tương ưng nầy thành
sơ thiền hữu quán. Lại nữa người nhập địa nhứt thiết nhập
định từ tu tướng địa, quán nơi tâm như quán nghĩa của quán.
Hỏi rằng: Quán ấy có tướng gì? Vị gì? Khởi gì? và Xứ
gì?
Đáp rằng: Quán ấy là tùy theo tướng đã chọn; làm cho
tâm vui gọi là vị; tùy theo sự thấy biết gọi là xứ.
Hỏi rằng: Giác quán sai biệt những gì?
Đáp rằng: Giống như đánh chuông; đầu tiên nghe biết
và sau khi nghe lại quán. Lại nữa như tâm sở duyên, đầu tiên
là giác, sau đó là quán. Lại nữa cầu thiền làm giác giữ gìn
làm quán. Lại nữa nhớ nghĩ là giác, chẳng xả là quán. Lại
nữa tâm thô thọ trì là giác, tâm tế thọ trì là quán. Hoặc xứ có
giác là xứ có quán. Hoặc xứ có quán. Đối với xứ hoặc có
quán; hoặc không quán. Như trong Tam Tạng có dạy rằng:
Đầu tiên an tâm đối việc; công việc gọi là giác; được giá mà
chưa định, đó gọi là quán. Như thấy người xa lại, chẳng biết
nam hay nữ và biết nam nữ. Như thế màu sắc hình tướng là
quán. Từ đây thường quán có giới, chẳng giới, giàu nghèo,
sang hèn làm quán. Giác là hướng đến tương lai. Quán là giữ
gìn, tùy thuộc. Như chim sải cánh vào hư không là giác, bay,
đi, ở là quán. Buông ra lúc đầu là giác, dạy bảo lâu dài là
quán. Lấy giác giữ gìn, lấy quán chọn lựa; lấy giác tư duy,
lấy quán tùy thuận theo tư duy. Giác hành chẳng nhớ pháp
ác; quán hành thọ trì nơi thiền. Như người có sức, yên lặng
tụng kinh tùy theo sự nhớ nghĩ nầy là quán. Như giác chỗ
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giác, giác rồi hay biết. Quán nơi biện tài và vui nói biện tài
gọi là giác. Nghĩa là pháp biện tài đó chính là quán. Tâm giải
nơi thắng là giác; tâm giải phân biệt là quán. Đây là giác
quán sai biệt. Tịch tịnh mà thành. Gọi là người tịch tĩnh.
Nghĩa là lìa ngũ cái; có tên là tịch tĩnh. Lại nữa sắc giới thiện
căn, lại nói về sơ thiền ngoại hành, lại nói tâm thiền từ tâm
nầy sanh. Đây gọi là tịch tịnh sở thành. Như đất, nước sanh
hoa; gọi là địa thủy hoa. Kẻ hỉ lạc, tâm đối với lúc ấy đại
hoan hỷ vui cười. Tâm đầy thanh lương. Đây gọi tên là hỷ.
Hỏi rằng: Hỷ có tướng gì? Vị gì? Khởi gì? Xứ gì? và
có bao nhiêu loại hỷ?
Đáp rằng: Hỷ nghĩa là hân hoan biến khắp làm tướng.
Hoan thích làm vị; điều phục loạn tâm làm khởi; dũng dượt
là xứ. Có bao nhiêu loại hỷ? Có 6 loại hỷ. Đó là: Từ dục
sanh, từ tín sanh, từ chẳng hối sanh, từ tịch tĩnh sanh, từ định
sanh và từ Bồ Đề phần sanh ra hỷ.
Thế nào gọi là từ dục sanh?
- Do tham dục nhiễm trước, nên tâm vui. Đây gọi là
dục sanh hỷ.
Thế nào gọi là từ tín sanh?
- Người tin nhiều, tâm vui và thấy thầy giỏi nên sanh
hỷ.
Thế nào là từ chẳng hối sanh ra hỷ?
- Người thanh tịnh trì giới, sanh ra nhiều hoan hỷ.
Thế nào gọi là từ tịch tịnh sanh?
- Người nhập sơ thiền sanh hỷ.
Thế nào là từ định sanh
- Nhập nhị thiền sanh hỷ.
Thế nào là Bồ Đề phần sanh hỷ?
- Đối với đệ nhị thiền tu xuất thế gian đạo; nên hỷ.
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Lại nữa nói hỷ có 5 loại: Nghĩa là: Tiểu hỷ, niệm niệm
hỷ, lưu hỷ, việt hỷ và mãn hỷ.
Tiểu hỷ giống như mưa nhỏ trên thân, làm cho lông
đều dựng đứng lên.
Niệm niệm hỷ lại sanh diệt không trụ, như mưa đêm.
Lưu hỷ như dầu đổ xuống, chảy dài nơi thân, cuối cùng
chẳng biến khắp.
Việt hỷ nghĩa là cùng khắp tất cả tâm đều sanh hoan
hỷ, chẳng lâu liền mất; như người tham thấy chỗ cất chứa.
Mãn hỷ là thân ở đầy khắp, như chớp như mưa. Đối
với đây là tiểu hỷ và niệm niệm hỷ. Lấy tín khởi nơi ngoại
hành. Lưu hỷ là có lực khởi nơi ngoại hành. Việt hỷ là đối
với Mạn Đà La ngay hay chẳng ngay đều khởi lên xứ xứ
phương tiện. Mãn hỷ là sanh nơi chỗ yên ổn.
Hỏi rằng: Vì sao lại lạc?
Đáp rằng: Đây có thể giữ tâm vui, tâm xúc mà thành.
Đây gọi là lạc.
Hỏi rằng: Lạc có tướng gì? Vị gì? Khởi gì? Xứ gì? Có
bao nhiêu loại lạc? Hỷ lạc sai biệt như thế nào?
Đáp rằng: Vị chính là tướng; duyên ái cảnh chính là ái
vị; nhiếp thọ chính là khởi; niềm vui nầy chính là xứ. Có bao
nhiêu loại lạc? Có 5 loại. Đó là nhơn lạc, tư cụ lạc, tịch tĩnh
lạc, vô phiền não lạc và thọ lạc.
Thế nào gọi là nhơn lạc?
Như Phật đã dạy: Giới lạc chờ già; đây có nghĩa là
nguyên nhơn của lạc; đây là lạc công đức.
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Tư cụ lạc như Phật đã dạy là Phật sanh thì đời vui.
Tịch tĩnh lạc nghĩa là sanh định xả và diệt thiền định.
Vô phiền não lạc như Phật đã dạy là đệ nhứt Niết Bàn
thọ lạc. Cho nên đó là thọ lạc vậy. Đối với trong luận nầy thọ
lạc là khả lạc.
Hỷ lạc có sai biệt gì?
Tâm dũng lược là hỷ; tâm nhu nhuyến là lạc; tâm vui
thích là lạc; tâm định là hỷ; thô hỷ tế lạc. Hỷ hành ân sở
nhiếp; lạc thọ ân sở nhiếp. Nơi nầy có hỷ có lạc. Xứ nầy có
lạc hoặc có hỷ hoặc vô hỷ. Đầu tiên về hình thức có 2 tên
gọi. Ngoại hành thành tựu, nhập vào chi sơ thiền. Nghĩa là
giác quán hỷ lạc nhứt tâm vậy.
Thiền có nghĩa là gì?
Nghĩa là đối với công việc bình đẳng tư duy vậy. Phấn
tấn ngũ cái vậy. Tư duy đối trị vậy. Nhập sơ thiền được
chánh thọ, rồi được, rồi xúc, rồi tác chứng ở.
Lại nữa kẻ ly dục những pháp bất thiện từ dục giới địa,
nói sơ thiền là thắng tướng. Từ hữu giác quán nói đệ nhị
thiền là thắng tướng. Lấy tịch tĩnh sở thành có hỷ có lạc. Từ
tịch tĩnh sở thành hỷ lạc, nói là thắng tướng.
Lại nữa lìa dục bất thiện pháp nghĩa là hay đoạn trừ đối
trị. Có giác có quán nghĩa là nói thiền tướng tịch tĩnh sở
thành. Hỷ lạc nghĩa là nói tương tợ thiền chánh thọ. Nhập trụ
nghĩa là được sơ thiền, lìa nơi ngũ phần, thành tựu 5 phần 3
thiện 10 tưởng. Đầy đủ 25 công đức tương ưng, lấy phước
nầy lành sanh lên trên và ở chỗ thắng diệu. Lìa ngũ phần
nghĩa là lìa 5 cái (che đậy).
Thế nào gọi là năm?
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Đó là tham dục, sân nhuế, giải đãi, thùy miên, điều hối
nghi.
Tham dục nghĩa là đối với ngũ trần, tâm sanh ái nhiễm.
Sân nhuế nghĩa là làm 10 não xứ.
Giải đãi có nghĩa là tâm sa đọa.
Thùy miên có nghĩa là thân buồn bực nhiều, muốn
được ngủ nghỉ. Ngủ lại có 3 loại. Một là từ việc ăn mà sanh;
hai là từ thời tiết mà sanh và ba là từ tâm sanh. Nếu từ tâm
sanh thì lấy tư duy để đoạn. Nếu từ sự ăn uống và thời tiết thì
sự ngủ của La Hán chẳng từ tâm sanh nên không có sự che
đậy; nếu cái ngủ ấy từ việc ăn uống và thời tiết sanh thì lấy
sự tinh tấn để đoạn. Như A Nậu Lâu Đà đã nói: Ta được nơi
sơ tận lậu, chẳng từ tâm ngủ, cho đến nay đã 55 năm và đối
với thời gian nầy, ăn có giới hạn cũng như thời tiết nằm đã
25 năm.
Hỏi rằng: Nếu ngủ, thành sắc pháp thì vì sao làm tâm
số phiền não?
Đáp rằng: Sắc là một hướng, thành tâm số phiền não.
Như ta thấy người uống rượu và ăn; đây tức có thể rõ.
Hỏi rằng: Ngủ thân pháp, tâm giải đãi số pháp. Vì sao
mà 2 pháp nầy hợp thành một sự che đậy?
Đáp rằng: Đây là 2 loại pháp. Một là sự; hai là tướng.
Cho nên mệt, giải đãi cộng làm một. Kẻ điều tâm không tịch
tĩnh; kẻ hối, tâm hận chẳng định. Tướng nầy tức trở thành
một sự che khuất. Kẻ có tâm nghi, chấp chẳng phải một. Có
4 loại nghi. Một là Xa Ma Tha khó; hai là Tỳ Bà Xá Na khó;
ba là cả 2 đều khó; bốn là đối với tất cả không khó. Đối với
đây đầy đủ là được Xa Ma Tha; hoặc đối với điều nghi nầy;
hoặc đối với thân nghi, ta hằng được tịch tĩnh, là chẳng được
tịch tĩnh. Nếu đối với kia thành nghi. Đây là Xa Ma Tha khó.
Hoặc đối với Tứ Thánh Đế; hoặc đối với nghi ba đời. Đây
gọi là Tỳ Bà Xá Na khó. Hoặc nghi đối với Phật, Pháp,
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Tăng. Đây là cả 2 việc đều khó. Hoặc đối với quốc thành,
đường sá hoặc đối với nam nữ tánh danh; đây nghĩa là chẳng
có pháp nào khó. Đối với trong kinh nầy nghi tịch tĩnh là
khó. Đây là điều có thể thủ.
Cái có nghĩa là gì?
Đây có nghĩa là chẳng ngại, nghĩa là dư; nghĩa là che
khuất; nghĩa là phiền não; nghĩa là trói buộc. Đây không có
nghĩa khác.
Hỏi rằng: Có các sự kết vi tế không? Nghĩa là che
phiền não và vì sao mà hay nói ngũ cái vậy?
Đáp rằng: Lấy tập chấp thủ thành 5. Lại nữa lấy dâm
dục chấp trước, hay nhiếp tất cả tham dục, lấy sân nhuế chấp
trước, có thể nhiếp tất cả pháp bất thiện; lấy giải đãi thùy
miên, điều hối nghi chấp trước, có thể nhiếp tất cả si, những
pháp bất thiện. Như thế lấy 5 việc chấp trước, có thể nhiếp
tất cả phiền não; lấy tướng nầy nên thành ngũ cái.
Ngũ phần thành tựu nghĩa là giác quán hỷ lạc nhứt
tâm.
Hỏi rằng: Nếu nói sơ thiền thành tựu 5 chi là Thiền, mà
chẳng nên nói phân biệt chi nầy là thiền. Nếu nói chi riêng
thì vì sao sơ thiền nói là ngũ chi tương ưng?
Đáp rằng: Nương vào chi thiền thành Thiền. Chẳng lìa
thiền chi, có Thiền. Chẳng biệt dị Thiền. Như nương vào mỗi
mỗi phần của xe nói là xe; chẳng lìa từng phần của xe lại có
xe. Như thế nương vào thiền chi, gọi là Thiền. Chẳng lìa chi,
có thiền, lấy 1 loại, gọi là Thiền. Lấy khả phân gọi là chi; nói
việc nầy là Thiền. Nói công đức gọi là chi; lấy việc nói
nương vào để chế, gọi là thiền. Lấy việc nói để nương vào
tánh để chế, gọi là chi.
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Hỏi rằng: Đối với pháp niệm tinh tấn tại sao thường
nói ngũ chi vậy?
Đáp rằng: Lấy chấp trước thành năm.
Hỏi rằng: Vì sao lại chấp tướng?
Đáp rằng: Kẻ giác tùy nơi sự việc của tâm mà được tự
an lạc. Kẻ quán tùy nơi giữ tâm. Giác quán không tạp khởi,
là phương tiện. Nếu phương tiện đầy đủ, hỷ lạc sanh; hoặc
khởi phương tiện đầy đủ được sanh, tâm hỷ tăng trưởng; tâm
lạc thành tựu. Lấy 4 công đức tâm thành tựu nầy, chẳng loạn.
Nếu tâm không loạn, tức được định. Đây gọi là chấp tướng.
Như thế sự chấp trước có 5.
Lại nữa sự đối trị với cái nên thành năm. Sơ cái đối trị
với sơ thiền; cho đến ngũ cái đối trị với ngũ thiền. Kẻ giác sơ
thiền là thắng chi; lấy giác trừ dục. Nếu giác nhập chánh
định thì các chi lại khởi. Quán về 5 chi thì đệ nhị thiền là sơ
khởi. Hỷ ở nơi đệ tam thiền là sơ khởi. Lạc ở nơi đệ tứ thiền
là sơ khởi. Nhứt tâm ở đệ ngũ thiền là sơ khởi. Như thế lấy
thắng chi làm 5.
Lại nữa lấy 5 cái đối trị thành 5. Như trong Tam Tạng
có nói: Nhứt tâm là dâm dục đối trị. Hoan hỷ là sân nhuế đối
trị; giác là giải đãi, ngủ nghỉ đối trị. Lạc là điều hối đối trị.
Quán là nghi đối trị. Lấy từ cái đối trị nầy mà thành 5.
Hỏi rằng: Người tọa thiền nầy tác ý ở tất cả tướng địa
nào? Cho đến khởi hỷ lạc vậy?
Đáp rằng: Địa nhứt thiết nhập tướng chẳng khởi hỷ lạc.
Nguyên nhơn lìa ngũ cái nhiệt, tùy theo tánh mà tu vậy. Đây
là pháp tử, nên khởi hỷ lạc.
Lại hỏi rằng: Pháp tử là gì? Chẳng ở nơi tứ thiền khởi
hỷ lạc?

Luận về con đường giải thoát

103

Đáp rằng: Đó là xứ vậy. Lại trước tứ thiền rồi, đoạn hỷ
lạc vậy. Lại nữa đầu tiên khởi hỷ lạc và lấy phương tiện phục
đoạn. Thấy quá lo rồi, tham trước tịch tĩnh hơn, nên xả lạc.
Cho nên chẳng khởi hỷ lạc.
Ba loại thiện nghĩa là đầu, giữa và sau cùng lành tốt.
Lấy sự thanh tịnh tu hành làm sơ thiền. Lấy xả tăng trưởng
làm trung thiện. Lấy hoan hỷ làm hậu thiện
Vì sao gọi là thanh tịnh tu hành?
- Nghĩa là các thiện đầy đủ.
Vì sao xả sự tăng trưởng?
- Đây nghĩa là an tịnh.
Vì sao lại hoan hỷ?
- Đây nghĩa là quán.
Như thế ở Sơ Thiền thành 3 loại thiện. Mười tướng đầy
đủ, lấy sự thanh tịnh tu hành 3 tướng; lấy xả tăng trưởng 3
tướng và lấy hoan hỷ làm 4 tướng.
Hỏi rằng: Vì sao lấy sự thanh tịnh tu hành làm 3
tướng?
Đáp rằng: Đây là Thiền chướng ngại từ tâm thanh tịnh
kia. Lấy sự thanh tịnh nên tâm được tướng của Xa Ma Tha
(Chỉ). Lấy được rồi đối với tâm kia bỏ đi. Đây nghĩa là lấy
sự thanh tịnh 3 tướng.
Hỏi rằng: Vì sao lấy xả tăng trưởng làm 3 tướng?
Đáp rằng: Nếu tâm thanh tịnh thành xả. Nếu được tịch
tĩnh thành xả. Nhứt hướng trụ, thành xả mà xả tăng trưởng.
Đây nghĩa là 3 tướng.
Hỏi rằng: Vì sao làm cho hoan hỷ 4 tướng?
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Đáp rằng: Đối với 10 tướng nầy sanh ra pháp. Tùy ý tu
hành làm thành hoan hỷ. Đối với việc nầy các căn lấy nhứt vị
thành, làm cho hoan hỷ. Tùy theo việc làm siêng năng rồi trở
thành, làm cho hoan hỷ, mà hay tu hành làm cho hoan hỷ.
Đây gọi là 4 tướng. Như thế ở sơ thiền đầy đủ 10 tướng,
tương ưng với 25 công đức. Nghĩa là: Sơ thiền giác quán hỷ
lạc nhứt tâm cụ túc; tín tấn niệm định huệ cụ túc; sơ trung
hậu cụ túc; kiểm nhiếp cụ túc; tu hành cụ túc; tịch tĩnh cụ
túc; y cụ túc; nhiếp thọ cụ túc; tòng cụ túc; quán cụ túc; tu cụ
túc; lực cụ túc; giải thoát cụ túc; thanh tịnh cụ túc. Tối thắng
thanh tịnh tu thành ở nơi 25 công đức tương ưng: đây là ở
chỗ cõi trời tốt đẹp từ sự tịch tĩnh sanh. Nghĩa là ở nơi hỷ lạc
qua khỏi cõi người và ở nơi cõi trời đẹp đẽ. Như Đức Phật
Thế Tôn đã dạy các Tỳ Kheo rằng giống như Thầy siêng
năng dạy đệ tử làm bánh lấy thau bằng đồng tốt rồi bỏ bột
gạo và đậu vào đó rồi lấy nước trộn đều, vo tròn, thấm đều
trong ngoài, đừng cho rời ra. Như thế các Tỳ Kheo! Tâm tịch
tĩnh hay sanh hoan hỷ làm cho thấm Nm ướt, chẳng có chỗ
nào dính mắc. Ở chỗ tịch tĩnh kia mà sanh hỷ lạc. Đối với
thân tâm nầy chẳng có chỗ dính mắc. Đối với người dạy làm
bánh và học trò cũng như người tọa thiền đều giống như vậy.
Giống như cái thau đồng, tất cả tướng đều cho vào, như thế
mà khá biết.
Hỏi rằng: Tất cả đều nhập, vậy có tướng gì?
Đáp rằng: Như cái thau bằng đồng là nơi để bột cứng
mềm trong sáng, lành lấy tất cả tướng; tướng cứng sanh vui,
tướng nhỏ thanh tịnh tạo ra sự sáng sủa. Tâm tâm số pháp
tạo thành việc nầy vậy. Đây được gọi là cái thau đồng và tất
cả tướng nhập. Tâm tâm số pháp cũng giống như bột nhồi
vậy. Như thế mà khá biết.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là bột nhồi và tâm tâm số pháp
tánh?
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Đáp rằng: Như bột thô tức chẳng hòa hợp, tùy theo gió
mà bay đi. Như tâm nầy, tâm số pháp tánh lìa hỷ lạc thành
thô; lìa định chẳng hòa hợp. Cùng với ngũ cái, gió làm cho
bay đi. Đây gọi là bột nhồi và tâm tâm số pháp tánh.
Nước là gì?
- Đó là việc hỷ lạc định tĩnh như nước, làm cho bột kia
thấm ướt nhu nhuyến tròn đủ. Như thế sự hỷ lạc làm cho
tâm, tâm số pháp thấm nhuần đứng yên lại. Như thế, nước
sánh với hỷ lạc định vậy. Như nước khuấy lên làm ra tướng
chấp trước vậy. Như vậy nhờ giác quán có thể biết.
Hỏi rằng: Viên tròn là gì?
Đáp rằng: Giác quán như dục sai sử. Lấy bột để hòa
nước, để trong thau đồng, lấy nước khuấy cùng và lấy tay
viên tròn lại. Nếu đã viên tròn rồi, hợp với chất Nm, cùng
nhau tạo ra tròn trịa, chẳng làm cho rời mất và để trong thau
đồng. Như vậy kẻ ngồi thiền tâm, tâm số pháp, tích chứa các
việc và hay sanh tịch tĩnh. Sơ thiền lấy hỷ lạc làm nước; lấy
giác quán làm tay; lấy sự quậy bột tạo cho tròn; hay sanh tịch
tĩnh. Rồi thành tâm, tâm số pháp. Hỷ lạc tướng theo đó mà
thành một viên tròn. Tâm thiền chẳng tán loạn, để nơi công
việc Thiền, như là viên tròn và giác quán như bột được thấm
ướt. Trong ngoài đều có tướng thấm ướt, không bị bay đi.
Như thế người ngồi thiền. Sơ thiền lấy thân trên, dưới từ đầu
đến chân. Từ chân đến đầu lâu, da, tóc trong ngoài hỷ lạc
đầy khắp. Trụ nơi chẳng thoái; như thế thành trụ Phạm
Thiên.
Hỏi rằng: Tên hỷ lạc phi sắc pháp, chẳng có đối tướng,
vì sao mà biến trụ ở thân?
Đáp rằng: Gọi là đối với sắc, sắc nương vào nên gọi
sắc. Cho nên nếu gọi rồi, thành hỷ sắc lại thành hỷ. Nếu gọi
thành rồi, lạc sắc lại thành lạc. Lại nữa sắc từ lạc sanh, làm
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cho thân khởi lên việc vui sướng. Tất cả thân thành sắc kia
vui sướng. Cho nên chẳng ngại làm cho sanh công đức của
Phạm Thiên. Sơ thiền thành ra có 3 loại. Đó là hạ, trung,
thượng.
Nếu quán thắng duyên chẳng thiện, trừ ngũ cái, chẳng
đến như ý tự tại. Đây là hạ thiền.
Nếu quán thắng duyên thiện, trừ ngũ cái, đến như ý tự
tại. Đây là trung thiền.
Nếu quán thắng duyên thiện, trừ ngũ cái, đến như ý tự
tại. Đây là thượng thiền.
Đối với người ngồi thiền nầy nếu tu hạ sơ thiền, mệnh
chung sẽ sanh vào các cõi Phạm Thiên. Thọ mệnh kia một
kiếp 3 phần. Nếu tu trung sơ thiền thì khi mệnh chung sanh
nơi Phạm Thiên, thọ nửa kiếp. Nếu tu thượng sơ thiền, mệnh
chung sanh Đại Phạm Thiên, thọ mệnh một kiếp. Rồi sanh
Phạm Thiên công đức, thành 4 loại, có người thành thoái
phần. Có người thành trụ phần. Có người thành thắng phần.
Có người thành đạt phần. Đây là thuần căn dục. Trụ ở buông
lung, tác ý tương tùy. Thành khởi thiền nầy nên thành thoái
phần. Lại nữa lấy 2 thiền hành thành nơi thoái phần. Cột chặt
nhau vào, làm chẳng tinh tấn được. Nếu có người từ sơ, rồi
khởi ác quán chẳng thể tiêu trừ. Mà do sự cột chặt; nên thành
mau thối lui. Đây là lạc thiền sự nghiệp; lạc thoại ngữ lạc.
Ngủ nghỉ chẳng ở tinh tấn; cho nên thành thoái lui.
Hỏi rằng: Ai thoái và cái gì thoái?
Đáp rằng: Có nơi nói nếu mau mang tật phiền não,
thành khởi ra thoái thất. Lại nói phiền não như thế mà thoái.
Lại nói nếu mất Xa Ma Tha, thành thoái. Lại nói nơi có
tướng dài lâu chẳng tu hành, đối với kia, xứ kia chẳng thể
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làm cho khởi được. Lấy chẳng được định làm thoái phần.
Nếu người căn thuần, trụ chỗ không buông lung được pháp
kia, niệm thành thiền trụ phần. Người lợi căn, ở nơi chẳng
buông lung, tùy ý được đệ nhị thiền, vô giác tác ý tướng theo
đó, khởi thành Thiền thắng phần kia. Kẻ lợi căn trụ nơi
chẳng buông lung, tùy ý được Tỳ Bà Xá Na (Quán), tùy theo
tưởng lo lắng tác ý thành khởi. Tùy ý vô nhiễm thành thiền
đạt phần.
Luận Về Con Đường Giải Thoát
Hết Quyển 4
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Luận Về Con Đường Giải Thoát
Quyển thứ 5
- A La Hán Ưu Bà Đề Sa
tạo luận bằng chữ Phạn.
- Đời nhà Lương, người nước Phù Nam,
Ngài Tam Tạng Tăng Già Ba La
dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
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Phm Hành Môn
Thứ 2

Ở

đây tìm cầu chỗ nhị thiền. Tư duy sơ thiền quá
hoạn về 2 loại công đức.

Lúc ấy người tọa thiền muốn vui khởi đệ nhị thiền rồi.
Đối với sơ thiền, thân được tự tại. Vì sao vậy?
Nếu ở chỗ sơ thiền mà không được tự tại, tuy lại tư
duy muốn trừ giác quán, muốn được nhị thiền; nhưng cuối
cùng lại thoái thất. Kết cuộc chẳng kham nổi việc khởi lên
thiền định thứ 2. Lại cũng chẳng thể nhập vào nơi sơ thiền.
Như Đức Thế Tôn đã dạy. Vì các Tỳ Kheo ấy mà dụ như con
trâu núi con. Con trâu con ấy ngu si chẳng biết nơi ăn. Vì
chưa rõ lối đi, mà muốn đi xa, lại tự nghĩ rằng: Ta nay sẽ đến
chỗ chưa đến, ăn thử cỏ chưa ăn; uống thử nước chưa uống.
Chân trước chưa đứng vững mà 2 chân sau đã lo chạy. Vấp
ngã chẳng vững, chưa thể đến trước được. Cuối cùng rồi
chẳng thể đến thử nơi chưa đến. Lại cũng chẳng thể được ăn
thử cỏ chưa ăn. Đồng thời cũng chẳng thể uống được nước
chưa uống. Liền lại suy nghĩ, tức chẳng thể đến. Cũng đúng
như điều nầy xưa nay các Tỳ Kheo việc ăn uống cũng như
thế, ngu si chưa đạt được; chẳng biết chỗ đi; chẳng hiểu rõ
chỗ ly dục mà nhập vào sơ thiền. Chẳng tu pháp nầy, chẳng
học tập nhiều. Thường tự chấp việc suy nghĩ mà muốn nhập
vào nhị thiền, lìa nơi giác quán; chẳng thể tự an. Lại liền
nghĩ rằng: Ta chẳng thể được vào nhị thiền, lìa nơi giác
quán. Lại muốn lui và nhập vào sơ thiền ly dục. Ngu si Tỳ
Kheo như con trâu con kia chẳng hiểu rõ bước đi. Cho nên,
nên tu sơ thiền, làm cho tâm được tự tại. Đối với lúc chưa ăn
cũng như lúc ăn rồi, đầu đêm cuối đêm tùy theo tâm mà vui.
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Tùy theo chỗ muốn lâu mau mà theo ý, chẳng nghi ngại. Vì
khởi nhập quán. Hoặc từ một lúc cho đến nhiều lúc; nhiều
vào nhiều ra. Nếu từ một lúc cho đến nhiều lúc, đối với sơ
thiền kia thành được tự tại, được tự tại vui; khởi đệ nhị thiền
vượt khỏi sơ thiền. Lại liền suy nghĩ: Sơ thiền nầy thô, đệ
nhị thiền tế. Đối với sơ thiền thấy có chỗ lo; đối với đệ nhị
thiền thấy có công đức.
Hỏi rằng: Thế nào là sơ thiền quá lo?
Đáp rằng: Gần ngũ cái oán, tham giác quán động. Thân
thành giải đãi, tâm thành tán loạn. Tất cả các pháp nầy là chỗ
định thô.Chẳng trụ chứng nơi thần thông. Tức vui sơ thiền
chẳng hơn thắng phần. Đây gọi là sơ thiền quá lo. Đệ nhị
thiền công đức là đối trị với đây. Khi quán sơ thiền quá lo
rồi, lại thấy công đức nơi đệ nhị thiền. Đây là tất cả việc
nhập tướng, tác ý, tu hành đệ nhị thiền. Chẳng tác ý hòa hợp
sơ thiền. Chẳng tác ý là giác; chẳng tác ý là quán, mà từ định
sanh, hỷ lạc tự tại. Làm cho tâm thọ trì. Kẻ tọa thiền kia như
thế tác ý, chẳng lâu giác quán thành diệt, lấy định mà khởi,
hỷ lạc tự tại, làm cho tâm an trụ. Đây nghĩa là nhị thiền tứ
chi. Kẻ tọa thiền kia giác quán diệt rồi, thành tin bên trong,
tâm thành một tánh, không giác không quán. Từ định sanh
hỷ lạc, nhập vào nhị thiền. Đây lần lượt nhập vào tất cả công
đức. Giác quán diệt nghĩa là lấy thiện phân biệt. Giác quán
diệt lại có tên là đoạn.
Hỏi rằng: Vì sao mà giác quán diệt?
Đáp rằng: Lại ở đây là chỗ lo của sơ thiền giác quán và
tất cả căn của giác quán và lo về giác quán. Cùng căn giác
quán và giác quán đều trừ vậy, thành giác quán diệt. Lại nữa
lấy việc đoạn trừ thiền thô bên dưới, được thiền tốt bên trên.
Lại làm cho lần lượt diệt. Bên trong hiện chứng gọi là nội.
Nội có 3 loại. Một là nội nội; hai là nội định; ba là nội hành
xứ.
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Thế nào gọi là nội nội?
Nghĩa là 6 nội nhập. Nội định ở nơi tứ quán thân; đây
gọi là nội định, Nội hành xứ ở nơi nội tự tư ý; nghĩa là tánh
nầy chẳng ra ngoài để nhiếp. Đây gọi là nội hành xứ. Đối với
trong kinh nầy, nội nội có thể vui.Tín là lòng tin chân chánh,
suy nghĩ chân chánh, tăng trưởng lòng tin. Đây gọi là tín.
Đối với bên trong tâm. Đây gọi là nội tín.
Nội tín có tướng gì? khởi gì? xứ gì?
- Bất loạn là nội tín tướng. Tịch tĩnh là vị. Chẳng trọc
là khởi; giác quán là xứ. Tâm thành một tánh nghĩa là tâm trụ
nơi chánh định. Đây nghĩa là tâm thành một tánh.
Tâm thành một tánh là nghĩa gì?
- Tâm đây là ý. Một gọi là niệm; gọi tên là như nghe
luận thuyết mà sanh tánh. Tánh nầy nói nghĩa là tự nhiên.
Đây là đệ nhị thiền, một lòng có thể diệt giác quán; lấy một
tánh được khởi. Đây gọi là tâm thành nhứt tánh.
Tâm thành nhứt tánh là tướng gì? vị gì? khởi gì? xứ gì?
- Lấy sự chuyên chánh làm tướng; lấy tịch tĩnh làm vụ;
lấy vô lãng (chẳng khuấy động) làm khởi; lấy giác quán diệt
làm xứ.
Hỏi rằng: Tín và tâm, thành một tánh thì vì sao không
phải chỗ sở nhiếp ở sơ thiền?
Đáp rằng: Sơ thiền lấy giác quán làm lãng động vậy.
Thành dơ; nội tín, tâm thành một tánh là thành chẳng thanh
tịnh. Như nước có sóng gió; thấy hình ảnh của mặt mình
chẳng nguyên vẹn. Như vậy, sơ thiền giác quán là sóng.
Sóng động nên chẳng thành vậy. Nội tín và tâm nhứt tín,
thành chẳng thanh tịnh. Cho nên lấy thiền chi, chẳng phải sơ
thiền mà nhiếp.
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Vô giác vô quán nghĩa là đoạn giác vô quán, lìa quán
vô quán.
Hỏi rằng: Giác quán diệt vô giác vô quán. Đây là 2 loại
đoạn giác quán. Vì sao lại nói hai?
Đáp rằng: Giác quán diệt nghĩa là làm hiện nội tín.
Tâm một tánh làm nhơn; vô giác vô quán. Lấy hiện tịch tĩnh
để thành hỷ lạc diệu tướng. Lại nữa giác quán diệt là lấy giác
quán nầy thấy giác quán quá lo; đoạn trừ pháp lo kia, vô giác
vô quán vậy. Đoạn sắc giới giác quán. Lại nữa vô giác vô
quán có 2 loại. Một là chẳng lấy giác quán, diệt vô giác vô
quán; lấy giác quán diệt vô giác vô quán. Đối với 5 thức nầy
và đệ tam thiền v.v... Chẳng lấy giác quán diệt thành vô giác
vô quán. Đệ nhị thiền là lấy phương tiện tịch tĩnh vậy. Lấy
giác quán diệt thành vô giác vô quán. Đây nói 2 nghĩa. Từ
định sanh gọi là định. Sơ thiền từ trí kia sanh. Đệ nhị thiền
thành từ sơ thiền định mà sanh. Lại nữa định nghĩa là nơi đệ
nhị thiền và một tâm cùng sanh vậy. Định sanh hỷ lạc; hỷ lạc
là sự phân biệt đầu tiên. Đệ nhị thiền là nương vào sơ được
tên. Đây là đệ nhị thiền nhập chánh thọ vậy. Nghĩa là nhập
đệ nhị thiền. Thiền là nội tín hỷ lạc nhứt tâm; gọi tên là
thiền. Nhập chánh thọ trụ nghĩa là thành được đệ nhị thiền,
lìa nơi 2 chi. Thành tựu 2 chi, 3 loại thiện và 10 tướng cụ
túc; tương ưng với 23 công đức. Đây là trụ nơi công đức ở
cõi Trời. Sanh vào Quang Diệu Thiên, như ở đầu đã nói
rộng. Ở cõi trời là từ định sanh hỷ lạc; qua khỏi cõi của
người ở nên gọi tên là chỗ ở của Trời. Cho nên Đức Thế Tôn
bảo các vị Tỳ Kheo rằng: Như ao sanh nước, chẳng phải 4
phương đến. Chẳng phải mưa thành, không do thời tiết. Đây
là từ suối mà ra, trong mát, đượm nhuần chảy đi. Như thế
các Tỳ Kheo! Thân nầy từ định sanh hỷ lạc, làm cho được
thanh lương, chẳng phải không thấm nhuần, từ định sanh hỷ,
tràn khắp thân nầy; giống như nước suối. Kẻ tọa thiền kia
nhập vào nhị thiền thì thân nầy có thể biết; như chẳng từ 4
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phương, chẳng có nước chảy đến, chẳng từ trời mưa. Như
vậy giác quán diệt có thể biết. Như đây từ dòng suối mà ra
vậy; làm cho thân đầy đủ, chẳng khởi giao động. Như đây từ
định sanh hỷ lạc. Đây gọi là sắc thân tròn đầy, chẳng khởi
tâm loạn. Như lấy nước lạnh làm cho thân mát đều khắp nơi.
Như thế từ định sanh hỷ lạc. Tất cả gọi là sắc thân tròn đủ, tu
định quả báo. Như thế sanh vào cõi Trời Quang Diệu công
đức. Đây là đệ nhị thiền có 3 loại. Hạ, Trung, Thượng. Đây
là người tọa thiền, tu hạ thiền. Khi mạng chung, sanh vào
Thiểu Quang Thiên, thọ mệnh 2 kiếp. Kẻ tu trung thiền, sanh
vào Vô Lượng Quang Thiên, thọ mệnh 4 kiếp. Tu thượng
thiền, sanh vào Quang Diệu Thiên, thọ mệnh 8 kiếp.
Niệm nhị thiền quá hoạn. Lúc bấy giờ người tọa thiền
tu đệ nhị thiền rồi, thân được tự tại; đệ nhị thiền thô, tam
thiền tịch tĩnh; biết nhị thiền quá hoạn; thấy công đức nơi
tam thiền, khởi đệ tam thiền.
Vì sao mà nhị thiền quá hoạn?
Nghĩa là gần giác quán là cái đức của định. Cùng
tương ưng với hỷ đầy khắp nên thiền thành thô. Lấy hỷ thành
mãn tâm đầy dũng dượt; chẳng thể khởi trừ thiền chi. Nếu
đắm trước nơi hỷ; tức liền mất đi. Nếu biết là mất, tức thành
chẳng mất. Nếu chẳng hay làm việc chứng thần thông; nếu
vui nhị thiền, chẳng thành thắng phần; nên biết đệ tam thiền
quá hoạn. Thấy đệ tam thiền công đức là đối trị với điều nầy.
Quán rồi nhị thiền quá hoạn. Lại thấy tam thiền công đức.
Đây nương vào tất cả nhập tướng tác ý, làm cho tâm hỷ diệt,
lấy mà do hỷ lạc thọ trì tâm, như thế tác ý. Chẳng chờ lấy vô
hỷ lạc làm cho tâm được an ổn giải rõ nơi tam thiền chi. Kẻ
tọa thiền kia chẳng nhiễm hỷ vậy, được trí xả niệm, lấy thân
thọ lạc mà các bậc Thánh hay nói: Đắc xả niệm trí, vui ở nơi
đệ tam thiền chánh thọ. Đây là chỗ tất cả nhập công đức
chẳng nhiễm hỷ vậy. Hỷ như trước đã phân biệt rồi. Chẳng
nhiễm là đoạn hỷ, được xả trụ.
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Thế nào là xả?
Đây xả, đây hộ; chẳng thối chẳng tiến, là tâm bình
đẳng. Đây nghĩa là xả. Đối với xả nầy có 8 loại. Nghĩa là thọ
xả, tinh tấn xả, kiến xả, bồ đề giác xả, vô lượng xả, lục phần
xả, thiền chi xả, thanh tịnh xả, ngũ căn vi thọ xả. Có lúc
chẳng tác ý xả tướng. Vì tinh tấn mà xả. Khổ, tập nay ta
đang đoạn, thành được xả. Vì kiến xả, tu bồ đề giác. Đây gọi
là Bồ Đề xả. Từ bi hỷ xả; đó là vô lượng xả. Lấy mắt để xem
màu sắc chẳng khổ chẳng vui, thành xả. Đây là lục phần xả.
Chẳng nhiễm cho nên thành xả trụ vậy. Đây là Thiền chi xả,
xả niệm thanh tịnh. Đây là thanh tịnh xả. Đây là 8 xả trừ thọ
xả. Ngoài ra 7 pháp xả kia là bình đẳng xả. Lại nữa cũng có
3 loại xả. Một là tương ưng thừa; hai là kinh doanh nhỏ; ba
là chẳng kinh doanh. Đối với tất cả việc hành thiền, là thiền
bình đẳng phương tiện. Chẳng gấp rút, chẳng trì trệ. Đây gọi
là tương ưng thừa xả. Đây là hạ xả, gần với đệ nhị thiền; hay
đoạn tâm dũng dượt. Nếu tâm không kinh doanh; gọi đây là
xả kinh doanh ít. Xả nầy gần đệ tam thiền. Điều nầy có thể
đoạn tất cả tâm dũng dượt, mà bất động thân tâm, không có
tâm lo việc kinh doanh. Đây gọi là vô sự xả. Xả nầy gần với
đệ tứ thiền.
Xả ấy tướng gì? vị gì? khởi gì? xứ gì?
- Bình đẳng là tướng; vô sở trước là vị; vô kinh doanh
là khởi; vô nhiễm là xứ.
Hỏi rằng: Vì sao nói xả nầy đối với thiền nầy, chẳng
phải đệ nhị thiền và sơ thiền?
Đáp rằng: Đây là xứ hỷ mãn, chưa diệt tâm chấp trước;
lấy duyên hỷ lạc; cho nên chưa diệt, mà đại dũng dượt đầy
khắp thân tâm. Cho nên đối với 2 loại thiền chẳng nói xả, mà
chẳng đầy đủ vậy. Đối với đệ tam thiền nầy, vô hỷ nhiễm
vậy, mà diệt đi tướng chấp trước nên thành khởi Thiền chi.
Do đây mà Thiền chi tự tại vậy. Nói là xả niệm chánh trí.
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Vì sao mà niệm?
Niệm tùy theo niệm kia, niệm giác nhớ nghĩ chẳng
quên. Niệm có nghĩa là niệm căn, niệm lực, chánh niệm. Đây
gọi là niệm.
Hỏi rằng: Niệm có tướng gì? vị gì?, khởi gì? xứ gì?
Đáp rằng: Lấy tùy niệm làm tướng; chẳng vọng làm vị;
thủ hộ (giữ gìn) làm khởi. Tứ niệm làm xứ.
Vì sao gọi là trí?
Trí giải làm huệ. Chánh trí nầy đây gọi là trí. Đối với
chánh trí nầy có 4 loại. Đó là hữu nghĩa trí; tự tướng trí; bất
ngu si trí; hành xử trí. Đối với đây, trí có nghĩa là 4 oai nghi.
Tự tướng trí là nhập vào không xứ. Bất ngu si trí là biết 8
pháp của thế gian. Hành xứ trí nghĩa là đối với sự xứ thì kinh
nầy, hành xứ trí là khả thủ.
Hỏi rằng: Trí có tướng gì? vị gì?, khởi gì? xứ gì?
Đáp rằng: Chẳng ngu si làm tướng; duyên trước là vị;
chọn lựa các pháp là khởi, chánh tác ý là xứ.
Hỏi rằng: Vì sao niệm nầy chánh trí tất cả xứ chẳng ít?
Đáp rằng: Nếu người thất niệm chẳng khởi chánh trí,
chẳng tham khởi thiền ngoại hành.
Hỏi rằng: Vì sao nói đệ tam thiền? chẳng nói đệ nhị
thiền và sơ thiền?
Đáp rằng: Đối với đây hỷ là đầu; thô thiền chi diệt rồi;
chánh định tế vậy. Định nầy nhập vào tế xứ, mà chánh trí
nầy hay chịu khởi đệ tam thiền. Cho nên lấy thiền chi tự tại.
Lại nữa thiền nầy dễ khởi, đến lạc xứ kia. Nơi chỗ khí vị cao,
lại làm cho tâm ngu. Đây gọi là trước xứ. Cho nên đối với
thiền nầy biết được tự tại, kham nhẫn đoạn hỷ. Lại nói hỷ lạc
là cùng với thân hữu. Cho nên niệm nầy trí phân biệt. Vô hỷ
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hữu lạc nơi việc thành trụ. Như trâu con kia tùy theo với mẹ,
chẳng ép hai tai chạm vào thân mẹ, như thế vô hỷ hữu lạc.
Lấy niệm trí phân biệt lạc, được trụ hành xứ. Nếu chẳng
phân biệt từ từ, lại nhập vào nơi hỷ thành thiền thoái phần;
lấy thiền chi nầy tự tại nên nói niệm trí, mà xả niệm trí nầy
thành tựu, cho nên nói có xả niệm trí lấy thân thọ lạc.
Hỏi rằng: Tâm vui cái gì?
Đáp rằng: Tâm nhiếp thọ là tâm lạc. Từ tâm xúc, sanh
nhiếp thọ, là tâm lạc thọ. Đây nghĩa là vui.
Hỏi rằng: Những gì là thân?
Đáp rằng: Tưởng ấm, hành ấm. Đây gọi là thân.Niềm
vui nầy mà thân thọ, tức thân thọ lạc.
Hỏi rằng: Vì sao lạc nầy không hỷ? Chẳng lấy thân
làm thọ?
Đáp rằng: Đối với đệ tam thiền, lạc căn diệt. Vì sao mà
Đức Thế Tôn nói nơi đệ tam thiền lạc căn diệt, tức là lạc mà
Thánh nhơn hay nói. Thánh đây là Phật và các vị đệ tử. Khai
mở cho hợp căn cơ rồi chế dạy, phân biệt chỉ bày. Đây gọi là
lời Thánh nói.
Hỏi rằng: Vì sao bậc Thánh nói đối với thân nầy chẳng
phải dư xứ?
Đáp rằng: Đây là đệ tam thiền dễ khởi đến lạc xứ kia.
Nơi kia vô thọ lạc. Thánh giả hướng đến nơi lạc trụ. Đây là
việc Thánh nhơn thành tựu. Đây là Thánh nhơn nói thiền nầy
thắng thành xả. Có niệm lạc trụ thành xả niệm lạc. Đây là
phân biệt thành tựu. Nhập vào đệ tam thiền. Đệ tam nầy
nương vào tên thứ 2 nên là thứ 3. Đệ tam thiền tức là xả
niệm chánh trí, lạc nhứt tâm. Đây nghĩa là Thiền thành tựu.
Nhập trụ là kia được đệ nhị thiền. Lìa nhứt phần ngũ phần.
Thành tựu 3 giống lành; 10 tướng đầy đủ; tương ưng với 22
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công đức. Sanh vào cõi trời Biến Tịnh Thiên. Như sơ thiền
nói rõ. Sống ở cõi Trời vô hỷ lạc trụ; vượt lên trên cõi người;
nên nói là ở cõi Trời.
Cho nên Đức Thế Tôn dạy các Tỳ Kheo rằng:
Như thế các Tỳ Kheo! Đối với hoa Uất Ba La trong ao;
hoa Phần Đà Lợi trong ao. Nếu là hoa Uất Ba La, hoa Ba
Đầu Ma, hoa Phần Đà Lợi, sanh trong nước thì nước làm cho
lớn lên. Từ nước và ở trong nước. Từ gốc cho tới ngọn đầy
đủ cả nước. Như thế các Tỳ Kheo! Thân nầy lấy vô hỷ lạc
làm cho nhuần khắp.Lấy vô hỷ lạc biến mãn thân tâm. Đối
với Uất Ba La, Ba Đầu Ma, Phần Đà Lợi hoa từ nước mà
lên; như thế nhập vào tam thiền, thân nầy sẽ biết như cọng
sanh nước. Từ gốc đến đầu tất cả đều đầy đủ. Như thế nhập
vào tam thiền thân nầy lấy vô hỷ là lạc; biến khắp thân tâm,
tu định quả báo. Như thế sanh vào cõi trời Biến Tịnh Thiên
công đức. Đây là đệ tam thiền có 3 loại. Đó là thượng, trung
và hạ.
Đối với người tọa thiền tu hành hạ thiền, khi mệnh
chung sanh vào cõi Thiểu Tịnh Thiên, thọ mệnh ở đó 16
kiếp. Kẻ tu hành trung thiền, sanh vào cõi trời Vô Lượng
Tịnh Thiên, thọ mạng ở cõi trời kia là 32 kiếp. Tu hành
thượng thiền, sanh vào cõi Biến Tịnh Thiên, thọ mệnh ở đó
64 kiếp. Niệm tam thiền rồi, lúc bấy giờ người ngồi thiền
như thế làm rồi, thân ở cõi Tam Thiền được tự tại lạc. Khởi
đệ tứ thiền, vượt qua khỏi đệ tam thiền. Đệ tam thiền thô, đệ
tứ thiền diệu. Thấy đệ tam thiền quá hoạn. Lại thấy đệ tứ
thiền công đức.
Vì sao mà đệ tam thiền quá hoạn?
Nghĩa là gần hỷ làm oán. Chánh định mà lạc chi thô.
Chẳng thể kham nhẫn mà được thiền thông. Đệ tam thiền
chẳng thành thắng phần; nên thấy đệ tam thiền ở đây quá
hoạn. Thấy đệ tứ thiền là công đức. Đây là sự đối trị. Người
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tọa thiền kia thấy như thế rồi cho rằng đệ tam thiền là quá
hoạn. Thấy đệ tứ thiền là công đức. Chỉ có kia mới làm tất cả
nhập tướng tác ý, làm cho hiện diệt, lạc diệt. Vì do xả tâm
thọ trì tác ý như thế chẳng lâu. Vì do xả tâm đạo được an giải
nơi tứ thiền chi. Người tọa thiền kia đoạn lạc vậy. Đầu tiên
lấy sự đoạn khổ mà sơ hỷ, ưu hết vậy. Chẳng khổ chẳng lạc,
xả niệm thanh tịnh thành tựu việc ở nơi tứ thiền. Đây là địa
nhập tất cả công đức. Đoạn lạc tên là thân đoạn lạc. Kẻ đoạn
khổ gọi là thân đoạn khổ. Trước vui, lo hết. Hỷ ấy là tâm lạc.
Ưu ấy là tâm khổ. Tất cả đều tận diệt vậy.
Hỏi rằng: Lạc, khổ, ưu rồi đoạn diệt chỗ nào?
Đáp rằng: Sơ thiền thì diệt. Đối với đệ tứ thiền nầy
Phật nói khổ diệt.
Hỏi rằng: Xứ nào khổ căn khởi, chẳng dư thì mất?
Đáp rằng: Phật bảo các Tỳ Kheo! Sơ thiền thành tựu
lìa dục. Xứ nầy khổ căn khởi, vô dư thì mất.
Hỏi rằng: Vì sao đối với sơ thiền khổ căn diệt?
Đáp rằng: Lấy hỷ đầy đủ nên thân lạc. Thân lạc cho
nên khổ căn diệt, lấy đoạn để đối trị vậy. Cho nên đối với sơ
thiền, khổ căn diệt. Đối với đệ nhị thiền ưu căn diệt, thành ra
dứt trừ gốc rễ sự lo buồn. Như Phật đã dạy: Xứ nào là hỷ căn
khởi và vô dư thì diệt.
Đối với Tỳ Kheo nầy giác quán diệt vậy. Đệ tam thiền
chánh thọ trụ. Xứ nầy gốc lo rầu khởi, vô dư thì mất.
Vì sao mà đệ nhị thiền gốc lo âu diệt?
Nếu có giác quán lâu theo giác quán, thành thân giải
đãi, thành tâm biếng nhác. Nếu tâm biếng nhác, gốc lo liền
khởi. Đối với đệ nhị thiền giác quán diệt; nói là ưu căn diệt.
Đối với đệ tam thiền là xứ lạc diệt. Như Đức Thế Tôn đã
dạy.
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Xứ nào lạc căn khởi và lúc vô dư diệt?
Đối với các Tỳ Kheo xa rời nơi hỷ vậy. Đệ tam thiền
nhập chánh thọ trụ; nên xứ nầy lạc căn khởi rồi, lúc vô dư
diệt.
Hỏi rằng: Vì sao đối với đệ tam thiền lạc căn diệt?
Đáp rằng: Hỷ diệt cho nên hỷ là nguyên nhơn của lạc,
thành diệt. Cho nên đối với đệ tam thiền lạc căn diệt.
Hỏi rằng: Nếu khổ, lạc, ưu đối với 3 thiền xứ diệt rồi
thì vì sao đối với tứ thiền nầy nói là diệt?
Đáp rằng: Tam thiền là con đường của tứ thiền. Đối
với tam thiền diệt thọ rồi. Cho nên đối với tứ thiền nói là
diệt. Lại nữa lấy chẳng khổ chẳng vui thọ làm hiện đối trị.
Cho nên nói khổ lạc đối trị với chẳng khổ chẳng lạc thọ. Lại
nữa tứ thiền cùng với đối trị thọ thu hợp vậy. Lại nữa xả
phiền não, hiện vô dư đoạn, chẳng khổ chẳng lạc thọ. Nghĩa
là ý chẳng nhiếp thọ, tâm chẳng thí xả. Đây nghĩa là chẳng
khổ chẳng lạc thọ.
Chẳng khổ chẳng lạc thọ có tướng như thế nào? Vị ra
sao? Khởi như thế nào? và xứ gì?
- Trung gian là tướng; trụ ở giữa là vị. Trừ là khởi và
hỷ diệt là xứ.
Vì sao xả niệm thanh tịnh vậy?
- Đây lấy trung tánh làm xả. Đây gọi là xả. Niệm nghĩa
là niệm tùy niệm chánh niệm. Đây gọi là niệm, lấy xả làm
niệm, thành phân minh thanh bạch. Đây gọi là xả niệm thanh
tịnh.
Hỏi rằng: Vì sao niệm nầy lấy xả làm phân minh thanh
bạch?
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Đáp rằng: Xả nầy lìa hết tất cả phiền não vậy. Thọ
tương tợ tương ưng vậy. Thành bất động, không kinh doanh.
Lấy không kinh doanh nầy xả tương ưng vậy. Niệm nầy đến
vô động, thành vô kinh doanh. Cho nên niệm nầy xả rồi,
thành phân minh thanh bạch. Bốn là nương vào nơi tam thiền
kia thì đệ tứ nầy thành tựu. Kẻ nhập định nghĩa là tứ thiền xả
niệm nhứt tâm. Đây nghĩa là thiền thành tựu. Nhập trụ là
thành được đệ tứ thiền kia. Lìa nhứt phần tam phần. Thành
tựu ba loại thiền. 10 tướng đầy đủ và tương ưng với 22 công
đức. Kết quả là sanh lên cõi Trời, sanh quả Thật Thiên. Công
đức như đầu tiên đã nói rộng. Người ở cõi Thiên là xả lạc
trụ, ra khỏi chỗ ở của người. Đây nghĩa là Cư Thiên. Cho
nên Đức Thế Tôn bảo các vị Tỳ Kheo rằng: Có người ngồi
mà tóc trắng che thân, từ đầu cho đến chân; tất cả thân chẳng
có nơi nào là chẳng bị che. Như lấy tóc trắng ấy chẳng có
chỗ nào chẳng che. Như thế nầy các Tỳ Kheo! Lấy tâm thanh
bạch làm cho khắp cùng tất cả thân, lấy tâm thanh bạch
chẳng có chỗ không dính mắc; giống như có người tóc trắng
tự che. Người tọa thiền nầy cũng lại như thế. Lìa tất cả
những phiền não tại đệ tứ thiền có thể biết. Như lấy tóc trắng
che thân từ đầu đến chân chẳng lạnh chẳng nóng, thời tiết
điều hòa, thân tâm thanh tịnh. Như người nhập vào tứ thiền
chẳng khổ chẳng lạc; tức là xả lạc. Làm cho đầy đủ nơi thân,
tu định quả báo. Như thế ở nơi cõi Trời sanh quả Thật Thiên
công đức. Tu đệ tứ thiền, mệnh chung phàm phu sanh quả
Thật Thiên; nếu tâm yểm hoạn, sanh Vô Tưởng Thiên, thọ
mệnh 50 kiếp. Nếu Sa Môn hoặc sanh quả Thật Thiên; hoặc
sanh nơi cõi Ngũ Tịnh Cư. Như thế Quả Thật công đức.
Hỏi rằng: Vì sao nơi tam thiền có hạ, trung, thượng.
Nói rằng quả địa thắng mà chẳng nói đệ tứ thiền?
Đáp rằng: Nương vào chỗ tam thiền mà được hữu thô,
hữu diệu. Cho nên lấy thắng chi nói Quả Địa Thắng. Đây là
đệ tứ thiền đã đến diệu chi bờ bên kia. Từ đây là vô diệu chi.
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Cho nên đối với đây Vô Thắng Quả Địa, niệm tứ thiền quá.
Lúc bấy giờ người tọa thiền đối với đệ tứ thiền nầy được tự
tại lạc. Khởi hư không định, vượt qua khỏi sắc giới. Lại liền
tư duy sắc định thô, hư không định tế. Kẻ tọa thiền kia thấy
sắc quá hoạn; lại thấy hư không định công đức.
Vì sao sắc quá hoạn?
Như lấy gậy gộc cùng đánh với nhau. Nói hai lời, vọng
ngữ. Cắt xẻ tay chân v.v... nhiều loại khác nhau. Mắt bịnh tật
đau đớn, lo lạnh nóng, đói khát các chỗ. Đây nghĩa là sắc
dục quá hoạn.
Vì sao mà đệ tứ thiền quá hoạn?
Đây là gần hỷ, thành oan; nương vào nơi sắc; nên gọi
là thô. Đối với đây trước, lạc không thành thắng phần.
Nương vào nơi hư không tịch tĩnh giải thoát. Đối với đây,
định thành thô. Đối với sắc thấy đệ tứ thiền quá hoạn. Thấy
hư không định, công đức. Đây là việc đối trị. Người tọa thiền
kia như thế thấy rồi nơi sắc và thấy đệ tứ thiền quá hoạn; rồi
thấy hư không định công đức, liền nhập vào đệ tứ thiền,
minh vô biên hư không định. Từ đây định khởi, trừ địa nhứt
thiết nhập tướng. Tu hư không định, địa tướng thành ra mất
đi. Đối với hư không chỗ làm ấy, không biên tác ý. Nếu như
đây hiện ra tác ý thì chẳng lâu, địa tướng thành ra mất đi. Từ
địa tướng, tâm khởi thành, vượt qua hư không. Lấy hư không
nhập tướng tự tại, tâm được an. Kẻ tọa thiền kia khởi rồi. Tất
cả sắc tướng có đối tưởng diệt. Đối với những loại tưởng,
chẳng tác ý vậy. Chánh thọ nhập vào ở nơi Vô Biên Không
Xứ. Tất cả đây nói đối với Vô Dư Khởi, sắc tướng vậy.
Vì sao là sắc tướng?
Nhập sắc giới định tưởng, biết chánh tri. Đây gọi là sắc
tướng. Việt nghĩa là từ đây khởi có đối tưởng diệt.
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Vì sao có đối tưởng?
Sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc
tưởng. Đây gọi là có đối tưởng. Diệt có nghĩa là những
tưởng kia tận rồi chẳng tác ý nữa.
Vì sao mà nhiều loại tưởng?
Người chẳng nhập định; hoặc ý giới hòa hợp; hoặc ý
thức giới hòa hợp, tưởng trí chánh trí. Đây gọi là chủng
chủng tưởng. Nhiều loại tưởng nầy chẳng tác ý. Đây gọi là
nhiều loại tưởng không tác ý.
Hỏi rằng: Vì sao nói Chánh Việt tưởng, chẳng nói thọ,
hành, thức?
Đáp rằng: Nếu qua khỏi nơi tưởng thì với tất cả kia đều
thành qua khỏi. Vì sao vậy? Nếu chẳng lìa tưởng, tâm chẳng
được khởi. Lại nữa Đức Thế Tôn muốn nói về sự vượt qua
khỏi sắc; nên nói Việt sắc tưởng. Tất cả việc định đều do
tưởng cả.
Hỏi rằng: Nếu chẳng phải vậy thì nhập sắc định có đối
tưởng với nhiều loại tưởng, chẳng phải là không vậy sao?
Đáp rằng: Có người nhập sắc giới định, có đối tướng
và có nhiều loại tưởng, mà đoạn vậy.
Hỏi rằng: Vì sao đối với kia không tu đạo?
Đáp rằng: Vì xa lìa nơi sắc. Cho nên đối với kia chẳng
diệt, đối với kia chẳng tận vậy. Nhập vào sơ thiền, nghe
được điều nầy dạy như thế. Phật cũng đã nói đối với đây mà
xa lìa sắc là tu hành theo con đường ấy; cho nên đối với đây
thành đoạn. Đối với đây đoạn cho nên vô sắc định. Chẳng
động hành tưởng. Tịch tĩnh giải thoát tưởng. Như Ca Lan
Uất Đầu Lam Phất nhập vô tướng định, có 500 cỗ xe đi đến
phía trước mặt; nhưng chẳng thấy chẳng nghe. Cho nên nói
rằng xứ diệt. Đối với đây khởi tất cả sắc tưởng. Nói đoạn sắc
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giới pháp, có đối tưởng. Diệt các loại tưởng, chẳng tác ý; nói
đoạn dục giới pháp. Lại nữa vượt qua tất cả sắc tưởng. Nói
rằng động vô sắc giới, có đối tưởng diệt. Nói đoạn định kia
về loạn bên ngoài. Vì hiển hiện vô động các loại tưởng.
Chẳng tác ý nghĩa là nói đoạn định nội loạn. Nói là hiển hiện
tướng tịch tĩnh giải thoát.
Hỏi rằng: Vô biên hư không vì sao gọi là không?
Đáp rằng: Đây là không nhập không giới, không chỗ.
Chẳng vì sở thuộc vào tứ đại. Đây nghĩa là không. Đối với
không chính là an tâm, làm cho đầy đủ vô biên. Đây nghĩa là
vô biên. Vô biên không rồi vô biên không nhập. Nhập hư
không xứ, tâm tâm số pháp. Đây nghĩa là hư không nhập.
Hư không nhập nghĩa là gì? Đây là hư không vô biên
tánh. Đây là vô biên tánh không xứ. Đây nói là nghĩa của hư
không. Như ở cõi Thiên thì gọi là Thiến Xứ. Hư không xứ
định kia. Đây nghĩa là hư không xứ nhập. Kẻ chánh trụ, được
hư không xứ định. Vượt khỏi cõi sắc 3 phần. Thành tựu 3
điều lành; 10 tướng đầy đủ, tương ưng với 22 công đức. Yên
lặng ở tu định quả báo. Đây là công đức sanh nơi hư không
xứ. Như đầu đã nói rõ. Công đức sanh hư không rồi tu hư
không xứ; khi mệnh chung sanh hư không thiên; thọ mệnh
2.000 kiếp.
Qua đến niệm hư không định thì lúc ấy người tọa thiền
đối với hư không xứ được tự tại lạc rồi, khởi thức tất cả nhập
định; diệt hư không nhứt thiết nhập. Tư duy hư không định
thô, Thấy thức xứ tế. Lại thấy hư không quá hoạn. Lại thấy
thức xứ công đức.
Vì sao mà hư không quá hoạn?
Định nầy gần với sắc nên oán. Đối với hư không định
việc nầy thành thô; cùng với hữu đối tưởng và các loại tưởng
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chẳng hề xa rời, thành niệm chấp trước kia chẳng được thấy
phần. Như thế thấy hư không quá hoạn; thấy thức nhứt thiết
nhập công đức. Đây là sự đối trị. Minh Vô Biên Thức định
giữ người tọa thiền kia, rồi thấy như thế hư không quá hoạn.
Thấy rồi thức xứ công đức. An tường niệm, nhập vào an
tường niệm khởi; tu hư không thức, niệm đầy đủ tác ý; làm
cho thức vô biên. Do thức xứ tưởng, tâm thọ trì, như thế hiện
lên tác ý. Chẳng bao lâu, từ hư không tưởng tâm khởi qua
khỏi nơi thức xứ. Do thức xứ tưởng mà tâm được an. Người
tọa thiền kia khỏi tất cả hư không vậy. Tư duy vô biên thức,
thành tựu nhập chánh thọ. Đối với tất cả thức xứ trụ. Nhứt
thiết là nói đối với chỗ Vô Dư. Vượt hư không xứ là vượt
qua hư không. Vượt ở đây có nghĩa là chánh độ. Đây nghĩa
là vượt tất cả hư không xứ. Vô biên thức chỉ hư không kia
lấy thức tác ý làm cho đầy khắp vô biên. Đây gọi là vô biên
thức xứ.
Hỏi rằng: Sắc, phi sắc pháp vì sao chấp là vô biên?
Đáp rằng: Chỉ vô biên xứ mới thành vô biên. Vì sao
vậy? Pháp của phi sắc không có biên tế; nên chẳng thể được
vậy. Lại nữa hư không vô biên; nên nói là vô biên. Vô biên
là tác ý vô biên: nên thành vô biên. Cho nên bất phương
thức (chẳng hại thức). Nhập xứ là nhập thức xứ. Tâm tâm sổ
pháp. Đây nghĩa là thức xứ.
Thức xứ là gì vậy? Thức nầy vô biên; nên đây gọi là
thức vô biên. Thức xứ, như ở cõi trời gọi là thiên xứ. Thức
nầy thọ trì định rồi. Đây gọi là thức xứ định. Nhập chánh thọ
xứ, được kia đối với thức xứ định là vượt qua khỏi hư không.
Ba phần thành tựu, lấy 3 loại lành; 10 tướng cụ túc, tương
ưng với 22 công đức, trụ nơi tịch tĩnh tu định quả báo. Công
đức nầy sanh thức xứ, như đầu đã nói rộng. Sanh thức nhập
công đức, tu hành thức xứ nhập, khi mệnh chung sanh cõi
trời thức xứ, thọ mệnh 4.000 kiếp.
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Qua đến niệm vô biên thức định thì lúc bấy giờ người
tọa thiền đã được thức rồi, tự tại dục khởi vô sở hữu xứ định,
qua khỏi thức xứ, lại liền tư duy thức xứ định thô, vô sở hữu
xứ định tế. Lại thấy thức xứ quá hoạn. Lại thấy vô sỡ hữu xứ
định công đức.
Vì sao thức xứ quá hoạn? Định nầy gần hư không làm
oán, thức là thô, lấy tư duy vô biên tướng, thành niệm kia
dính mắc, chẳng được thắng phần. Vô sở hữu xứ công đức;
đây là đối trị. Người tọa thiền kia như thế thấy thức xứ nầy
quá hoạn. Lại thấy vô hữu xứ công đức. Từ thức xứ định an
tường mà khởi. Thức kia chẳng lại tu hành, chẳng lại phân
biệt, thành mất thức kia. Thấy rồi Vô sở hữu xứ, tướng tự tại.
Tâm nguyện thọ trì như thế hiện ra tác ý. Chẳng bao lâu từ
thức xứ tưởng khởi. Vì do Vô sở hữu xứ tưởng, tâm nầy
được an. Cái sáng kia Vô biên xứ định. Người tọa thiền vượt
khỏi tất cả thức xứ, thấy Vô sở hữu, nhập chánh Thọ xứ trụ.
Nhứt thiết là nói đối với Vô Dư. Kẻ qua khỏi thức xứ, thành
qua khỏi thức nầy siêu nhập vào chánh độ. Đây nghĩa là vượt
lên tất cả thức xứ. Kẻ Vô sở hữu chẳng lại tu hành, chẳng lại
phân biệt, thành mất thức kia, thường thấy vô sở hữu. Đây
nghĩa là Vô sở hữu xứ.
Vô sở hữu xứ nghĩa là gì? Thức nầy vô tánh nên vô sở
hữu. Vô sở hữu xứ là nói lời thọ trì, Vô sở hữu thọ trì chánh
định. Đây nghĩa là Vô sở hữu xứ định. Nhập chánh thọ trụ
thành được Vô sở hữu định, qua khỏi thức 3 phần, thành tựu
3 việc lành; 10 tướng đầy đủ. Tương ưng với 22 công đức. Ở
nơi tịch tĩnh tu định quả báo. Đây là công đức sinh nơi Vô sở
hữu xứ. Như trước đã nói rộng. Sanh vô sở hữu công đức, tu
hành vô sở hữu xứ định. Khi mệnh chung sanh vào cõi trời
Vô Sở Hữu, thọ mệnh 6.000 kiếp.
Niệm Vô sở hữu xứ quá hoạn. Lúc ấy người tọa thiền,
đối với Vô sở hữu xứ được tự tại rồi, muốn khởi Phi tưởng
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Phi phi tưởng xứ định, qua khỏi Vô sở hữu xứ, lại liền suy
nghĩ. Vô sở hữu xứ thô; thấy Phi tưởng Phi phi tưởng xứ tế.
Lại thấy Vô sở hữu xứ quá hoạn, Lại thấy Phi tưởng Phi phi
tưởng phi phi xứ định công đức.
Vì sao mà Vô sở hữu định quá hoạn? Định nầy gần
thức làm oán, cùng với phân biệt tưởng cộng thành thô vậy,
nên niệm kia dính mắc chẳng được thắng thượng. Như thế
thấy Vô sở hữu xứ quá hoạn. Lại thấy Phi tưởng Phi phi
tưởng nhập công đức. Đây là sự đối trị. Lại nữa thấy tưởng
nầy là lo, là ung, là sắc (răn bảo). Vô tướng là chánh, là tịch
tĩnh, là diệu. Cho nên Phi tưởng Phi phi tưởng, kẻ tọa thiền
kia như thế thấy rồi, niệm nhập Vô sở hữu xứ an tường mà
khởi. Vô sở hữu xứ kia tịch tĩnh tác ý tu hành dư định. Như
thế hiện tác ý; chẳng bao lâu từ Vô sở hữu xứ tưởng tâm
khởi. Do Phi phi tưởng xứ tưởng, mà tâm được an. Cái sáng
kia là Phi phi tưởng định. Người tọa thiền vượt lên tất cả Vô
sở hữu xứ vậy. Thành tựu vào ở Phi phi tưởng xứ. Tất cả kẻ
nói đối với Vô Dư. Người vượt Vô sở hữu xứ thành vượt
khỏi Vô sở hữu xứ siêu nhập vào chánh độ. Đây gọi là vượt
tất cả Vô sỡ hữu xứ, Phi phi tưởng là nơi Vô sỡ hữu xứ kia
tịch tĩnh tác ý, tu hành đủ định. Đây nghĩa là Phi phi tưởng
xứ. Phi phi tưởng xứ là nhập vào Phi phi tưởng xứ, tâm tâm
số pháp. Đây nghĩa là Phi phi tưởng xứ.
Phi phi tưởng xứ có nghĩa gì? Diệt phân minh tướng
vậy, thành nơi Vô tưởng tế, tướng có dư vậy. Thành Phi
tưởng phi phi tưởng là xứ vậy. Đây nghĩa là Phi phi tưởng.
Kẻ nhập chánh trụ, thành được Phi phi tưởng xứ định, vượt
qua khỏi Vô sở hữu xứ 3 phần, thành tựu 3 việc lành, đầy đủ
10 tưởng và tương ưng với 22 công đức. Trụ ở nơi tịch tĩnh,
sáng tu định quả báo. Lấy công đức nầy sanh vào Phi phi
tưởng thiên. Như ban đầu đã nói rõ. Đây là công đức sanh
nơi cõi trời Phi phi tưởng. Tu hành Phi phi tưởng xứ định.
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Khi mệnh chung, sanh vào cõi trời Phi phi tưởng, thọ mệnh
84.000 kiếp.
Hỏi rằng: Vì sao nói là Phi phi tưởng xứ? Vì sao chẳng
nói là thức xứ?
Đáp rằng: Lìa Vô Biên chấp vậy, khởi tưởng tế vậy.
Chẳng thành thức xứ.
Hỏi rằng: Vì sao nương vào định nầy, chẳng thành lậu
tận?
Đáp rằng: Lìa phân minh tưởng. Chẳng hay được thấy
đạo. Lại nữa định nầy thật vi tế. Phi phi tưởng chẳng thể
phân biệt. Cho nên chẳng thành lậu tận xứ.
Nói rõ lại nghĩa trên thêm một lần nữa.
Hỏi rằng: Đối với định xứ nầy, vì sao tán cú?
Đáp rằng: Cho nên diệt âm thinh, điên đảo khởi, vượt
khỏi ngoài hành, giác, thọ, nghi, chẳng nên được. Diệt là
nhập vào sơ thiền, lìa ngôn ngữ. Nhập vào đệ tứ thiền đoạn
hết sự ra vào. Lần lượt mất hết âm thanh mùi vị. Nếu người
nhập định nghe có âm thinh, chẳng được nói lên. Vì sao vậy?
- Người nhập định nầy, nhĩ thức chẳng hòa hợp vậy. Lại nữa
người nhập vào sắc định thì tiếng thành loạn, như Đức Thế
Tôn đã nói, kẻ nhập thiền nghe dạy điều nầy là kẻ điên đảo,
nhập địa nhứt thiết nhập. Đối với phi địa tưởng mà tác địa
tưởng.
Hỏi rằng: Vì sao mà chẳng thành điên đảo?
Đáp rằng: Đây là 4 điên đảo tưởng chẳng khác vậy.
Biết địa tướng nầy là tướng nầy. Cho nên chẳng thành điên
đảo. Kẻ khởi lấy 5 nhơn duyên từ nơi định mà khởi. Lấy uy
nghi khổ, lấy tối đa cảnh giới, lấy chướng ngại khởi. Lấy
phương tiện bất bình đẳng làm tùy ý. Nếu nhập vô sắc định.
Lấy tối đa cảnh giới chẳng đắc khởi. Trụ bất động vậy. Nhập
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diệt thiền định và nhập quả định. Lấy sơ tác hành được khởi,
chẳng lấy dư nhơn. Kẻ vượt khỏi và vượt ấy có 2 loại. Phần
việt và sự việt. Từ sắc thiền vượt qua sắc định. Đây gọi là
vượt qua từng phần. Từ sắc thiền vượt qua vô sắc định, lại từ
vô sắc định vượt khỏi vô sắc định; đây gọi là sự việt. Kẻ
ngoại hành là tất cả định ngoại hành thành tựu 5 phần. Kẻ
giác ngộ nơi nhị thiền các tánh. Trừ vô gián thành vô giác
quán. Kẻ thọ đệ tứ thiền các tánh, trừ vô gián cộng với xả
việt. Có người vui tương tợ vô gián. Kẻ nghi là chưa đoạn tất
cả tham dục và các sự che đậy. Trụ Phi phi tưởng xứ; nói đối
với Hữu Dư. Như sợ rắn độc trên cây. Có 4 loại người chẳng
thể khởi định, tất đọa vào con đường ác; không nguyên nhơn
tạo ngũ nghịch tà kiến.
Hỏi rằng: Vì sao thủy nhứt thiết nhập? Tu cái gì?
tướng gì? vị gì? khởi gì? công đức gì? Vì sao lại thủ tướng
nầy?
Đáp rằng: Tâm duyên nơi tướng nước. Đây nghĩa là
thủy nhứt thiết nhập. Tâm trụ chẳng loạn. Đây nghĩa là tu
hành. Đối với bên ngoài nhứt thiết nhập chuyên ý làm tướng;
chẳng trừ thủy tướng làm vị. Tâm chẳng tạo 2 ý, tức xứ. Đối
với thủy nhứt thiết, nhập bất cộng với 5 công đức. Đối với
địa, chưa ra khỏi tự tại. Đối với đất, núi, cung điện, làm
động, làm cho mưa rơi; làm cho thân nầy có thể khởi lên
nước. Làm cho sông hóa thành biển. Đối với địa nhứt thiết,
nhập vào chỗ nói công đức. Lại cũng có sáng, tu thủy nhứt
thiết nhập. Nơi nơi đều thấy nước.
Vì sao mà thủ tướng nầy vậy?
Nếu thủ thủy nhứt thiết nhập thì đối với nước, hiện
tướng thủ. Nếu nước tự nhiên; nếu tự tạo nước; đối với đây
người tọa thiền xưa, đối với phi thủy xứ, giữ lấy tướng nước.
Người kia nơi nơi đều thấy nước. Nếu ở nơi giếng hay nơi
bình. Hay ở nơi ao, hồ, sông, lạch, biển. Đây là chỗ quán tùy
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theo ý mà thấy; thì phần tướng của nước kia được khởi lên.
Chẳng giống như người mới tọa thiền. Người mới tọa thiền
tác xứ, giữ tướng; chẳng thể đối với phi tác xứ làm rõ tu thủy
nhứt thiết nhập phương tiện. Người tọa thiền kia từ đầu, lấy
quán như thế tịch tĩnh xứ. Hoặc chùa phòng, hoặc phòng đá;
hoặc dưới gốc cây mà nơi nầy chẳng tối, không có ánh sáng
mặt trời; chẳng bụi, chẳng gió; chẳng muỗi mòng v.v...
Chẳng có những chướng ngại thì đối với xứ nầy; hoặc bình
bát; hoặc chỗ đất sạch sẽ, làm cho đất bằng chu vi một tầm
tay, chứa đầy cả nước mưa, chẳng tạp màu sắc. Nước ấy làm
cho đầy bình bát và ở nơi nầy nên tác ý tưởng về nước; lấy 3
hành thủ tướng; lấy bình đẳng quán, lấy phương tiện, lấy tạp
loạn; ngoại việc như đất, tất cả nhập. Nói rộng đến Phi phi
tưởng xứ.
Hỏi rằng: Vì sao hỏa nhứt thiết nhập? Tu gì? Tướng
gì? Vị gì? Xứ gì? Công đức gì? Vì sao thủ tướng?
Đáp rằng: Tâm đối với tướng lửa. Đây gọi là lửa, tất cả
nhập. Lúc ấy tâm trụ chẳng loạn. Đây gọi là tu hành. Tướng
của lửa xảo; nên phóng ý là tướng. Chẳng trừ lửa tướng là vị.
Tác ý vô song là xứ.
Công đức gì vậy?
Chẳng cùng với 5 công đức. Đối với hỏa nhứt thiết
nhập kinh doanh, khởi lên ánh sáng và lấy ánh sáng đó làm
tướng khởi. Mất ánh sáng rồi, tùy ý mà đốt. Lấy chỗ ánh
sáng sớm rõ nơi hỏa giới. Như địa nhứt thiết nhập chỗ nói
công đức. Nguyên nhơn tu hỏa nhứt thiết nhập. Nơi nơi đều
thấy lửa.
Vì sao giữ tướng nầy vậy?
Nếu hiện giữ hỏa nhứt thiết nhập thì đối với hỏa thủ
tướng; hoặc đối với tự giác xứ; hoặc tự nhiên xứ. Đối với
người tọa thiền xưa, giữ nơi tướng tự nhiên. Nơi nơi kia thấy
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hoặc có lửa; hoặc rơm lửa; hoặc rừng lửa; hoặc nhà lửa,
thiêu đốt ngọn lửa ấy. Từ đây là đầu, lấy tác làm quán. Hoặc
tự vui chẳng vui; tức thấy phần tướng của lửa kia, được khởi.
Chẳng như người mới ngồi thiền. Người mới ngồi thiền chỉ ở
tác xứ thủ tướng; chẳng thể đối với phi tác xứ. Kia tu hỏa
nhứt thiết nhập phương tiện. Người mới tọa thiền từ kinh
doanh đầu tiên, đoạn cắt chuối cây nơi thanh tịnh xứ, tích tụ
rồi đốt; hoặc lúc mặt trời lên; hay khi mặt trời lặn; từ dưới
lửa; nơi cỏ rơm tất cả đều chẳng tác ý. Đối với bên trên sanh
ra lửa khởi, tất cả đều chẳng tác ý. Đối với chỗ lửa ấy hiện
tạo hỏa tưởng, lấy 3 hành thủ tướng, lấy bình đẳng quán, lấy
phương tiện, lấy tạp loạn, như ban đầu đã nói rộng.
Hỏi rằng: Thế nào là phong nhứt thiết nhập? Tu cái gì?
Tướng gì? Vị gì? Xứ gì? Khởi gì? Công đức gì? Vì sao thủ
tướng nầy?
Đáp rằng: Tâm lấy gió làm tướng. Đây gọi là phong
nhứt thiết nhập. Tu tâm trụ chẳng loạn. Đây gọi là tu phong
nhứt thiết nhập. Lấy phóng ý làm tướng; chẳng trừ gió tưởng
làm vị. Tác ý vô song làm xứ. Công đức như thế nào? Chẳng giống 3 công đức. Đối với gió tất cả nhập, gió làm tự
tại, có thể làm cho gió khởi; tác ý thọ trì làm cho mát mẻ;
như địa nhập nhứt thiết chỗ nói công đức. Tu gió nhứt thiết
nhập phương tiện.
Vì sao giữ tướng nầy?
- Kẻ mới tọa thiền hiện giữ gió nhứt thiết nhập. Lấy 2
hành thủ nơi tướng của gió. Hoặc thấy, hoặc xúc.
Vì sao mà thấy giữ tướng của người ngồi thiền; hoặc
vườn mía; hoặc ở nơi vườn trúc; hoặc ở chỗ nhiều cỏ?
- Lấy gió đánh trống, thấy kia rồi, làm gió tưởng; lấy 3
hành thủ tướng. Lấy bình đẳng quán làm phương tiện, lấy ly
loạn, như thế thấy rồi, thủ tướng.
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Vì sao lấy xúc thủ tướng?
- Đối với người mới ngồi thiền như thế tịch tĩnh, tọa xứ
tác ý tưởng. Tùy theo gió đến nơi. Xứ nầy xuyên tường làm
lỗ hổng; tạo trúc thành ống rồi đặt bên trong, ngồi nơi ống
trúc, làm cho gió xúc vào thân, tác ý thủ tướng gió. Như thế
lấy xúc làm tướng. Nếu người ngồi thiền lâu rồi thì nơi nơi
liền thấy tướng gió khởi. Nếu đi, đứng, nằm, ngồi gió đều
chạm nơi thân. Tùy theo chỗ động của gió mà đầu tiên làm
chỗ quán. Nếu tự vui chẳng vui, tức thấy phần kia tướng gió
được khởi; chẳng phải như người mới tọa thiền.
Hỏi rằng: Vì sao thanh nhứt thiết nhập? Tu gì? Tướng
gì? Vị gì? Xứ gì? Công đức gì? Vì sao chấp nơi tướng nầy?
Đáp rằng: Vì tâm lấy màu xanh làm tướng. Đây nghĩa
là thanh nhứt thiết nhập. Tu nghĩa là giữ cho tâm kia trụ,
chẳng loạn. Đây gọi là tu. Đối với tướng xanh lấy phóng ý
làm tướng; chẳng trừ thánh tưởng làm vị; tác ý vô song làm
xứ. Công đức nào? - Chẳng cùng với 5 công đức. Đối với
thanh nhứt thiết nhập, tâm duyên tùy tiện, được tịnh giải
thoát. Được thanh trừ nhập như hoa màu xanh. Tâm thọ trì
làm cho hóa thành nhiều màu xanh. Tu thanh nhứt thiết
nhập, nơi nơi đều thấy màu xanh.
Vì sao chấp vào tướng nầy?
Chấp thanh tất cả nhập là tướng vì chỗ làm hay chỗ tự
nhiên. Người ngồi thiền lâu chấp tướng không chỗ làm.
Người ngồi thiền kia đối với nơi nơi đều thấy; hoặc có hoa;
hoặc có màu xanh; hoặc màu xanh. Đối với trước mắt nầy
thường thấy. Tùy theo lúc vui, lúc chẳng vui. Tức thấy phần
kia tướng xanh được khởi. Chẳng phải như người mới ngồi
thiền; người mới ngồi thiền chấp vào tướng chỗ làm. Chẳng
có thể chấp vào không phải chỗ làm. Tu thanh nhứt thiết
nhập phương tiện. Người tọa thiền kia đối với áo, với ván ở
nơi bức tường, dùng màu hoa A Đa Tư sắc xanh, lấy màu
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nầy làm hoa Mạn Đà La; hoặc 3 cạnh; hoặc 4 cạnh; lấy màu
khác phủ bên ngoài. Đây là tạo nên tướng xanh; lấy 3 hành
thủ tướng, lấy bình đẳng quán; lấy phương tiện; lấy ly loạn,
trừ đi như ban đầu đã nói rộng.
Hỏi rằng: Thế nào là hoàng nhứt thiết nhập? Tu gì?
Tướng gì? Vị gì? Xứ gì? Công đức gì? Vì sao chấp tướng
nầy?
Đáp rằng: Tâm lấy màu vàng làm tướng. Đây gọi là
hoàng nhứt thiết nhập. Tu cho tâm kia trụ, chẳng loạn; đây
gọi là tu. Đối với hoàng nhứt thiết nhập phóng ý là tướng.
Chẳng trừ hoàng tưởng là vị. Tác ý vô song là xứ. Có công
đức gì? - Chẳng đồng với 5 công đức. Đối với hoàng nhứt
thiết nhập, tâm tùy toại được tịnh giải thoát, được màu vàng,
trừ nhập tác ý. Như hoa màu vàng có nhiều loại màu vàng.
Tu hoàng nhứt thiết nhập là nơi nơi đều thấy màu vàng.
Vì sao mà chấp vào ở tướng kia?
Hiện chấp hoàng nhứt thiết nhập; chấp lấy màu vàng
làm tướng. Hoặc tự tạo nên chỗ; hoặc chỗ tự nhiên, đối với
chấp nầy là tướng chẳng tạo chỗ. Người ngồi thiền kia đối
với nơi nơi đều thấy; hoặc hoa màu vàng; hoặc áo vàng;
hoặc màu sắc vàng. Từ đây thường thấy tùy theo vui, chẳng
vui; tức thấy phần kia, tướng vàng được khởi, chẳng phải
giống như người mới ngồi thiền. Người mới ngồi thiền hay
chấp nơi việc làm của tướng nầy. Chẳng thể nơi chẳng làm.
Tu hoàng nhứt thiết nhập phương tiện. Người ngồi thiền kia
hoặc áo, hoặc bảng, hoặc tường lấy màu hoa Ca Ni La màu
vàng, tạo nên hoa Mạn Đà La; hoặc tam giác; hoặc tứ giác,
màu khác bao phủ bên ngoài; rồi nơi kia tạo ra tướng màu
vàng. Lấy tam hành thủ tướng, lấy bình đẳng quán, lấy
phương tiện, lấy trừ loạn. Ngoài ra như đã nói rộng lúc đầu.
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Hỏi rằng: Vì sao xích nhứt thiết nhập? Tu gì? Tướng
gì? Vị gì? Xứ gì? Công đức gì? Vì sao chấp vào tướng nầy?
Đáp rằng: Tâm lấy màu đỏ làm tướng. Đây gọi là xích
nhứt thiết nhập. Kia tu tâm trụ, chẳng loạn. Đây gọi là tu.
Đối với tướng đỏ phóng ý làm tướng. Chẳng lìa đỏ tưởng
làm vui. Tác ý vô nhị làm xứ. Công đức như thế nào? Chẳng cùng với 4 công đức. Đối với xích nhứt thiết nhập,
tùy tâm được tịnh giải thoát, được xích trừ nhập; hóa ra
nhiều loại màu đỏ chẳng cùng với công đức, như nói ở nơi
địa nhứt thiết nhập. Tu xích nhứt thiết nhập; nơi nơi đều thấy
đỏ.
Vì sao lại giữ tướng nầy?
Hiện chấp đó là tất cả nhập; chấp đỏ làm tướng; hoặc
tác xứ; hoặc tự nhiên xứ. Người ngồi thiền cũ đối với tự
nhiên xứ chấp lấy làm tướng. Đối với nơi nơi đều thấy
tướng, hoặc hoa đỏ, hoặc áo đỏ, hoặc màu đỏ. Từ đây làm
đầu thường hay thấy. Tùy vui, chẳng vui; liền thấy phần kia
tướng đỏ được khởi chẳng phải như người mới tọa thiền.
Người mới tọa thiền đối với tác xứ lấy làm tướng. Chẳng thể
đối với phi tác xứ. Tu xích nhứt thiết nhập phương tiện. Kẻ
tọa thiền kia hoặc nơi áo; hoặc nơi bảng; hoặc nơi tường,
như hoa Bàn Dụ khi sanh hoa màu đỏ; hoặc lấy màu son tạo
nên hoa Mạn Đà La hoặc tam giác; hoặc tứ giác. Lấy màu
vàng phủ bên ngoài. Đối với chỗ làm nầy lấy đỏ làm tướng.
Lấy tam hành chấp tướng, lấy bình đẳng quán, lấy phương
tiện, lấy ly loạn, như ban đầu đã nói rộng.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là bạch nhứt thiết nhập? Tu gì?
Tướng gì? Vị gì? Xứ gì? Công đức nào? Vì sao chấp lấy
tướng nầy?
Đáp rằng: Tâm lấy màu trắng làm tướng. Đây gọi là
bạch nhứt thiết nhập; kia tu tâm ở chỗ chẳng loạn. Đây gọi là
tu. Đối với tướng trắng phóng ý làm tướng. Chẳng ly bạch
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tưởng làm vị. Tác ý vô nhị làm xứ. Công đức nào vậy? - Đó
chẳng cùng với 8 công đức. Đối với bạch nhứt thiết nhập,
tùy tâm được tịnh giải thoát, được bạch trừ nhập hàng phục
giải đãi ngủ nghỉ, trừ tối tạo sáng. Bạch nhứt thiết nhập được
khởi thiên nhãn. Ngoài ra công đức như địa nhứt thiết nhập
đã nói. Tu bạch nhứt thiết nhập nơi nơi đều thấy trắng.
Vì sao chấp vào tướng nầy?
Hiện chấp bạch nhứt thiết nhập. Đối với màu trắng làm
tướng; hoặc tác xứ, hoặc tự nhiên xứ. Người ngồi thiền xưa
đối với tự nhiên xứ làm tướng. Với kia nơi nơi đều thấy
tướng; hoặc hoa trắng; hoặc áo trắng; hoặc màu trắng; hoặc
ánh sáng trăng; hoặc ánh mặt trời; hoặc màu sắc của ngôi
sao; hoặc hình tròn của kiếng. Từ kia làm đầu, thường hay
thấy. Tùy theo vui, chẳng vui liền thấy phần kia. Tự tướng
được khởi; chẳng như người mới ngồi thiền. Người mới ngồi
thiền đối với tác xứ, chấp làm tướng. Chẳng phải chẳng tác
xứ làm tướng. Tu bạch nhứt thiết nhập phương tiện, người
tọa thiền kia hoặc đối với chỗ áo, hoặc nơi ván, hoặc nơi
tường; lấy sao Thái Bạch làm màu sắc. Lấy màu nầy tạo nên
hoa Mạn Đà La; hoặc 3 góc; hoặc 4 góc; lấy màu trắng làm
tướng, mà tam hành chấp tướng; lấy bình đẳng quán, lấy
phương tiện, lấy ly loạn như ban đầu đã nói rộng rồi.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là quang minh nhứt thiết nhập?
Tu gì? Tướng gì? Vị gì? Xứ gì? Công đức nào? Vì sao chấp
vào tướng nầy?
Đáp rằng: Tâm lấy ánh sáng làm tướng. Đây gọi là
quang minh nhứt thiết nhập. Tu tâm kia trụ, chẳng loạn. Đây
gọi là tu. Ánh sáng phóng ý làm tướng. Chẳng lìa ánh sáng
tưởng làm vị. Tác ý vô nhị làm xứ. Công đức gì? - Cùng với
màu trắng công đức, tu quang minh nhứt thiết nhập; nơi nơi
đều thấy ánh sáng.
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Vì sao chấp vào tướng nầy?
Hiện chấp lấy ánh sáng tất cả nhập. Đối với ánh sáng,
chấp làm tướng. Hoặc chỗ làm; hoặc chỗ tự nhiên. Người
ngồi thiền cũ đối với tự nhiên xứ, chấp làm tướng. Kia đối
với nơi nơi đều thấy tướng; hoặc ánh sáng mặt trăng; hoặc
ánh sáng mặt trời; hoặc ánh sáng đèn; hoặc ánh sáng màu
vàng. Từ kia bắt đầu thường thấy. Tùy theo vui hay chẳng
vui, liền thấy phần kia ánh sáng liền khởi. Chẳng phải như
người mới tọa thiền. Người mới tọa thiền đối với chỗ làm,
lấy làm tướng, chẳng thể đối với phi tác xứ. Tu ánh sáng tất
cả nhập phương tiện. Người tọa thiền kia như thế hoặc
nương vào tường phía Đông Tây; ngồi xuống làm cho nước
đầy bình rồi an trí chỗ có ánh sáng vào. Từ kia khởi lên ánh
sáng nước, hoa Mạn Đà La. Từ ánh sáng Mạn Đà La đó khởi
lên ánh sáng dính chặt vào tường. Đối với sự thấy nầy lấy
ánh sáng làm tướng. Lấy tam hành chấp tướng, lấy bình đẳng
quán, lấy phương tiện, lấy ly loạn, như ban đầu đã nói rộng.
Luận Về Con Đường Giải Thoát
Hết quyển năm
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Phm Hành Môn
Thứ 3

H

ỏi rằng: Vì sao gọi là Hư Không Nhứt Thiết
Nhập? Tu cái gì? Có tướng như thế nào? Vị gì?
Xứ gì? Thành tựu công đức ra sao? Vì sao mà chấp lấy
tướng nầy?
Đáp rằng: Hư không nhứt thiết nhập có 2 loại. Đó là có
hư không lìa sắc và có hư không chẳng lìa sắc. Hư không
nhập xứ tướng, cho nên lìa sắc hư không. Hư không nầy có
tướng như cái giếng. Đây nghĩa là chẳng lìa sắc hư không.
Kia tu tướng nầy, tâm trụ không loạn. Đối với hư không
tưởng phóng ý làm tướng. Chẳng lìa hư không tưởng làm vị.
Tác ý vô nhị biên làm xứ. Có công đức gì? - Chẳng cùng với
2 công đức. Đối với hư không nhập chướng ngại xứ, lại
chẳng thể ngại. Nếu bờ tường hay vách núi v.v... thân đi
ngang qua không ngại, tự tại chẳng sợ.
Vì sao mà giữ lấy tướng nầy?
Đối với hư không nhập, chấp vào tướng hư không;
hoặc chỗ làm hoặc chỗ tự nhiên. Người tọa thiền cũ đối với
chỗ tự nhiên chấp làm tướng. Hay ở nơi xứ mà thấy xứ.
Hoặc ở lỗ trống; hoặc nơi cửa sổ; hoặc giữa cành cây; từ kia
thường thấy. Tùy vui chẳng vui, liền thấy phần kia tướng hư
không liền khởi. Chẳng phải như người mới ngồi thiền.
Người mới ngồi thiền lấy chỗ làm mà chấp tướng, chẳng thể
đối với chẳng phải chỗ làm; người tọa thiền kia; hoặc ở trong
phòng; hoặc ở ngoài phòng, chẳng nơi nào chướng ngại. Tạo
nên lỗ trống tròn, tạo tưởng hư không; lấy tam hành làm
tướng. Lấy đẳng quán; lấy phương tiện; lấy ly loạn. Đối với
hư không nhứt thiết nhập, sanh vào tứ thiền, ngũ thiền.
Ngoài ra như đã nói rộng lúc ban đầu.

Luận về con đường giải thoát

139

Hỏi rằng: Thức nhứt thiết nhập là gì?
Đáp rằng: Đó là thức hư không xứ định. Đây nghĩa là
thức nhứt thiết nhập. Ngoài ra như ban đầu đã nói rõ.
Hỏi rằng: Đối với nhứt thiết nhập nầy, vì sao mà tán
cú?
Đáp rằng: Nếu một tướng được tự tại, tất cả tướng
khác tùy theo tác ý nầy. Nếu đối với một xứ nhứt thiết nhập;
đối với sơ thiền được tự tại; kham nhận ngoài nhứt thiết
nhập; hay khởi đệ nhị thiền. Như thế đệ nhị thiền được tự tại;
hay khởi đệ tam thiền. Đệ tam thiền được tự tại, hay khởi đệ
tứ thiền.
Hỏi rằng: Vì sao đối với tất cả nhập là tối thắng?
Đáp rằng: Tứ sắc nhứt thiết nhập là tối thắng, thành
giải thoát vậy, được trừ nhập vậy gọi là nhứt thiết nhập tối
thắng. Tạo nên ánh sáng nên tâm được tự tại. Đối với bát
nhứt thiết nhập đối với bát định, lấy 86 hạnh an tường mà
khởi; tùy theo xứ vui. Chỗ lạc định nầy tùy ý không chướng.
Thứ đệ thượng, thứ đệ hạ; thứ đệ thượng hạ làm cho mỗi mỗi
tăng trưởng; hoặc làm cho tăng trưởng; hoặc trung thiểu;
hoặc thiểu phần; hoặc việc ít; hoặc chia ra ít việc; hoặc phần
đầy đủ; hoặc việc đầy đủ; hoặc phần việc đầy đủ. Tùy theo
chỗ vui; hoặc ở nơi thôn xóm; hoặc ở nơi A Lan Nhã. Đây là
chỗ vui. Nhập vào 3 vị; như chỗ vui; đây là chỗ thiền lạc;
nhập vào nơi thiền định. Như đây là chỗ vui. Lúc ấy tùy theo
đó mà vui; nhập vào tam muội; hoặc nhiều lúc nhập chánh
thọ. Lần lượt bên trên, đối với sơ thiền nhập định, lần lượt
cho đến Phi phi tưởng xứ. Lần lượt bên dưới, từ sơ nhập Phi
phi tưởng định. Lần lượt đến sơ thiền. Lần lượt trên dưới
vượt qua khỏi nơi tới lui. Từ sơ thiền nhập vào tam thiền. Từ
tam thiền nhập vào nhị thiền. Từ nhị thiền nhập vào tứ thiền.
Như thế cho đến nhập vào Phi phi tưởng định, làm cho mỗi
mỗi tăng trưởng. Lấy lần lượt nhập vào tứ thiền; hoặc trên;
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hoặc dưới đều làm cho tăng trưởng. Nhập đệ tứ thiền, từ hư
không nầy nhập vào tam thiền. Như thế 2 loại nhập định.
Trung thiểu nhập sơ thiền rồi; từ đây nhập Phi phi tưởng xứ.
Từ đây nhập vào đệ nhị thiền. Từ đây nhập vào vô sở hữu
xứ. Như thế hiện nhập chánh thọ. Hay biện hư không xứ.
Phần thiểu là nhứt thiền nơi bát nhứt thiết nhập, nhập định.
Sự thiểu là đối với 2 nhứt thiết nhập, nhập vào bát định phần.
Sự thiểu nghĩa là hai định và tất cả nhập. Phân Cụ nghĩa là
đối với 2 nhứt thiết nhập, nhập hai hai thiền. Sự cụ là đối với
hai hai tất cả nhập, nhập nhị thiền. Phần sự cụ là 2 câu tán.
Hỏi rằng: Những gì là tướng tăng trưởng? Tu cái gì?
Tướng gì? Vị gì? Xứ gì? Công đức nào? Vì sao lại chấp giữ
tướng nầy?
Đáp rằng: Tướng tăng trưởng là đầy khắp tất cả nơi;
giống như bài tiết đầy khắp nơi xứ chết hôi thối. Đây nghĩa
là sình trướng. Tướng sình trướng nầy như thế mà rõ biết.
Đây nghĩa là sình trướng tưởng. Kia tu tưởng nầy mà tâm trụ
chỗ bất loạn. Đây gọi là tu. Ở nơi tướng sình trướng tưởng
tướng tùy quán làm tướng. Tưởng sự xa lìa sự sình trướng
làm vị. Xú uế bất tịnh tác ý làm xứ. Có công đức gì? - Tưởng
sình trướng có 9 công đức; được niệm nhập thân, được vô
thường tưởng; được tưởng chết, nhiều yểm hoạn, phục dâm
dục, đoạn sắc kiêu, đoạn vô bịnh kiêu; hướng thiện, vui
hướng đề hồ.
Vì sao mà chấp giữ tướng nầy?
- Kẻ mới tọa thiền hiện giữ sự sình trướng, chẳng
tưởng sạch sẽ, lấy vô nhị hành, lấy niệm bất động, bất ngu si,
lấy các căn nội nhập; lấy tâm chẳng ra ngoài, lấy đến nơi kia;
nơi nầy bất tịnh, có các xác chết. Trụ ở nơi kia, lìa nơi gió
ngược, đối tướng bất tịnh chẳng xa chẳng gần; hoặc dựa
hoặc ngồi. Người tọa thiền kia hoặc dựa hoặc ngồi gần chỗ
bất tịnh; hoặc trên đá hoặc trên đất; hoặc nơi cây, hoặc nơi
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ghế; hoặc bụi cây. Ví tác tướng, tác sự tư duy. Đá nầy bất
tịnh. Tướng nầy bất tịnh. Đá nầy cũng như đất vậy, lấy đó
tác tướng, lấy đó tác sự. Lấy mười việc làm về tướng bất tịnh
của sự sình trướng. Từ tự tánh nầy tu hành hay quán, lấy sắc
của hình nam nữ, lấy phương, lấy xứ, lấy phân biệt, lấy tiết;
lấy lỗ hổng, lấy hầm; lấy đất bằng, lấy bình đẳng. Quán ở nơi
tất cả xứ.
Lấy sắc nghĩa là nếu đen, lấy quán đen. Nếu chẳng đen
chẳng trắng, lấy quán chẳng đen chẳng trắng. Nếu trắng, lấy
quán trắng. Nếu da hôi, lấy da hôi. Dùng hình nghĩa là nếu
hình người nữ hay hình người nam; theo đó mà quán nhỏ,
lớn, già. Tùy quán nghĩa là nếu dài thì lấy dài; nếu ngắn thì
lấy ngắn; nếu mập thì lấy mập. Nếu nhỏ thì lấy nhỏ, tùy theo
đó mà quán.
Lấy phương nghĩa là lấy phương nầy làm đầu; đối với
phương nầy là tay; đối với phương nầy là chân; đối với
phương nầy là lưng; đối với phương nầy là bụng; đối với
phương nầy là chỗ của người ta; đối với phương nầy là
tướng bất tịnh. Như thế tùy theo quán mà chỗ sáng sủa. Đối
với sự sáng sủa nầy là chỗ của tay. Đối với chỗ sáng sủa nầy
là chỗ của chân; đối với sự sáng sủa nầy là chỗ của chân; đối
với chỗ sáng sủa nầy là chỗ ngồi của ta; đối với chỗ sáng sủa
nầy là chỗ tướng bất tịnh. Lấy sự phân biệt quán từ đầu đến
chân, từ dưới lên đầu. Tóc da làm biên là một chỗ tụ hội; lấy
phân biệt quán, quán sự chẻ lìa ra. Đối với 2 tay chẻ làm 6;
đối với 2 chân chẻ làm 6. Xương chẻ ra từng mảnh. Đây là
14 phần lớn.
Lấy thịt ở miệng hoặc đóng hoặc mở. Tùy theo đó
quán mắt; hoặc khai hoặc bế. Tùy theo quán nơi khoảng tay,
khoảng chân, lỗ chơn lông; lấy hầm, lấy bình đẳng địa. Bất
tịnh tướng tùy theo nơi nầy. Hoặc ở trên không; hoặc ở trên
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đất; xứ nầy tùy theo đó quán. Lại nữa ta ở trên không, tướng
bất tịnh ở trên đất. Hoặc bất tịnh tướng ở phía dưới. Ta ở trên
mặt đất, tùy theo đó quán tất cả nơi. Từ ta, không thủ gần xa.
Chừng 2 hay 3 tầm tùy đó mà quán. Kẻ tọa thiền kia như thế
tất cả theo đúng mà quán tướng kia.
Lành thay! lành thay! Như thế thọ trì, lấy thiện tự an.
Kẻ ngồi thiền kia lấy thiện giữ làm tướng; thọ trì thiện nầy;
tự yên thiện nầy; một không, hai đi; lấy niệm bất động, tâm
chẳng ngu si, các căn nội nhập, tâm chẳng ra ngoài; đi đến
trên đường hoặc đi hoặc ngồi, quán kia tâm bất tịnh thường
thọ trì.
Không 2 người đi là nghĩa gì?
- Vì được thân tịch tĩnh, làm cho niệm chẳng động; lấy
chẳng ngu si, lấy các căn nội nhập, tâm chẳng ra ngoài.
Đến đi trên đường nghĩa là gì?
- Vì được thân tịch tĩnh.
Lìa ngược gió là nghĩa gì?
- Vì lìa mùi hôi thối.
Ngồi chẳng xa chẳng gần là nghĩa gì?
- Nếu giữ xa cách, chẳng thành tướng trừ; nếu giữ gần,
chẳng thành việc yểm ly, chẳng thấy tánh nầy, lấy chẳng
thấy tánh nầy; tướng kia chẳng khởi. Cho nên chẳng giữ xa,
chẳng giữ gần.
Ngồi một bên quán tất cả tướng là gì?
- Vì chẳng ngu si, gọi là chẳng ngu si. Nếu người tọa
thiền nhập tịch tĩnh xứ, thấy tướng bất tịnh như ở phía trước,
tâm khởi lên sợ hãi. Cho nên người tọa thiền nầy chẳng nên
khởi với tử thi. Tâm suy nghĩ như thế rồi niệm chánh trí, thọ
trì rồi quán tướng biến. Đây là biến tướng, như thế mà tác ý.
Đây có tên là chẳng ngu si.
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Hỏi rằng: Giữ 10 loại hành tướng là nghĩa gì?
Đáp rằng: Vì tâm bị cột chặt.
Quán đến đi đường sá là nghĩa gì?
- Vì khởi lên pháp lần lượt vậy. Đây có tên là thứ đệ
pháp. Nếu người tọa thiền nhập vào nơi tịch tĩnh có lúc tâm
loạn; lấy bất thường quán, chẳng khởi tướng bất tịnh. Cho
nên người tọa thiền nhiếp tất cả tâm, hay quán con đường
đến đi, hay quán chỗ ngồi thiền. Sẽ quán biến tướng, sẽ quán
10 loại tướng thủ. Kẻ tọa thiền kia như thế lần lượt hiện
quán. Lại liền khởi tướng. Như lấy mắt thấy. Đây nghĩa là
khởi thứ đệ pháp. Người mới ngồi thiền đối với tử thi nầy
thành tưởng trân bảo. Như thế tâm hoan hỷ được thọ trì. Tâm
thường tu hành, diệt nơi các sự che đậy; thiền phần thành
khởi. Người tọa thiền kia, lìa dục rồi, liền lìa các pháp bất
thiện. Có giác có quán, tịch tĩnh sở thành. Có hỷ lạc, vào sơ
thiền định và tướng sình trướng.
Hỏi rằng: Vì sao lấy bất tịnh hành khởi nơi sơ thiền?
mà chẳng khởi ngoài thiền?
Đáp rằng: Việc làm nầy là chưa quán vậy. Sự thành
nầy là sự cột chặt vậy. Thường tùy giác quán. Giác quán
thường hiện tướng nầy được khởi. Chẳng lìa giác quán để
tâm nầy được an. Cho nên sơ thiền khởi chẳng ngoài thiền.
Lại nói: Đây là tướng bất tịnh về hình sắc. Lấy chẳng
phải một việc làm mà suy nghĩ, làm cho khởi lên nơi hành tư
duy. Đây là giác quán sự. Chẳng thể kham nhiệm lìa nơi giác
quán, là tư duy hành. Cho nên chỉ có sơ thiền khởi chẳng
phải ngoài thiền.
Lại nói: Đây là tướng bất tịnh chẳng thể nhẫn nại. Đối
với việc chẳng nại, chẳng thể đưa tâm lên. Đối với nơi bất
tịnh, tâm do hỷ lạc vậy. Trừ giác quán phương tiện, lấy giác
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quán phương tiện lực. Lúc ấy sự tu hành do như phẫn hôi.
Cho nên duy chỉ sơ thiền khởi,chẳng phải ngoài thiền.
Hỏi rằng: Đối với việc bất nại vì sao khởi hỷ lạc?
Đáp rằng: Việc chẳng nại chẳng có nguyên nhơn làm
khởi hỷ lạc. Lại nữa hỷ đoạn việc che nóng vậy. Lấy tu tâm
tự tại vậy. Khởi công việc hỷ lạc. Như đã nói rộng phần đầu.
Hỏi rằng: Vì sao tướng ứ màu xanh? Tu gì? tướng gì?
vị gì? xứ gì? công đức nào? Vì sao mà chấp vào tướng nầy?
Đáp rằng: Màu ứ xanh hoặc là chết đã qua một đêm;
hoặc 1 hay 3 đêm, thành tướng xanh lè. Như màu xanh ấy do
chỗ nhiễm sắc mà sanh ra. Đây nghĩa là tướng ứ xanh. Màu
ứ xanh kia là tướng xanh. Lấy trí chơn chánh mà biết. Đây
nghĩa là tướng ứ xanh. Tâm trụ chẳng loạn đây nghĩa là tu.
Thọ trì tướng xanh làm tướng. Xa lìa làm vị. Tác ý chẳng nại
làm xứ và tướng sình trướng lên là công đức. Tu tướng nầy
như trước đã nói rõ.
Hỏi rằng: Vì sao là tướng Hội Lạn? (rửa thối) Tu cái
gì? tướng gì? vị gì? xứ gì? công đức nào? Vì sao mà chấp
tướng nầy?
Đáp rằng: Hội Lạn là hoặc chết một hai đêm rồi như
nát chảy ra nồng nặc; giống như nước sữa. Thân thành mục
rữa. Đây có nghĩa là Hội Lạn. Đối với tướng rữa thối nầy lấy
chánh trí mà biết. Đây gọi là tướng mục rữa; tâm trụ bất loạn
nghĩa là tu. Thọ trì sự mục rữa là tướng. Xa lìa là vị. Tác ý
chẳng nại là ý. Tướng sình trướng lên là công đức. Thủ
tướng nầy như đã nói rộng ở trước.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là tướng đoạn lìa? tu gì? tướng gì?
vị gì? xứ nào? công đức gì? Vì sao giữ tướng nầy?
Đáp rằng: Sự chặt khúc tan ra là lấy dao kiếm đoạn cho
thân thể nầy lìa ra. Lại nói chỗ tử thi bị chặt đứt ra. Đối với
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sự phân đoạn nầy là do chánh trí biết được. Đây gọi là phân
đoạn tưởng. Tâm trụ chỗ không loạn gọi là tu. Tưởng đến sự
chặt khúc ra làm tướng. Xa rời là vị. Tác ý bất tịnh làm xứ và
tướng sình trướng lên là công đức.
Hỏi rằng: Vì sao chấp tướng nầy?
Đáp rằng: Đối với 2 lỗ tai, hai ngón tay làm tưởng từng
mảnh, tạo ra tưởng chặt từng đoạn; như thế giữ tướng nầy.
Đối với một hai, bên trên chấp tướng không nầy. Ngoài ra
như đã nói rộng phía trước.
Hỏi rằng: Tưởng về ăn là gì? Tu gì? tướng gì? vị gì?
xứ nào? công đức gì? Vì sao chấp giữ tướng nầy?
Đáp rằng: Việc ăn là do chim ưng, chim kênh kênh,
chim thứu, giả can, chó sói, chồn, hổ, beo ăn tử thi ấy. Đây
nghĩa là ăn xác chết. Đối với sự ăn kia; tướng nầy lấy chánh
trí mà biết. Đây nghĩa là tưởng về ăn. Tâm trụ bất loạn nghĩa
là tu. Lấy tưởng ăn xác chết làm tướng. Xa lìa làm vị. Tác ý
bất tịnh làm xứ và tưởng sình trướng là công đức. Ngoài ra
như đã nói rộng ở trước.
Hỏi rằng: Thế nào là tưởng về sự ném bỏ? Tu gì, tướng
gì? vị gì? xứ gì? công đức nào? Vì sao lại chấp vào tướng
nầy?
Đáp rằng: Ném bỏ nghĩa là bỏ tay chân khắp nơi. Đây
nghĩa là ném bỏ. Đối với tưởng ném bỏ là dùng trí chơn
chánh mà biết. Đây nghĩa là tưởng về sự ném bỏ. Tâm trụ
bất loạn đấy là tu. Thọ trì về tưởng ném bỏ là tưởng. Xa lìa
là vị. Tác ý bất tịnh là xứ. Tưởng về sình trướng là công đức.
Vì sao lại chấp vào tướng nầy?
Tất cả phần của thân tụ lại một nơi, để yên các phần đã
cắt cách nhau 2 tấc. Để yên rồi tác ý tưởng về sự ném bỏ và
giữ làm tướng. Ngoài ra như đã nói rộng phía trước.
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Hỏi rằng: Vì sao tưởng về sự ghét bỏ loài có cánh? Tu
gì? tướng gì? vị gì? xứ gì? công đức nào? Vì sao giữ tướng
nầy?
Đáp rằng: Vật bị giết hại kia hoặc dùng dao, hoặc dùng
cung tên. Đối với tử thi đoạn lìa nơi nơi. Đây nghĩa là giết
rồi ném những con vật có cánh. Đối với sự ném bỏ ấy, tưởng
nầy là do chánh trí mà biết. Đây gọi là tưởng sự giết và ném
bỏ loài có cánh. Tâm trụ chẳng loạn gọi là tu. Thọ trì tướng
bị giết loài có cánh ấy là tướng. Xa lìa là vị. Tác ý bất tịnh là
xứ. Và sình trướng lên là công đức.
Vì sao chấp giữ tướng nầy?
- Như phần phía trước đã nói rộng rồi.
Hỏi rằng: Vì sao tưởng đến huyết đồ nhiễm? Tu cái gì?
tướng gì? vị gì? xứ gì? công đức nào? Vì sao chấp giữ tướng
nầy?
Đáp rằng: Huyết đồ nhiễm nghĩa là chặt tay chân và
thân hình ra từng phần và máu ra nơi thân. Đây gọi là huyết
đồ nhiễm. Đối với tướng huyết đồ nhiễm dùng chánh trí để
biết. Đây gọi là huyết đồ nhiễm tưởng. Tâm trụ nơi chẳng
loạn gọi là tu. Lấy việc thọ trì huyết đồ nhiễm tưởng làm
tướng. Xa lìa làm vị. Tác ý bất tịnh làm xứ. Tưởng đến sự
sình trướng lên là công đức. Vì sao lại phải chấp giữ vào
tướng nầy? - Như trước đã nói rõ.
Hỏi rằng: Vì sao lại tưởng đến trùng xú? Tu cái gì?
tướng gì? vị gì? xứ nào? và công đức ra sao? Vì sao lại chấp
giữ tướng nầy?
Đáp rằng: Trùng xú là các trùng sanh đầy nơi thân thể,
giống như trên xương thịt trùng tụ lại. Đây gọi là trùng xú.
Đối với trùng xú tưởng, lấy chánh trí mà biết được. Đây gọi
là trùng xú tưởng. Tâm trụ chẳng loạn gọi đây là tu. Lấy thọ
trì về trùng xú tưởng làm tướng. Xa lìa làm vị. Sự tác ý bất
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tịnh làm xứ. Tưởng đến sự sình trướng lên là công đức. Vì
sao lại phải chấp giữ lấy tướng nầy? - Như trước đã giải rõ.
Hỏi rằng: Vì sao nghĩ đến xương cốt. Tu cái gì? tướng
gì? vị gì? xứ gì? và công đức nào? Tại sao chấp giữ vào
tướng nầy?
Đáp rằng: Xương cốt có nghĩa là những ống xương
tròn; hoặc máu thịt vẫn còn dính nơi ấy; hoặc chẳng có máu
thịt mà chỉ có gân; hoặc chẳng có máu thịt. Đây gọi là xương
cốt. Đối với việc tưởng đến xương cốt nầy, lấy chánh trí mà
biết. Đây gọi là cốt tưởng. Tâm trụ chẳng loạn gọi là tu. Lấy
việc thọ trì cốt tưởng làm tướng. Lấy sự xa rời làm vị. Tác ý
bất tịnh làm nơi. Lấy tưởng về sự sình trướng lên làm công
đức. Vì sao lại chấp giữ vào tướng nầy? - Như trước đã giải
rồi.
Hỏi rằng: Vì sao đối với nơi bất tịnh lại tán cú?
Đáp rằng: Với người mới ngồi thiền có nhiều phiền
não chẳng có loại nào là chẳng lấy đó để chấp tướng. Chẳng
có loại nào nghĩa là như thân nam thân nữ; hoặc người
nghiệp bất tịnh thì tướng chẳng tịnh và chẳng nên tác ý. Vì
sao vậy? - Vì hay quán các việc; nhưng chẳng xa lìa được.
Đối với thân súc sanh, chẳng thể khởi tướng thanh tịnh được.
Lấy một cái xương rồi khởi lên tướng tự tại đối với đống
xương. Lại cũng như thế; nếu tướng bất tịnh lấy sắc để khởi.
Do tất cả nhập vào chỗ đang quán. Nếu lấy các không để
khởi nơi người nam thì lúc đang quán, lấy bất tịnh khởi, lấy
bất tịnh mà quán.
Hỏi rằng: Vì sao 10 bất tịnh ấy chẳng nhiều chẳng ít?
Đáp rằng: Việc mất thân nầy có 10 loại. Lại do 10
người nên thành 10 tưởng. Có người muốn tu về sự quán
tưởng sự sình trướng lên. Người có ái dục về sắc nên tu về
tưởng đến sự ứ đọng màu xanh. Như người muốn tu thanh
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tịnh thì nên tu về tưởng hủy hoại. Ngoài ra lại cũng có thể
biết. Lại nữa tướng bất tịnh chẳng thể được. Cho nên tất cả
bất tịnh tưởng muốn đối trị vậy. Nếu có người sở đắc được
việc nầy thì chấp vào tướng kia. Cho nên nói là tất cả bất
tịnh làm 10 loại tưởng bất tịnh.
Hỏi rằng: Vì sao chẳng làm cho tăng trưởng?
Đáp rằng: Nếu người vui lìa dục, làm cho tự tánh thân
tưởng. Vì sao vậy? - Nếu có tự tánh thân tưởng thì đối với
tưởng ấy mau được xa lìa. Phần kia làm cho tăng trưởng rồi
tưởng đến bất tịnh. Đây là tướng của thân được trừ. Trừ tự
thân tưởng rồi, chẳng mau được xa lìa; cho nên chẳng nên
làm cho tăng trưởng. Lại nói nếu được vô dục mà tu tâm lớn,
rồi làm cho tăng trưởng. Như A Tỳ Đàm nói: Nơi ly dục sơ
thiền, chánh thọ ở nơi sình trướng, lại khởi lên nhiều việc
như được việc lớn, liền nói kệ rằng:
Tỳ Kheo, Phật gia trì
Nơi rừng kia sợ hãi
Liền nên tu tưởng cốt
Làm cho đầy đất nầy
Ta biết Tỳ Kheo kia
Liền xa rời dục nhiễm.
Hỏi rằng: Vì sao niệm Phật? Tu gì? tướng gì? vị gì? xứ
gì? và công đức như thế nào? Vì sao mà tu hành?
Đáp rằng: Đức Phật Thế Tôn tự nhiên chẳng có Thầy
mà chứng. Đối với việc chưa nghe pháp mà chánh giác,
chánh đế thì có thể biết rằng tất cả được lực tự tại. Đây gọi là
Phật. Khi niệm Phật, Thế Tôn, bậc Chánh Biến Tri thì được
công đức của Đạo Bồ Đề. Niệm tùy, niệm niệm, trì niệm,
chẳng vọng niệm, căn niệm, lực chánh niệm. Đây nghĩa là
niệm Phật. Tâm trụ nơi chẳng loạn; đây nghĩa là tu. Làm cho
khởi lên công đức của Phật; ấy là tướng. Cung kính là vị.
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Tăng trưởng tín tâm là xứ. Nếu tu hành niệm Phật, thành
được 18 công đức. Niềm tin tăng trưởng; niệm tăng trưởng;
huệ tăng trưởng; công đức tăng trưởng; nhiều hoan hỷ, sâu
vào khổ hạnh, lìa sự sợ hãi. Đối với việc thọ pháp ác được
sanh xấu hổ. Thường cùng với Thầy ở chung. Tâm vui cảnh
Phật, làm việc hướng đến chỗ lành. Sau cùng nhuần nhuyễn,
như nói Tu Đa La (Kinh) Bàn Đề Lí Cú. Nếu người muốn
niệm Phật. Nơi đây có thể cung kính như chỗ tượng Phật. Và
sẽ tu hành như thế nào?
- Đối với người mới tọa thiền đến nơi yên ổn nhiếp
tâm bất loạn; dùng tâm bất loạn niệm danh hiệu Đức Như
Lai Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc,
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Đối với điều nầy thì kẻ
kia sẽ được tất cả công đức bỉ ngạn.
Thế Tôn có nghĩa là được đời xưng tán cho nên có tên
là Thế Tôn. Lại được diệu pháp cho nên gọi là Thế Tôn. Lại
nữa được cúng dường cho nên gọi là Thế Tôn. Được đầy đủ
phước đức cho nên gọi là Thế Tôn. Vị chủ tể của Đạo Pháp
nên gọi là Thế Tôn. Do những nguyên nhơn nầy mà gọi là
Thế Tôn.
Từ cái nguyên nhơn kia thọ của cúng dường gọi là A
La Hán. Diệt phiền não oán nên có tên là A La Hán. Đoạn lìa
bánh xe sanh tử; nên gọi là A La Hán.
Chánh Biến Tri nghĩa là tất cả các hạnh đều rõ cũng
như tất cả các pháp; nên gọi là Chánh Biến Giác. Lại có tên
là giết vô minh; nên có tên là Chánh Biến Giác, mà Độc Giác
Vô Thượng Bồ Đề; nên gọi là Chánh Biến Giác.
Minh Hạnh Túc có nghĩa là kẻ biết rõ Tam Minh. Đó
là túc, mệnh, trí minh. Đó là trí rõ biết sanh tử của chúng
sanh. Rõ biết trí lậu tận. Đức Thế Tôn đủ túc, mệnh, trí
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minh, đoạn dứt quá khứ vô minh và sáng rõ sanh tử của
chúng sanh, đoạn giết vị lai vô minh. Dùng trí sáng lậu tận
đoạn trừ vô minh trong hiện tại. Lại cũng đoạn trừ những vô
minh trong quá khứ vậy. Dùng tất cả hạnh của tất cả pháp
quá khứ. Thế Tôn ưng niệm, liền hiện. Đã đoạn trừ vị lai vô
minh; nên tất cả hạnh của tất cả pháp vị lai. Thế Tôn ưng
niệm liền hiện, để đoạn diệt hiện tại vô minh vậy; dùng tất cả
hạnh, tất cả pháp hiện tại, Thế Tôn ưng niệm liền hiện. Hành
có nghĩa là giới định huệ đầy đủ. Giới đây nghĩa là tất cả nơi
pháp lành. Cho nên nói là Minh Hạnh. Túc có nghĩa là tất cả
thần thông; nên gọi tên là Minh Hạnh Túc. Cụ có nghĩa là tất
cả Định. Đối với Thế Tôn dùng tất cả trí lấy 3 Minh, dùng
hành để được Đại Từ Bi, mà việc làm ấy lợi lạc cho thế gian,
minh đắc tự tại. Dùng trí tuệ để luận đạo thì chẳng có người
nào có thể thắng. Diệt trừ những phiền não, lấy thanh tịnh
chánh hạnh, dùng Minh Hạnh Túc thành con mắt thế gian.
Chỗ nhiêu ích hay không nhiêu ích (lợi lạc) làm cho đầy đủ,
làm chỗ nương tựa cho thế gian. Làm việc cứu hộ sự sợ hãi.
Lấy Minh giải thoát đối với đệ nhứt nghĩa lại được thông
đạt; lấy việc làm để tế độ, làm nghĩa của thế gian. Đối với tất
cả việc, tự nhiên chẳng có Thầy. Chỗ làm bình đẳng được vô
thượng tịch tĩnh; lấy Minh Hạnh Túc, Thế Tôn thành tựu.
Đây nghĩa là Minh Hạnh đầy đủ.
Thiện Thệ nghĩa là đến con đường lành; nên gọi là
Thiện Thệ. Lại chẳng hề đến nơi cảnh giới đề hồ (giải thoát)
mà Vô Vi Niết Bàn; nên gọi là Thiện Thệ. Lại nói chẳng
điên đảo pháp; nên gọi là Thiện Thệ. Lại nói pháp chẳng đua
đòi; cho nên gọi là Thiện Thệ. Lại nói pháp chẳng lo lắng;
nên có tên là Thiện Thệ. Lại nói pháp chẳng nhiều chẳng ít;
cho nên nói là Thiện Thệ.
Thế Gian Giải nghĩa là Thế Gian có 2 loại. Nghĩa là
chúng sanh thế gian và hạnh thế gian. Đức Thế Tôn dùng tất
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cả hạnh biết chúng sanh trong thế gian, biết được tất cả nhiều
loại dục lạc của chúng sanh, dùng căn sai biệt, dùng túc
mệnh, thiên nhãn, từ quá khứ đến, lấy sự hòa hợp mà thành
tựu. Dùng nhiều loại có thể giáo hóa, dùng nhiều loại sâu xa
hoặc chẳng sâu, dùng những loại sanh, dùng những cõi,
những đất để trồng các loại nghiệp, dùng các loại phiền não,
lấy nhiều loại quả báo; lấy nhiều loại thiện ác, dùng nhiều
loại trói, mở. Như thế các việc làm mà Đức Thế Tôn đều biết
chúng sanh trong thế gian. Lại nói Hành Thế Gian nghĩa là
Đức Thế Tôn lại cũng biết tất cả nghiệp về thiện, bất thiện,
vô ký. Lấy những loại ấm, lấy các giới, lấy các nhập, dùng
trí tuệ để rõ biết. Lấy vô thường, khổ, vô ngã; lấy sanh chẳng
sanh, như thế những việc làm Đức Thế Tôn đều biết những
việc làm ở thế gian. Đây gọi là Thế Gian giải.
Vô Thượng nghĩa là trong thế gian không có gì trên.
Đây nghĩa là Vô Thượng. Lại nữa chẳng có ai có thể sánh
được. Lại cũng có nghĩa là tối thắng chẳng thể so sánh. Lại
chẳng thể qua khỏi nên gọi là Vô Thượng.
Điều Ngự Trượng Phu có nghĩa là gồm có 3 loại
người; hoặc nghe pháp được ngộ; hoặc nói nhơn duyên; hoặc
nói túc mệnh: Đức Thế Tôn ngự nơi 8 con đường giải thoát
để điều ngự chúng sanh; nên gọi là Điều Ngự Trượng Phu.
Thiên Nhơn Sư nghĩa là Đức Thế Tôn hay độ cho Trời,
Người. Từ nơi sanh, già, chết sợ hãi rừng vườn ấy; nên gọi là
Thiên Nhơn Sư. Lại nữa chỉ dạy con đường tư duy nên có
tên là Thiên Nhơn Sư. Như thế đây là cửa ngõ đây là việc
làm; nên niệm đến Như Lai.
Lại nữa như Đức Bổn Sư dạy lấy 4 loại việc làm tu
niệm Đức Thế Tôn. Do từ xưa nhơn duyên đã khởi nên tự
thân mà được thắng pháp, mà làm cho thế gian được lợi lạc.
Từ sở nguyện lúc ban đầu cho đến sau cùng, sanh ra trong
đời nầy, từ xa xưa kia trải qua 20 A Tăng Kỳ Kiếp, một
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trăm, ngàn, ức quán sát căn tánh phàm phu, niệm chỗ căn
tánh. Đầu tiên tâm yêu thương thế gian, ta đã được giải
thoát; nên làm cho kia được giải thoát. Ta đã được điều
phục; nên sẽ làm cho kia được điều phục. Ta đã được an; nên
sẽ làm cho kia an. Ta sẽ được vào Niết Bàn; nên sẽ làm cho
kia được vào Niết Bàn. Thí giới, xuất nhẫn đế, thọ trì, từ xả,
tinh tấn, trí huệ đều làm cho đầy đủ mà được Bồ Đề. Thế
Tôn lúc còn làm Bồ Tát nói về nhơn duyên đời trước đã làm
thân con thỏ, thường hay bố thí, hay làm cho giữ gìn; hoặc
sanh làm Ma Cù Tần Đà; hoặc hay niệm xuất ly, sanh nhẫn
nhục; hay nhớ đến nhẫn, sanh vào chỗ sáng; hay nhớ đến lời
nói thật; hay nhớ đến lần sanh vào chỗ câm; hay nhớ nghĩ
đến việc thọ trì; hay nhớ nghĩ đến Đế Thích từ bi; hay nhớ
đến xả bỏ lông; hay nhớ đến người buôn bán chân chánh;
hay nhớ đến lúc sanh làm nai; hay nhớ đến lúc sanh cõi
Trường Thọ; đều do lời Phật mà nhớ đến voi trắng 6 ngà
cung kính Tiên nhơn. Nhớ đến lúc sanh làm ngựa trắng đi
đến nước La Sát để độ cho chúng sanh. Lúc sanh làm hươu
để giữ gìn thọ mạng kia và xả thọ mạng của chính mình. Nhớ
lại lúc sanh làm khỉ làm cho được giải thoát chỗ khổ lớn. Lại
nhớ lúc sanh làm khỉ, thấy người bị rơi vào hầm liền dùng
lòng từ để cứu ra khỏi. Làm tổ trên gốc cây để cúng dường.
Kẻ kia vì thích thịt; nên đã tự chặt đầu và lấy lòng từ bi để
thuyết pháp để đi con đường lành. Như thế mà các cửa
nguyện. Nhớ lại những công đức của Đức Thế Tôn.
Vì sao mà nhớ lại công đức tự bỏ thân của Thế Tôn
được?
Đức Thế Tôn có những kiếp sống trước đầy đủ như thế
mà lúc còn nhỏ đã dứt hết tất cả chỗ đắm trước; đoạn lìa chỗ
dính mắc của vợ con, cha mẹ thân tộc rồi bỏ điều khó bỏ, bỏ
sự liên hệ, đến nơi vắng lặng muốn cầu vô vi Niết Bàn tịch
tĩnh và tịch diệt tại nước Ma Kiệt (Già) Đà. Qua khỏi sông
Ni Liên Thiền; ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, hàng phục ma

Luận về con đường giải thoát

153

vương và các binh ma. Đầu đêm tự nhớ về đời trước. Giữa
đêm chứng được thiên nhãn và cuối đêm rõ khổ, đoạn tập,
chứng được cảnh giới đề hồ (giải thoát). Tu hành Bát Chánh
Đạo; rồi chứng lậu tận được Bồ Đề Giác. Từ đó đối với thế
gian ra khỏi tự thân, trụ ở đệ nhất nơi cảnh giới thanh tịnh
lậu tận. Như thế những việc làm của Đức Thế Tôn là những
công đức đã mang tự thân ra khỏi chỗ kia.
Vì sao mà nhớ đến Đức Thế Tôn được thắng pháp
công đức?
Như thế Đức Thế Tôn có giải thoát và tâm giải thoát
mà Như Lai có Thập Lực, dùng 14 Phật trí huệ, lấy 18 Phật
Pháp. Cùng với đây chẳng phải một pháp thiền mà thành tựu
tự tại đến bờ kia.
Nghĩ đến vì sao mà Đức Thế Tôn thành tựu được Thập
Lực?
Như Lai biết rằng đây là xứ, đây là phi xứ, như thật mà
biết. Như Lai biết quá khứ, vị lai, hiện tại và nhơn duyên của
nghiệp lành. Lấy giới làm nhơn và quả báo cũng biết rõ như
thật. Như Lai biết tất cả nơi, đầy đủ như thật mà biết. Như
Lai chẳng phải biết chỉ một giới mà nhiều loại giới. Thế gian
như thật mà biết. Như Lai biết nhiều loại dục lạc của chúng
sanh. Như thật mà biết. Như Lai biết nhiều căn tánh của
chúng sanh. Như thật mà biết. Như Lai biết Thiền, giải thoát,
định, chánh thọ, có phiền não, không phiền não. Như Thật
mà biết. Như Lai biết đời trước với cái biết như thật. Như
Lai biết sự sanh tử của chúng sanh với cái biết như thật. Như
Lai biết lậu tận với cái biết như thật.
Đây là Thập Lực mà Thế Tôn thành tựu.
Vì sao Đức Thế Tôn thành tựu 14 Phật Trí Huệ?
Đó là biết về khổ. Biết về tập. Biết về diệt. Biết về đạo.
Biết về ý nghĩa biện tài. Biết về pháp biện tài. Biết về từ biện
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tài. Biết về vui nói biện tài. Biết về các căn. Biết về chúng
sanh bị dục lạc phiền não sai sử. Biết về song biến. Biết về
đại từ bi định. Biết về tất cả. Biết về chẳng chướng ngại.
Đây là 14 trí mà Thế Tôn thành tựu.
Vì sao Đức Thế Tôn thành tựu 18 pháp?
Đó là đối với quá khứ, trí Phật không chướng ngại. Đối
với vị lai, trí Phật không chướng ngại. Đối với hiện tại, trí
Phật không chướng ngại. Tùy nơi mà Phật rõ sự biến khởi
của thân nghiệp. Tùy nơi mà Phật rõ biến khởi của khNu
nghiệp. Tùy nơi mà Phật rõ biến khởi của ý nghiệp. Đây là 6
pháp Thế Tôn thành tựu.
Dục chẳng thoái, tinh tiến chẳng thoái, niệm chẳng
thoái, định chẳng thoái, huệ chẳng thoái, giải thoát chẳng
thoái. Đây là 12 pháp mà Thế Tôn thành tựu.
Chẳng có việc nghi, không có việc lừa dối Thầy, không
có việc bất minh, chẳng có việc gấp, chẳng có nơi che khuất,
chẳng có chẳng quán xả, chẳng có việc và người nghi, chẳng
có uy nghi làm việc xảo quyệt, kẻ gian dối việc với Thầy.
Chẳng gấp rút xa rời oai nghi. Kẻ chẳng phải chẳng phân
minh, dùng trí chẳng phải chẳng xúc. Kẻ không việc gấp,
không có oai nghi mà việc gấp. Kẻ chẳng bị che, tâm làm mà
chẳng có hay chẳng biết. Kẻ chẳng phải chẳng quán xả là
chẳng có chẳng biết xả. Đây là 18 Phật Pháp mà Thế Tôn
thành tựu.
Lại nữa Đức Thế Tôn dùng Tứ Vô úy; Tứ Niệm xứ; Tứ
Chánh Cần; Tứ như ý túc; Ngũ căn, Ngũ lực; Lục thần
thông; Thất Bồ đề phần; Bát Thánh Đạo phần; Bát trừ nhập;
Bát giải thoát; Cửu thứ đệ định; Thập thánh cư chỉ; Mười lậu
tận lực. Ngoài ra chẳng có một pháp lành nào mà Thế Tôn
không thành tựu đến bờ bên kia một cách tự tại. Như thế đây
là cửa ngõ, đây là việc làm mà nên nhớ nghĩ đến Thế Tôn để
được những thắng pháp công đức.

Luận về con đường giải thoát

155

Vì sao lại nhớ đến công đức làm lợi lạc thế gian của
Đức Thế Tôn ?
Đức Thế Tôn thành tựu tất cả việc làm, đến bờ bên kia
tất cả công đức. Vì lòng từ bi đối với chúng sanh mà lần đầu
tiên chuyển pháp luân ở nơi thế gian khó thể chuyển nầy.
Dùng mật hộ chẳng trong chẳng ngoài để khai mở cửa đề hồ
(nhu nhuyến, giải thoát), đã làm cho vô lượng trời người
cũng như đối với quả Sa Môn có vô lượng chúng sanh được
phần công đức; hay làm cho công đức đầy đủ. Dùng 3 loại
thay đổi. Đó là thân biến, thuyết biến và giáo biến. Làm cho
thế gian tin tưởng, hàng phục tà kiến và các Thầy bói tướng.
Với con đường ác liền mở cửa lành; qua được cảnh trời được
quả giải thoát. Làm an ổn Thanh Văn ở nơi pháp Thanh Văn,
rồi chế ra các giới rồi nói Ba La Đề Mộc Xoa; rồi được thắng
lợi dưỡng, được Phật thắng pháp, rồi được tự tại trải khắp thế
gian. Tất cả chúng sanh cung kính tôn trọng, cho đến trời
người tất cả đều nghe biết. An trụ bất động, từ bi thế gian
làm cho thế gian được lợi lạc. Đức Thế Tôn đã làm như cửa
nầy việc nầy vậy.
Lại hay nhớ nghĩ đến những việc làm của Thế Tôn, vì
lợi lạc thế gian là công đức, mà kẻ ngồi thiền kia lấy cửa nầy
và việc làm nầy và công đức nầy là do hiện nhớ nghĩ đến
Như Lai. Tâm nầy thành chỗ tin tưởng, mà lòng tin tự tại và
lấy niệm tự tại thì tâm thường chẳng loạn. Nếu tâm chẳng
loạn thì diệt được một phần thiền bị che khuất, khởi lên bên
trong hành thiền sẽ thành trụ (ở yên).
Hỏi rằng: Vì sao niệm Phật khởi lên việc làm bên trong
lại chẳng an?
Phật công đức là đối với nghĩa đệ nhứt sâu biết hành
xứ. Việc nghĩa đệ nhứt đối với chỗ sâu rõ biết việc làm. Tâm
chẳng được an, vì vi tế vậy. Lại nữa việc nhớ nghĩ ấy chẳng
phải một công đức. Nếu người tọa thiền nhớ lại chẳng phải
một công đức thì tâm có nhiều loại duyên vào, tác ý cùng
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khởi lên, tâm thành chẳng an. Đây là tướng mà tất cả ngoại
hành hành xứ.
Hỏi rằng: Nếu niệm chẳng một công đức thì tâm tức
chẳng phải một. Ngoại hành thiền chẳng thể thành. Nếu
chuyên nhứt tâm, ngoại hành thiền sẽ ở yên?
Đáp rằng: Nếu như niệm công đức của Như Lai và
niệm Phật thành một tâm thì chẳng sai. Lại nói đây là niệm
Phật tứ thiền lại khởi.
Hỏi rằng: Vì sao niệm Pháp? Tu cái gì? tướng gì? vị
gì? xứ gì? Vì sao mà tu hành?
Đáp rằng: Pháp nghĩa là Niết Bàn và tu hành là để đến
Niết Bàn.
Sao gọi là Nê Hoàn (Niết Bàn) ?
Diệt tất cả các việc làm, ra khỏi tất cả những phiền
não, diệt ái, chẳng nhiễm, tịch tĩnh. Đây có nghĩa là Nê
Hoàn.
Vì sao tu hành để đến Niết Bàn?
Nghĩa là Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc,
Ngũ Căn, Ngũ Lực; Thất Giác Chi; Bát Thánh Đạo Phần.
Đây gọi là sự tu hành để đến Niết Bàn. Niệm Pháp lìa khỏi
công đức và được công đức. Niệm kia, tùy niệm chánh niệm.
Đây gọi là niệm Pháp. Tâm kia trụ nơi bất loạn đây nghĩa là
tu. Lấy khởi công đức pháp làm tướng. Chọn pháp làm vị.
Giải nghĩa làm xứ. Niệm Phật làm công đức v.v...
Kẻ nào tu vậy?
Người mới ngồi thiền nhập tịch tĩnh, ngồi nhiếp tất cả
tâm, dùng tâm bất loạn niệm pháp, lành nói pháp Thế Tôn.
Hiện chứng không phân biệt, lại thấy chẳng có phân biệt, lại
thấy việc tương ưng. Người trí huệ hiện chứng có thể rõ biết.
Kẻ lành nói pháp của Thế Tôn là lìa lưỡng biên; cho nên gọi
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là lành nói. Chẳng khác cho nên gọi là lành nói. Chẳng ngoa
với 3 loại thiện; cho nên nói là lành nói. Đầy thanh tịnh cho
nên nói là lành nói. Làm cho hiện Niết Bàn và tu hành đến
Niết Bàn cho nên gọi là lành nói. Kẻ hiện chứng là lần lượt
được đạo quả nên gọi tên là hiện chứng. Tác chứng Niết Bàn
và đạo quả; nên gọi là hiện chứng. Vô thời tiết nghĩa là
chẳng khác thời, được quả; nên gọi là hiện chứng. Lai kiến
nghĩa là: Anh đến nơi tôi, ta dùng tánh pháp thật lành để chỉ
cho kia. Đây gọi là lai kiến. Thừa tương ưng nghĩa là nếu
người thọ sự hàng phục, rồi nhập vào cảnh giới giải thoát;
nên gọi tên là thừa tương ưng. Hướng Sa Môn quả gọi là
thừa tương ưng. Người trí huệ hiện chứng có thể biết. Nếu
người thọ sự hàng phục, chẳng thọ sự chỉ dạy kia, khởi lên
diệt trí, vô sanh trí, giải thoát trí. Đây có tên là trí huệ hiện
chứng. Ngoài việc làm ấy nên niệm Pháp. Đây chính là cửa
ngõ của mắt, trí tuệ; sự an lạc và vào cửa giải thoát. Đây
chính là sự xuất ly, là phương tiện; cho đến diệt, cho đến
Niết Bàn. Chẳng có đọa lạc đó là giải thoát. Vô vi tịch diệt,
vi diệu, chẳng phải tướng chỗ làm của Thầy. Đây là người trí
diệu nên biết. Tế độ qua bờ kia là chính chỗ nương nhờ. Kẻ
tọa thiền kia lấy cửa nầy, lấy việc làm nầy, công đức nầy
hiện niệm nơi pháp để tâm nầy thành thục tin sâu. Do sự tín
niệm nầy mà tâm trụ chẳng loạn. Lấy tâm bất loạn diệt các
sự che khuất, thiền phần được khởi; ngoại hành thiền thành
trụ, như ban đầu đã nói rõ.
Hỏi rằng: Niệm Tăng là thế nào? Tướng gì? vị gì? xứ
gì? công đức nào? Vì sao mà tu?
Đáp rằng: Tăng là sự hòa hợp của Thánh Nhơn. Đây
nghĩa là Tăng. Hiện niệm tăng, tu hành công đức. Niệm kia
tùy việc chánh niệm. Đây gọi là niệm Tăng. Niệm kia trụ
chẳng loạn, gọi đây là tu. Làm cho khởi công đức tăng làm
tướng. Tâm cung kính làm vị. Hoan hỷ hòa hợp công đức
làm xứ. Cùng với công đức niệm Phật vậy.
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Vì sao phải tu?
Kẻ mới ngồi thiền nhập tịch tĩnh, ngồi nhiếp tất cả tâm,
bất loạn tâm niệm tưởng, lành hay tu hành. Thế Tôn, Sa Môn
chúng tùy theo đó làm lành. Thế Tôn , Sa Môn chúng tùy
theo đó mà như pháp. Thế Tôn Thánh Chúng tùy theo đó mà
hòa hợp. Thế Tôn Thánh Chúng - gọi đây là tứ song bát bối.
Thế Tôn, Sa Môn chúng thật có thể cung kính cúng dường.
Thật hay chắp tay, là phước điền vô thượng của thế gian, là
chỗ lành tu hành. Thế Tôn, Sa Môn chúng tùy theo việc lành
nầy mà thuyết pháp. Đây gọi là tu hành tùy theo và làm lợi
lạc cho mình cũng như cho kia. Gọi đây là tu hành tùy tòng.
Cho đến đầy đủ như vậy; gọi là tu hành tùy tòng. Chẳng oán,
đầy đủ vậy. Gọi đây là tu hành tùy tòng. Lìa nhị biên, đầy đủ
vậy. Đây gọi là tu hành tùy tòng. Lìa huyễn ảo nên gọi là
việc lành. Lìa thân, miệng tà khúc ác; nên gọi là thật lành.
Tùy tòng như là Bát Chánh Đạo. Sự tùy theo kia gọi là tùy
tòng. Lại nữa cũng gọi là Nê Hoàn và tùy theo kia mà được
Nê Hoàn nên như thế mà tu hành. Đức Thế Tôn đã nói về Tứ
Thánh Đế. Tùy theo như trí; nên gọi là như tu hành. Tùy
tòng hòa hợp nghĩa là tùy tòng Sa Môn hòa hợp đầy đủ; nên
gọi tên là tùy tòng hòa hợp. Nếu như thế tùy tòng tạo việc
hòa hợp.
Tứ Song Bát Bối nghĩa là trụ ở con đường Tu Đà
Hoàn và trụ ở quả nầy nên gọi là một đôi. Trụ ở Tư Đà Hàm
và trụ ở quả nầy; nên gọi là một đôi. Trụ ở A Na Hàm và trụ
ở quả nầy; nên làm một đôi. Trụ ở A La Hán và trụ ở quả
nầy; nên làm một đôi. Đây gọi là Tứ Song (bốn đôi). Trụ ở
con đường kia và trụ ở quả nầy; nên gọi là bốn đôi.
Tám bối nghĩa là 4 hướng đến 4 quả. Đây gọi là bát bối
(tám bực).
Sa Môn có nghĩa là từ việc nghe mà thành tựu; cho nên
gọi là Sa Môn. Tăng được gọi là Thánh hòa hợp chúng. Có
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thể thỉnh, có thể cúng dường, có thể bố thí, có thể cung kính.
Đây là phước điền vô thượng của thế gian. Có thể thỉnh có
nghĩa là thọ việc thỉnh nên gọi là có thể thỉnh. Có thể cúng
dường nghĩa là đối với các việc cúng thí thành quả lớn hay
thọ cúng dường. Có thể thí nghĩa là đối với các việc bố thí có
thể được quả báo lớn. Có thể cung kính nghĩa là người thọ sự
cung kính; nên gọi là có thể cung kính. Vô thượng có nghĩa
là công đức tối đa; nên gọi là vô thượng. Thế gian phước
điền nghĩa là công đức của chúng sanh; nên gọi là thế gian
phước điền. Ngoài ra những việc nhớ nghĩ đến chúng sanh
như thế hơn các việc chơn thật; nên gọi đây là giải thoát.
Giới đầy đủ, định đầy đủ, huệ đầy đủ, giải thoát đầy đủ, giải
thoát tri kiến đầy đủ thì với người tọa thiền kia, lấy cửa ngõ
nầy và công việc làm nầy để nhớ nghĩ đến các công đức; như
thế hiện niệm các công đức vậy. Tâm do lòng tin mà thành.
Đối với lòng tin niệm, tâm thành ấy chẳng loạn. Khi tâm
chẳng loạn thì có thể diệt được các sự che đậy nơi thiền. Một
phần khởi ngoại thiền thành ở yên, như ban đầu đã nói rõ.
Hỏi rằng: Vì sao niệm giới? Tu cái gì? tướng nào? vị
gì? xứ gì? và có công đức như thế nào? Vì sao phải tu hành?
Đáp rằng: Lấy công đức niệm thanh tịnh giới. Niệm
kia tùy niệm, chánh niệm và gọi đây là niệm giới. Niệm giới
trụ chẳng loạn, đây gọi là tu. Làm cho khởi lên giới công đức
lấy đó làm tướng. Thấy quá lo sợ lấy làm vị. Hoan hỷ vô quá
lạc lấy làm xứ. Nếu người tu hành niệm giới, thành được 13
công đức. Thành được những việc như tôn trọng Sư trưởng,
trọng giáo pháp, trọng Tăng, trọng học giới, trọng việc cúng
dường và trọng việc chẳng buông lung. Đối với việc lo sợ
nhỏ nhoi cũng thường hay thấy lo sợ: gìn giữ cho chính mình
và cũng gìn giữ cho người khác nữa. Từ đời nầy lo sợ việc
giải thoát, cho đến đời khác cũng lo ngại việc giải thoát.
Nhiều hoan hỷ dễ thương với tất cả công đức của giới. Đây
có nghĩa là công đức của việc niệm giới.
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Kẻ tu hành như thế nào?
Người mới ngồi thiền khi nhập vào tịch tĩnh, ngồi
nhiếp tất cả tâm, niệm tâm bất loạn; giới ở tự thân chẳng
lệch, chẳng thủng, chẳng nhơ, chẳng bNn, chẳng tạp. Tự tại
trí huệ được xưng tán. Chẳng chỗ gặp, làm cho khởi lên
định. Nếu chẳng lệch tức chẳng thủng; nếu chẳng thủng tức
chẳng nhơ. Như thế tất cả có thể biết. Lại nữa nếu lậu thanh
tịnh giới thì thiện pháp sẽ trụ xứ vậy. Gọi đây là chẳng lệch,
chẳng thủng. Tạo tánh xưng tán nên gọi là chẳng nhơ, chẳng
bNn. Lấy đoạn ái nên gọi là tự tại. Vui chỗ Thánh nên gọi là
không có lo lắng. Ca ngợi trí tuệ là lìa giới trộm cướp. Cho
nên gọi là vô sở xúc. Thành chỗ chẳng lùi nên làm cho định
khởi. Ngoài ra còn làm việc niệm giới; nên gọi tên là giới.
Đây là niềm vui chẳng lo sợ. Đây là tánh quý hóa; đây là tài
vật tự tại. Như trước đã nói về giới công đức, như thế nói
rộng ra có thể rõ. Đối với người tọa thiền kia, đây là cửa ngõ,
đây là những hành đối với các công đức. Hiện niệm giới do
lòng tin mà niệm nên tâm bất loạn. Lấy tâm bất loạn nầy để
diệt các sự che khuất. Thiền từng phần thành tựu khởi lên,
thiền ngoại hành thành trụ. Như trước đã nói rộng.
Hỏi rằng: Vì sao niệm thí? Tu cái gì? tướng gì? vị gì?
xứ nào? và công đức ra sao? Vì sao phải tu?
Đáp rằng: Thí có nghĩa là vì lợi lạc cho kẻ khác vậy.
Làm vui lợi lạc cho người khác, làm cho người khác được xả
bỏ tài vật của riêng mình. Đây gọi là thí. Dùng niệm thí công
đức hiện ra niệm xả. Niệm kia tùy niệm, chánh niệm. Đây
gọi là niệm thí. Niệm kia ở chỗ chẳng loạn; nên gọi là tu.
Làm cho khởi lên thí công đức làm tướng. Chẳng phải súc
sanh làm vị. Chẳng keo kiệt làm xứ. Nếu người tu hành theo
niệm thí thì thành tựu được 10 công đức. Như thế việc bố thí
đem đến niềm vui, không keo kiệt, không có ý tham lam. Vì
nhiều người niệm thiện và giữ ý kia. Đối với mọi việc chẳng
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lo; nhiều hoan hỷ và tâm từ bi. Hướng đến con đường lành,
con đường giác ngộ.
Vì sao phải tu hành?
Đối với kẻ mới ngồi thiền vào chỗ yên lặng, ngồi nhiếp
tất cả tâm, tâm chẳng loạn, tự niệm đến thí. Nhờ chỗ xả bỏ
đồ vật mà ta có lợi, ta có được thiện lợi. Người đời vì keo
kiệt mà tiến thoái không được. Ta trụ tâm nơi chẳng keo kiệt.
Ta thường hay thí và thường hay vui việc làm bố thí. Thường
hay cung cấp, thường hay chia xẻ. Đối với người ngồi thiền
kia, đây là cửa ngõ, đây là việc làm và đây là công đức. Hiện
niệm thí mà tâm kia thành chỗ tin tưởng. Do chỗ lòng tin mà
cũng do niệm nầy vậy. Tâm chẳng loạn động. Dùng tâm
chẳng loạn ấy diệt các sự che khuất. Thiền từng phần sẽ khởi
lên; ngoại hành thiền sẽ trụ. Ngoài ra như ban đầu ta đã nói
rõ rồi.
Hỏi rằng: Vì sao niệm Thiên? Tu cái gì? tướng gì? vị
gì? xứ nào? và công đức ra sao? Vì sao phải tu hành?
Đáp rằng: Nương vào chỗ sanh Thiên công đức; nên
niệm công đức của tự thân. Niệm kia tùy niệm, chánh niệm.
Đây gọi là niệm Thiên. Niệm kia trụ chẳng loạn, gọi là tu.
Làm cho khởi lên nơi tự thân công đức cõi Thiên và các
công đức ấy lấy làm tướng. Đối với công đức ấy ái kính làm
vị. Tín công đức quả làm xứ. Nếu kẻ tu hành niệm Thiên thì
được 8 công đức. Như thế người kia 5 pháp được tăng
trưởng. Cho nên tin giới, nghe thí huệ, thành trời người chỗ
niệm ái kính. Việc bố thí nói được công đức quả báo, đại
hoan hỷ, dũng dược, tự trọng thân nầy và được trời người tôn
quý. Niệm giới niệm thí vào trong nầy, hướng đến con
đường lành và hướng đến chỗ giải thoát.
Vì sao phải tu hành?
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Kẻ mới ngồi thiền nhập vào chỗ tịch tĩnh, nhiếp tất cả
tâm. Dùng tâm chẳng loạn ấy để niệm Thiên và có 4 Thiên
Vương, có 33 cõi trời. Đó là cõi trời Diệm Ma, cõi trời ĐNu
Suất; cõi trời Hóa Lạc và cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Có
Phạm thân Thiên, có Thiên hướng sanh. Lấy lòng tin để
thành tựu ở các cõi trời. Từ đây sanh, kia, ta lại cũng có niềm
tin như thế. Giới như thế, nghe như thế, thí như thế và huệ
như thế, thành tựu các cõi trời kia. Từ đây sinh kia, ta lại
cũng có trí huệ như thế, đương niệm thân nầy, sẽ nghĩ về chư
thiên, tin ở giới, văn, thí, huệ. Với người tọa thiền kia cửa
nầy và việc làm nầy là công đức để hiện thời niệm thiên.
Tâm kia thành tín là do tín, do niệm. Tâm trở thành chẳng
loạn. Lấy tâm chẳng loạn ấy để diệt các sự che khuất. Thiền
từng phần khởi lên và thiền ngoại hành thành trụ.
Hỏi rằng: Niệm Thiên có công đức như thế nào? mà
chẳng phải niệm công đức của người?
Đáp rằng: Chư thiên công đức tối diệu, sanh vào chỗ
tối diệu, thành ra tâm diệu xứ. Đối với chỗ vi diệu tu hành
diệu dụng. Cho nên niệm thiên có công đức mà chẳng phải
niệm công đức của con người. Ngoài ra như trước đã nói
rộng rồi.
Luận Về Con Đường Giải Thoát
Hết quyển thứ 6

Dịch xong quyển 6 nầy vào ngày 6 tháng 1 năm 2006
tại Tu Viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi, nhân lần nhập thất thứ 3.
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Luận Về Con Đường Giải Thoát
Quyển thứ 7
- Ngài A La Hán Ưu Bà Đệ Sa
tạo luận bằng chữ Phạn.
- Đời nhà Lương, người nước Phù Nam,
Ngài Tam Tạng Tăng Già Bà La
dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
- Sa Môn Thích Như Điển,
Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc,
dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt
tại thư phòng chùa Viên Giác Đức Quốc
ngày 12 tháng 5 năm 2006 nhằm ngày Rằm Tháng Tư
năm Bính Tuất, Phật lịch 2550.
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ỏi rằng: Thế nào là niệm An Ban? Tu cái gì?
tướng gì? Vị gì? Xứ gì và công đức như thế nào?
Vì sao phải tu hành?
Đáp rằng: An nghĩa là nhập; ban nghĩa là xuất. Ở nơi
xuất nhập nầy là tướng. Niệm kia tùy theo niệm và chánh
niệm. Đây gọi là niệm An Ban. Tâm trụ chẳng lọan, nghĩa là
tu; làm cho An Ban khởi tưởng là tướng; xúc, tư duy là vị.
Lấy đọan giác làm xứ. Công đức ấy là gì? Nếu người tu hành
niệm đến An Ban sẽ trở thành tịch tĩnh, trở thành thắng diệu
và thành trang nghiêm, dễ được tự vui. Nếu nhiều việc ác
khởi lên, chẳng có thiện pháp thì làm cho diệt trừ. Thân nầy
trở nên chẳng giải đãi; mắt lại cũng chẳng lười biếng; thân
trở nên chẳng giao động; tâm cũng trở nên chẳng giao động;
làm cho đầy đủ Tứ Niệm Xứ; làm cho đầy đủ Thất Giác Ý;
làm cho đầy đủ giải thóat. Chỗ Đức Thế Tôn ca tụng; chỗ
các vị Thánh dừng nghỉ. Chỗ các vị Phạm Hạnh trụ lại. Chỗ
Đức Như Lai an trụ.
Vậy phải tu cái gì?
Với người mới tọa thiền; hoặc trải qua nơi A Lan Nhã;
hoặc ở dưới gốc cây; hoặc ở nơi yên lặng; ngồi kiết già, thân
ngay nhìn thẳng. Người ngồi thiền khi hơi thở vào và nhớ
khi hơi thở ra. Khi hơi thở ra nếu dài, thì ta nhớ đến hơi ra
dài; cứ như thế mà biết. Nếu hơi thở vào sâu, thì ta nhớ đến
hơi thở vào sâu. Cứ như thế mà rõ biết. Nếu hít vào hơi ngắn
thì ta biết hơi vào ngắn. Cứ như vậy mà biết. Nếu hơi thở ra
ngắn thì ta biết hơi thở ra ngắn. Như thế mà biết.
Khi hơi thở vào, như thế ta biết. Khi hơi thở ra, như thế
ta biết. Đây là chỗ tri hỷ, tri lạc, tri tâm sở hành. Làm cho
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các hành động của tâm mất đi, làm cho tâm hoan hỷ, sai
khiến dạy dỗ tâm. Làm cho tâm giải đãi thấy được vô
thường, thấy được chỗ chẳng mong cầu. Thấy được sự mất
mát, thấy sự lìa khỏi; như thế mà biết. Thấy sự xa rời, ta thở
ra, như thế mà rõ. Thấy sự xa rời, ta hít vào, như thế mà biết.
Đối với việc nầy, ngay tức khắc làm cho được an. Nghĩa là
sự nhớ nghĩ ấy trụ nơi lỗ mũi; hoặc ở nơi cửa miệng mà hơi
thở ra vào làm nơi nương tựa. Người ngồi thiền kia lấy làm
an ổn nhớ nghĩ nơi nầy.
Khi hơi thở vào, hơi thở ra ở nơi mũi hoặc miệng, lấy
sự nhớ nghĩ mà quán về xác; hoặc hiện tại nhớ nghĩ làm cho
hơi thở vào; hoặc hiện tại nhớ nghĩ làm cho hơi thở ra. Ngay
lúc ấy hơi thở vào chẳng tác ý và lúc thở ra lại cũng chẳng
tác ý. Đây là chỗ tiếp xúc của hơi thở ra vào; nơi lỗ mũi; nơi
môi miệng, lấy niệm quán để biết chỗ tiếp xúc. Hiện tại biết
làm cho hơi vào; hiện tại biết làm cho hơi ra. Như người cưa
cây nương vào cái sức của cưa, lại chẳng tác ý cưa, đến đi.
Như người tọa thiền đối với hơi thở vào ra lại chẳng
tác ý. Tưởng đến hơi thở vào ra, chỗ tiếp xúc với mũi và môi
miệng, lấy sự chú tâm mà quán để biết; hiện đang nhớ đến và
làm cho hơi thở vào. Hiện đang nhớ đến và làm cho hơi thở
ra. Nếu người tọa thiền, đối với việc vào ra của hơi thở nầy
mà tác ý, thì trong ngoài tâm nầy sẽ trở nên lọan động. Nếu
tâm khởi lọan thì thân và tâm nầy trở thành giải đãi giao
động. Đây là việc lo lắng. Nếu hơi thở quá dài hay hơi thở
quá ngắn chẳng nên tác ý. Nếu chỗ tác ý ấy vì quá dài hay
quá ngắn của hơi thở thì thân và tâm nầy trở thành giải đãi
giao động. Đây là điều đáng lo. Bởi vì hơi thở ra vào có
nhiều tướng khác nhau vậy. Chẳng nên tác ý dính mắc vào.
Nếu như thế mà tâm tác ý nương vào thì sẽ thành lọan. Nếu
tâm lọan thì thân và tâm nầy tất cả đều giải đãi giao động.
Như thế rồi sự sai trái ấy không có ngằn mé. Khởi lên hơi
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thở ra vào rồi lấy vô biên xúc và nên tác ý tưởng như thế thì
tâm nầy chẳng lọan. Nếu tâm trì hoãn; nếu tâm sinh tật,
chẳng phải siêng năng. Nếu cố làm cho sự trì hoãn ấy tinh
tấn lên, thành ra giải đãi buồn ngủ và nếu làm cho tâm sinh
tật kia tinh tấn lên mà thành ra sự khởi động điều phục. Nếu
người tọa thiền mà sự giải đãi buồn ngủ cùng khởi lên một
lúc và sự điều phục cùng khởi lên thì thân và tâm nầy thành
giải đãi giao động. Đây là sự quá hoạn (lo lắng).
Người tọa thiền kia lấy chín lọai tiểu phiền não làm
cho tâm thanh tịnh và hiện nhớ đến hơi thở vào. Tướng kia
được khởi lên. Đây gọi là danh tướng. Như vải chạm vào
thân thành ra niềm vui; như gió mát chạm vào thân thành
vui. Như thấy hơi thở vào ra chạm với gió. Mũi, môi, miệng
nhớ nghĩ đến gió, chẳng phải do hình sắc. Đây gọi là tướng.
Nếu người tọa thiền lấy Tu Đa Tu làm tướng thành
tăng trưởng và nếu ở mũi tăng trưởng thì đối với giữa môi và
giữa trán; thành đa xứ trụ; thành mãn đầu phong. Từ nơi tăng
trưởng nầy mà toàn thân vui hơn. Đây gọi là đầy đủ.
Lại cũng có người tọa thiền, từ lúc ban đầu thấy dị
tướng như khói, như sương, như bụi, như bột vàng; giống
như kim chích, như kiến bò; thấy đủ màu sắc. Nếu người tọa
thiền tâm chẳng rõ ràng thì đối với dị tướng kia, tâm tạo ra
tưởng khác và thành ra điên đảo; chẳng thành tưởng đến sự
ra vào của hơi thở. Nếu người tọa thiền rõ ràng rồi, chẳng tạo
ra ý tưởng khác; nhớ nghĩ hiện tại hơi thở vào và nhớ nghĩ
hiện tại hơi thở ra; tuy tác dư tưởng. Nếu tác ý như thế thì dị
tướng kia liền mất. Người tọa thiền nầy được tướng vi diệu,
tâm chẳng phóng dật; hơi thở vào trong hiện tại thì nhớ hơi
thở vào; hơi thở ra trong hiện tại thì nhớ hơi thở ra. Tướng
kia tự tại. Dùng tướng tự tại ấy muốn khởi lên chỗ tu hành.
Do dự muốn tự tại mà nhớ đến hơi thở vào trong hiện tại và
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nhớ hơi thở ra trong hiện tại, khơi lên niềm vui, vui rồi tự tại.
Sự mong muốn tự tại rồi, nhớ nghĩ hơi thở vào trong hiện tại;
nhớ nghĩ hơi thở ra trong hiện tại khởi lên xả. Xả tự tại rồi
thì với dục tự tại và hỷ tự tại, nhớ đến hơi thở vào trong hiện
tại; nhớ đến hơi thở ra trong hiện tại, tâm nầy chẳng loạn
động; nếu tâm không lọan động thì các sự che khuất mất đi
và các phần của Thiền khởi lên. Kẻ tọa thiền nầy được tịch
diệt thắng ở vào Tứ Thiền Định. Như ban đầu đã nói rộng.
Lại nữa như trước Ngài đã nói về 4 lọai tu niệm An Ban.
Cho nên tùy theo đó mà an trí các việc quán.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là toán ?
Đáp rằng: Đối với người mới tọa thiền, từ khi mới bắt
đầu thở ra và cho đến lúc hít vào, từ 1 đến 10; hơn 10 chẳng
tính. Lại nói từ 1 đến 5; quá 5 chẳng tính; chẳng làm cho ý
sai trái. Lúc đang đếm cho đến lúc lìa đếm. Từ khi việc hơi
thở ra nhớ giữ lại. Đây gọi tên là Toán. Tùy theo đó mà
nhiếp tâm vào sự đếm, lấy niệm chẳng gián đoạn, tùy theo
đó mà hơi thở ra vào. Đây gọi là tùy toại, cũng còn tên là an
trí; hoặc nơi mũi, hoặc nơi môi. Đây gọi là hơi thở ra vào
chỗ tiếp xúc. Đối với sự tạo ra gió kia, tướng ấy làm cho sự
nhớ nghĩ trụ lại. Đây gọi là an trí, lại có tên là tùy quán. Do
xúc tự tại và tùy theo tướng quán và đối với chỗ khởi hỷ lạc
nầy so với pháp khác, nên tùy theo đó mà quán. Đây gọi là
tùy quán. Sự tính đếm kia biết mất thì làm cho được lìa quán.
Tùy toại nghĩa là làm cho diệt thô quán. Đối với hơi thở ra
vào làm cho niệm vô gián an trí, làm cho đoạn nơi loạn, tạo
ra tưởng chẳng động.
Tùy quán là thọ trì sự nhớ nghĩ làm tri thắng pháp. Nếu
hơi thở dài hoặc hơi thở ngắn thì lúc hít vào ngắn như thế mà
biết. Dùng phương tiện chỗ tạo ra nơi tánh nầy. Đây gọi là
dài. Tánh ấy hiện ra sự biết về hơi thở ngắn trong giây phút
ấy nên chẳng ngu si.
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Hỏi rằng: Vì sao lại chẳng ngu si ?
Đáp rằng: Người tọa thiền thân tâm được thơ thới, lấy
hơi thở vào ra, nhớ đến chỗ làm trong hiện tại mà trụ. Đây
trở thành nhỏ nhiệm khi hơi thở vào ra. Do vậy hơi thở vào
ra nhẹ nhàng vậy. Trở nên tự nhiên chẳng cần giữ. Lúc bấy
giờ người tọa thiền nếu muốn hơi thở dài thì tùy theo đó mà
quán dài. Ngoài ra có tướng khởi lên việc trụ lại. Nếu tướng
đã khởi trụ rồi thì lấy tánh ấy mà tác ý. Đây gọi là chẳng ngu
si.
Lại nữa nên làm cho tâm ta mất hơi đi. Có lúc dài hay
có lúc ngắn. Cứ như thế mà hành trì.
Lại nữa người người tọa thiền hãy lấy tướng của việc
ra lệnh rõ ràng mà khởi lên. Đây là công việc cần thực hành.
Biết tất cả thân của ta khi hơi thở vào, như thế người học
thiền ở giai đoạn thứ hai rõ biết tất cả về thân. Cho nên đây
gọi là chẳng ngu si vậy.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là chẳng ngu si mà biết tất cả về
thân?
Đáp rằng: Người tọa thiền niệm về định An Ban. Thân
tâm hỷ lạc tạo nên sự đầy đủ. Do hỷ lạc tiếp xúc đầy đủ mà
tất cả thân thành chẳng ngu si.
Hỏi rằng: Vì sao mà lấy sự biết về tất cả thân?
Đáp rằng: Đó là sự vào ra của hơi thở. Chỗ ấy gọi là
nhứt xứ trụ sắc thân. Việc vào ra của hơi thở, tâm, tâm số
pháp gọi là thân. Sắc thân nầy gọi là thân. Đây nghĩa là tất cả
thân. Kẻ tọa thiền kia như thế mà thấy biết tất cả thân. Tuy
có thân; nhưng chẳng có chúng sanh và có mạng sống. Như
thế kẻ thực tập nên biết.
Nghĩa học ấy có 3. Đó là Tăng thượng giới học; hai
Tăng thượng tâm học; ba là Tăng thượng huệ học. Như thật
giới; đây gọi là Tăng thượng giới học. Như thật định; đây
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nghĩa là Tăng thượng tâm học. Như thật huệ; đây nghĩa là
Tăng thượng huệ học. Đối với người tọa Thiền kia; đây gọi
là 3 học. Đối với việc kia, lấy niệm, tác ý làm chỗ học, tu rồi,
tu nhiều. Đây có nghĩa là sự học làm cho diệt mất chỗ làm
nơi thân. Khi ta thở vào phải biết (học) như thế.
Vì sao gọi tên là thân hành vậy?
Đây nghĩa là hơi thở vào ra mà làm nơi thân như thế.
Thân hình của mình theo đó mà giao động rung chuyển. Như
thế đối với chỗ làm của thân, hiện ra làm cho yên lại. Lại nữa
đối với thân thô, việc làm ấy trong hiện tại làm cho yên lặng.
Lấy chỗ tế của thân mà tu hành nơi sơ thiền. Từ nơi kia lấy
cái nhỏ nhất mà tu hành đệ nhị thiền. Từ cái nhỏ nhất kia tu
hành thành đệ tam thiền. Làm cho diệt hết tất cả không còn
gì thì gọi là đệ tứ thiền.
Hỏi rằng: Nếu vô dư mất thì hơi thở vào ra lấy gì mà
nhớ nghĩ đến An Ban?
Đáp rằng: Đó là giữ tướng thiện là đầu tiên vậy. Lấy
diệt làm hơi thở ra vào. Tướng nầy được khởi lên, thành
tướng tu hành. Vì sao vậy? Những tướng của người tu thiền
biết vui mà biết được hơi thở vào của ta. Như thế nên học
(biết). Người kia nhớ nghĩ trong hiện tại về hơi thở vào và
nhớ nghĩ trong hiện tại về hơi thở ra. Đối với chỗ thiền thứ 2,
khởi lên niềm vui. Niềm vui kia lấy 2 việc làm thành trí. Nên
chẳng ngu si vậy. Lấy việc ấy cho nên đối với người tọa
thiền nhập định, thành rõ biết niềm vui. Lấy chẳng ngu si mà
quán vậy. Lấy đó mà đối trị. Lấy việc ấy thành biết vui về
hơi thở vào của ta. Như thế nên học (biết). Sự nhớ nghĩ về
hơi thở hiện vào và sự nhớ nghĩ về hơi thở hiện ra, mà nơi
tam thiền khởi lạc. Niềm vui kia lấy 2 việc làm thành ra biết.
Cho nên chẳng ngu si vậy. Đó là việc ấy. Như lúc đầu đã nói,
như tâm đã làm, ta biết hơi thở vào của ta. Như thế kẻ học
biết nói là tâm hành. Đây nghĩa là tưởng thọ. Đối với cảnh
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của tứ thiền khởi lên chỗ làm của tâm kia, lấy 2 việc làm ấy
mà biết. Nên chẳng ngu si vậy. Việc ấy là như thế. Cũng như
ban đầu đã nói: Làm cho tâm yên tĩnh qua hơi thở vào của ta,
như thế kẻ học nói là tâm hành. Đây nghĩa là tưởng thọ.
Đối với tâm thô, làm cho yên tĩnh, phải học cách làm
như lúc ban đầu. Biết tâm của ta, lúc hơi thở ra vào. Như thế
phải biết (học). Kẻ kia hiện tại nhớ nghĩ đến hơi thở vào và
hiện tại nhớ đến hơi thở ra. Tâm nầy vào ra, việc ấy lấy 2
chỗ làm mà thành ra biết. Cho nên chẳng ngu si vậy. Như
trước đã nói. Làm cho tâm hoan hỷ khi hơi thở của ta ra vào.
Như thế kẻ thực hành nói làm cho hoan hỷ và nói vui.
Đối với chỗ nhị thiền lấy sự vui làm cho tâm tinh tấn.
Phải học làm như nói lúc ban đầu. Ra lệnh giáo hóa tâm về
hơi thở vào của ta. Như thế kẻ học là người tọa thiền trong
hiện tại nhớ đến hơi thở vào và trong hiện tại nhớ đến hơi
thở ra. Lấy niệm làm chỗ tác ý. Tâm kia đối với việc nầy,
làm cho ở yên, làm cho chuyên môn. Một lòng giáo hóa để
làm cho tâm kia ở yên. Phải học và làm cho tâm giải thoát
của ta khi hơi thở ra vào. Như thế kẻ học là người tọa thiền
kia, trong hiện tại nhớ đến hơi thở vào và trong hiện tại nhớ
đến hơi thở ra. Nếu tâm trì hoãn giải đãi thì phải làm cho giải
thoát. Nếu tâm biếng nhác, từ đây điều phục và phải làm cho
giải thoát. Nếu tâm cao mạn, từ đây bị nhiễm, phải học và
làm cho giải thoát. Nếu tâm hạ liệt, từ đây sân nhuế, làm cho
giải thoát. Nếu tâm bị ô nhiễm từ những phiền não nhỏ thì
phải học làm cho giải thoát.
Lại nữa đối với việc nầy nếu tâm chẳng đắm vào chỗ
lạc, phải học về sự chấp trước ấy, thường thấy vô thường khi
hơi thở của ta vào ra. Như thế kẻ học kia trong hiện tại nhớ
về hơi thở vào và trong hiện tại nhớ về hơi thở ra. Việc vào
ra của hơi thở và khi hơi thở vào ra, tâm tâm số pháp thấy sự
sanh diệt nầy phải biết (học). Thường thấy chẳng ham nơi
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hơi thở vào của ta. Như thế phải học để rõ hơi thở vào trong
hiện tại và hơi thở ra trong hiện tại. Về pháp vô thường kia
và về pháp vô dục kia. Đây là chỗ đã vào Niết Bàn về hơi
thở vào ra. Thường hay thấy diệt ngã nơi hơi thở vào. Như
thế kẻ học về pháp vô thường kia như đang thấy thật là quá
hoạn (lo lắng). Cái ta kia mất đi tức là Niết Bàn. Đây là sự
thấy tịch diệt. Thường thấy ra ngoài hơi thở vào của ta. Như
thế phải học. Pháp vô thường kia, thấy như thật là sự lo lắng
nầy. Đối với sự lo lắng ấy hiện tại phải xả bỏ, rồi dừng lại
chỗ tịch tịnh Niết Bàn. Làm cho tâm kia được an lạc phải
biết (học). Như thế, sự tịch tịnh đây gọi là diệu. Cho nên tất
cả chỗ hành đều tịch tịnh. Tất cả phiền não được xa rời, vô
dục thì sẽ tịch tịnh Niết Bàn. Đối với 16 xứ nầy, đầu tiên 12
xứ thành Sa Ma Tha (Samatha = chỉ, tịch tĩnh, năng diệt), Tỳ
Bà Xá Na (Vipasana = quán, kiến, chủng chủng quan sát).
Thấy đầu tiên là vô thường. Sau đó 4 xứ chỉ thành Tỳ Bà Xá
Na. Như thế mà rõ biết đây là Sa Ma Tha, Tỳ Bà Xá Na.
Lại nữa cái kia tất cả có 4 loại. Một là tu như thế làm
cho khởi lên sự xem xét đầy đủ. Có lúc thấy hiện tại nhớ
nghĩ về hơi thở vào và hiện tại nhớ về hơi thở ra. Đây được
gọi là tu biết về sự dài ngắn. Làm cho mất đi những hành
động của thân và làm cho mất đi những hành động của tâm,
làm cho tâm trở nên hoan hỷ, làm cho việc giáo hóa tâm, làm
cho tâm giải thoát. Đây nghĩa là làm cho khởi lên tất cả thân
biết vui và biết chỗ làm của tâm. Biết tâm ở đây có nghĩa là
quán sát đầy đủ, thường hay thấy vô thường là chỗ làm đầu
tiên trong 4 việc. Đây gọi là có lúc thấy.
Lại nữa người tu, lấy niệm An Ban làm chỗ thọ trì để
tu. Đây gọi là niệm An Ban thọ trì địa. Sự thọ trì nầy gọi là
hữu học. Đây là có giác, có quán và có mục đích quán. Biết
niềm vui ấy là nhị thiền vậy. Biết lạc tức là tam thiền. Biết
tâm mình ấy là đệ tứ thiền.
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Lại nữa tất cả điều kia đều trở thành 2 loại. Nghĩa là tu
và đầy đủ. Lấy việc tu hành làm chính. Tuy nhiên gọi kia là
đầy đủ. Còn gọi là mãn. Giống như hoa quả, từ tướng giống
nhau mà sanh vậy. Nếu như thế mà tu hành, ấy là niệm An
Ban. Thành đầy đủ Tứ Niệm Xứ. Tu Tứ Niệm Xứ đầy đủ
thành bảy phần Bồ Đề. Tu bảy phần Bồ Đề đầy đủ thành
minh giải thoát.
Hỏi rằng: Vì sao lại được như thế ?
Đáp rằng: Hơi thở vào ra dài là chỗ đầu của tứ xứ,
thành thân niệm xứ. Biết được chỗ khởi lên đầu tiên được
gọi là thọ niệm xứ. Biết được chỗ tâm đầu tiên thành tâm
niệm xứ. Thấy chỗ vô thường, đầu tiên thành pháp niệm xứ.
Như thế tu niệm An Ban, thành đầy đủ Tứ Niệm Xứ.
Vì sao lại lấy tu tứ niệm xứ để thành đầy đủ 7 phần Bồ
Đề? Lúc tu niệm xứ, lấy sự nhớ nghĩ thành trụ, chẳng ngu si.
Đây nghĩa là niệm giác phần. Kẻ tu thiền kia, như thế việc
nhớ nghĩ được ở yên. Biết về khổ và những việc vô thường;
đây nghĩa là chọn pháp của Bồ Đề phần. Như thế hiện tại
chọn lựa pháp để tu, siêng năng chẳng trì hoãn. Đây gọi là
Tinh Tấn Giác Phần. Do sự tinh tấn mà khởi lên hỷ, chẳng
phiền não. Đây gọi là Hỷ Giác Phần. Do tâm hoan hỷ mà
tâm nầy và thân thành ra vui vẻ. Đây gọi là Y Giác Phần. Do
thân vui vẻ, có lạc; nên tâm nầy trở thành định. Đây gọi là
Định Giác Phần. Như thế tâm định thành xả. Đây gọi là Xả
Giác Phần. Lấy tu tứ niệm xứ, thành đầy đủ thất Bồ Đề Giác
Phần.
Vì sao lấy tu thất Bồ Đề giác phần thành đầy đủ minh
giải thoát ?
Như thế siêng tu hành thất Bồ Đề phần, mà con đường
sát na, trở thành sáng sủa đầy đủ. Dùng cái quả của sát na ấy,
thành việc giải thoát đầy đủ. Đây là tu thất Bồ Đề phần thành
minh giải thoát đầy đủ.
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Hỏi rằng: Tất cả các hành, do địa mà thành hữu giác,
vô giác. Như thế niệm An Ban vì sao ở đây chỉ nói niệm An
Ban, chỉ trừ giác mà chẳng nói dư ra ?
Đáp rằng: Chẳng nương vào điều nầy để nói giác.
Chẳng trụ vào nơi ấy vì là chướng ngại thiền. Cho nên trừ
giác mà nương vào nghĩa nầy để nói vậy.
Tại sao lại lấy gió mà vui với xúc?
Do tâm vui mà giác như thế. Càn Thát Bà nghe tiếng
cũng theo đó mà đắm trước. Cho nên bị mất tính giác. Lại
nữa như làm cái đê, lấy tâm chuyên niệm, vui chẳng động
ấy. Cho nên nói là niệm An Ban trừ giác là vậy.
Hỏi rằng: Vì sao mà niệm tử? Tu điều gì? tướng gì? vị
gì? xứ gì và công đức nào? và vì sao tu?
Đáp rằng: Thọ mạng mất. Đây nghĩa là chết. Niệm kia
trụ chẳng loạn. Đây nghĩa là tu. Lấy việc thọ mạng mất làm
tướng. Sự lo lắng làm vị. Lấy vô nan làm xứ. Công đức nào?
- Nghĩa là nếu người tu hành nhớ đến việc chết thì lấy pháp
lành cao nhất thành chẳng phóng dật, trở thành ghét pháp
chẳng lành. Lấy đồ phục sức chẳng nhiều để mặc, tâm chẳng
keo kiệt. Thấy thọ mệnh của thân, tâm chẳng tham trước,
liền nghĩ đến vô thường, nhớ đến khổ và vô ngã. Tất cả đều
làm cho đầy đủ, thành ra hướng đến cõi lành, hướng đến chỗ
yên ổn. Khi lâm chung, tâm chẳng lầm lẫn.
Vì sao người tu hành mới tọa thiền nhập vào tịch tĩnh?
Vì ngồi nhiếp tất cả tâm, lấy tâm bất loạn nhớ đến sự
chết của chúng sanh. Ta vào trong pháp chết, hướng đến cõi
chết; chẳng sợ pháp chết; giống như trong kinh Niết Đề Phúc
Ba Đà đã nói: Nếu có người vui quán về sự chết thì hãy nên
quán về kẻ bị giết và thấy nhơn duyên của sự chết, mà đối
với niệm tử nầy có 4 loại. Tương ưng với lo, tương ưng với
sợ, tương ưng với người khác và tương ưng với trí. Như có
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tâm yêu mến con, tâm sanh duyên niệm. Đây gọi là tương
ưng với lo. Thương nhớ con mình đã sớm mệnh chung. Đây
gọi là niệm tương ưng với sự sợ hãi. Như người bị thiêu nhớ
đến sự lìa sự sống vậy. Đây gọi là niệm tương ưng với người
khác. Thường quan sát thế gian tâm sanh lo sợ. Đây gọi là
niệm tương ưng của trí. Đối với người tọa thiền nầy sự tương
ưng của lo sợ, sự tương ưng của sự sợ hãi, sự tương ưng với
người khác chẳng nên tu hành.
Vì sao chẳng nên trừ sự lo lắng mà chỉ có trí tương ưng
thì nên siêng năng tu hành?
Hay trừ sự lo lắng nầy, kẻ chết có 3 loại. Đó là đẳng tử,
đoạn tử và niệm niệm tử.
Vì sao gọi tên là đẳng tử?
Nương vào nơi chúng sanh vậy. Đây gọi là đẳng tử;
gọi tên là đoạn tử; nghĩa là A La Hán các phiền não đã đoạn
rồi. Tên là niệm niệm tử; vì các việc làm và các niệm đã diệt.
Lại nữa tử có 2 loại. Đó là chết theo thời tiết và chẳng
theo thời tiết. Hoặc tự giết; hoặc bảo người khác giết; hoặc
bịnh; hoặc chẳng có nguyên nhơn trung gian mà chết. Đây
gọi là chết chẳng đúng thời tiết. Hoặc thọ mạng đã hết cho
đến việc già mà chết. Đây gọi là chết đúng thời tiết. Nên nhớ
đến 2 loại chết nầy.
Lại nữa có 8 loại hành như trước đã nói về chỗ tu niệm
nhớ nghĩ đến việc chết. Như người hung ác theo; chẳng có
nhơn duyên; lấy chỗ chấp gốc; lấy thân nhiều phụ thuộc; lấy
thọ mệnh chẳng còn sức; lấy sự phân biệt dài lâu; lấy vô
tướng; lấy sát na vậy.
Hỏi rằng: Vì sao lấy người hung ác theo mà tu hành để
nhớ về việc chết?
Đáp rằng: Như kẻ bị giết đã qua chỗ giết, gặp người
hung ác lấy dao rượt theo và thấy kẻ hung ác kia đánh đập và
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như thế suy nghĩ: Người nầy giết ta, khi vào đó ta phải chết.
Ta đi mỗi một bước và đến bước vào đó ta chết. Ta chạy tất
phải chết, ta đứng cũng phải chết, ta ngồi cũng phải chết, ta
ngủ cũng phải chết. Như thế người tọa thiền lấy sự theo đuổi
của ngưới hung ác kia mà niệm về sự chết.
Hỏi rằng: Vì sao lấy chẳng có nhơn duyên để tu nhớ về
việc chết ?
Đáp rằng: Vô nhơn duyên vô phương tiện lại hay sanh
nhớ nghĩ, làm cho chẳng chết như mặt trời mặt trăng khi xuất
hiện chẳng có nhơn duyên và cũng không có phương tiện và
có thể làm cho việc ấy chẳng mất đi. Như thế nên nói là vô
nhơn duyên; nên tu về sự nhớ nghĩ đến việc chết.
Hỏi rằng: Vì sao lấy chỗ chấp gốc mà tu nhớ nghĩ về
việc chết ?
Đáp rằng: Như người kia trước đây như vua nhiều tiền,
vua có nhiều xe lớn, vua có thế lực lớn, vua đại thiện kiến,
vua đảnh sanh v.v... Tất cả những vị vua kia đều phải vào
chỗ chết. Lại nữa chư tiên vương có đại thần thông, đại thần
lực. Tỳ Sa Mật Đa Xà Ma Đạt Lê Tiên Nhơn có thân hóa ra
lửa, đều cũng phải đi vào chỗ chết. Lại nữa như những vị
Thanh Văn có đại trí tuệ, có đại thần thông, có đại thần lực
như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên v.v... họ cũng
phải đi vào chỗ chết. Lại nữa các vị Duyên Giác, tự sanh
chẳng có Thầy dạy, tất cả công đức đều thành tựu, lại cũng
đi vào chỗ chết. Lại nữa chư Như Lai, Ứng Cúng, Chánh
Giác, Vô lượng vô thượng, minh hạnh đầy đủ, cho đến công
đức thật đầy đủ lại cũng vào phép sanh diệt. Hà huống là với
ta có thọ mạng nhỏ bé nầy, mà chẳng vào pháp chết được.
Như thế đầu tiên lấy chỗ thủ chấp mà nên tu nhớ nghĩ về
việc chết.
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Hỏi rằng: Vì sao dùng thân liên hệ nhiều nầy mà tu
nhớ nghĩ về sự chết ?
Đáp rằng: Do gió đờm hòa hợp mà thành ra pháp chết;
hoặc các loại vi trùng hòa hợp; hoặc do ăn uống chẳng điều
hòa mà vào phép chết; hoặc do rắn độc, trùng dữ, chó sói,
chuột độc mà phải vào chỗ chết. Hoặc do sư tử, hổ báo, rồng,
bò v.v... mà phải vào chỗ chết; hoặc người, chẳng phải người
bị giết phải lâm vào cảnh chết. Thân nầy như thế, có nhiều
chỗ liên hệ; nên phải tu nhớ nghĩ về việc chết.
Hỏi rằng: Vì sao lấy chỗ thọ mạng không có lực mà tu
nghĩ về việc chết ?
Đáp rằng: Lấy 2 việc làm. Đó là lấy thọ mệnh chẳng
còn lực để tu và nhớ nghĩ về việc chết. Nơi ấy không có lực
nương vào nơi không lực để trở thành thọ mệnh vô lực.
Hỏi rằng: Vì sao xứ vô lực mà thọ mệnh cũng vô lực ?
Đáp rằng: Thân nầy vô tự tánh giống như bọt nước;
giống như cây chuối. Dụ như nước bọt, chẳng có chơn thật,
lìa chơn thật vậy. Như vậy cho nên nơi chốn vô lực, thành
thọ mệnh cũng vô lực.
Hỏi rằng: Vì sao nương vào vô lực, nên trở thành đời
sống thọ mạng vô lực ?
Đáp rằng: Đây gọi là sự vào ra của hơi thở, chỗ nối
kết. Do 4 loại kết lại mà thành, do ăn uống dính liền; do 4
oai nghi trói buộc; do lệ thuộc ấm lạnh. Như thế nương vào
vô lực mà thành thọ mệnh vô lực. Như vậy đây là 2 hành.
Dùng thọ mệnh vô lực để tu niệm về việc chết.
Hỏi rằng: Vì sao lấy sự phân biệt xa để tu nghĩ về cái
chết ?
Đáp rằng: Từ nơi xa xôi, tất cả đều đã sanh. Đối với
đời hiện tại chẳng quá một trăm năm, tất cả đều cũng phải
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vào chỗ chết; cho nên phải phân biệt chỗ xa xôi mà tu và nhớ
nghĩ về cái chết.
Lại nữa nên tu, ta đối với ngày đêm há có thể được
thông. Suy nghĩ về ngày đêm.
Đức Thế Tôn dạy các pháp tu được ân lớn. Như thế
mỗi ngày ta há có thể thông suốt; hoặc lại nửa ngày ta há có
thể thông suốt; hoặc lại lúc nhỏ ta há có thể thông suốt; hoặc
lúc một bữa ăn, lúc nửa bữa ăn ta há có thể thông suốt; hoặc
4, 5 đoạn ta có thể thông suốt; hoặc khi hơi thở vào há có thể
đến lúc hơi thở ra; hoặc lúc thở ra há ta có thể rõ lúc thở vào.
Lấy sự phân biệt xa xôi mà tu và nhớ về sự chết.
Hỏi rằng: Vì sao lấy vô tướng để tu và nhớ nghĩ về sự
chết ?
Đáp rằng: Lấy chẳng có tướng vì chết không có lúc;
nên lấy vô tướng để tu và nhớ nghĩ về sự chết.
Hỏi rằng: Vì sao lấy sát na để tu và nhớ nghĩ về sự
chết?
Đáp rằng: Lấy chẳng phải số đến của quá khứ vị lai,
cho đến số đến trong hiện tại là do duyên của chúng sanh mà
thọ mạng, mà một niệm dừng lại rồi từ kia, không có 2 niệm
dừng lại. Tất cả chúng sanh đối với sát na tâm ấy nổi trôi.
Như trong A Tỳ Đàm nói: Đối với tâm quá khứ đã chẳng
sanh ra, sẽ chẳng sanh ra và chẳng có sanh trong hiện tại,
nhẫn đến tâm vị lai cũng chẳng sanh ra. Không sanh ra trong
hiện tại, chẳng sanh ra trong tương lai, mà đối với tâm hiện
tại trong sát na ấy chẳng sanh ra và cũng chẳng sẽ sanh ra,
nên chẳng có sanh trong hiện tại. Lại có bài kệ rằng:
Thọ mệnh và thân tánh
Khổ lạc và sở hữu
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Cùng với tâm tương ưng
Sát na liền sanh khởi
Chẳng hề sanh, không sanh
Với hiện tại có sanh
Tâm mất; nên đời mất
Nên nói đời tận diệt.
Như thế lấy sát na để nói về việc sanh tử. Người tọa
thiền vào cửa nầy để thực hành. Như thế mà nhớ nghĩ về
hiện tại để tu và nhớ nghĩ về việc chết, khởi lên sự lo sợ. Do
lo nghĩ mà tự tại. Lấy niệm tự tại ấy thành tâm chẳng loạn.
Nếu tâm chẳng loạn thì các sự che đậy liền mất. Thiền phân
thành khởi ngoại hành thiền được giữ yên.
Hỏi rằng: Vô thường tưởng đến việc chết. Việc nầy có
2 việc khác nhau ?
Đáp rằng: Chỗ che kia mất nên gọi là vô thường tưởng,
niệm các căn hoại đi; nên nhớ nghĩ đến việc chết; lấy việc tu
tướng vô thường, tướng vô ngã để trừ đi kiêu mạn và lấy tu
nhớ nghĩ về sự chết, tướng vô thường cho đến tướng khổ để
giữ lại và lấy việc thọ mạng mất và tâm đoạn diệt. Đây nghĩa
là sự sai biệt.
Hỏi rằng: Vì sao lại nhớ nghĩ về thân? Tu cái gì? Với
tướng gì? Với vị gì? Và với công đức nào? Và vì sao phải
tu?
Đáp rằng: Tu nhớ nghĩ về tánh của thân. Niệm kia tùy
theo niệm mà chánh niệm. Đây gọi là niệm thân. Niệm nầy
trụ chẳng loạn. Đây gọi là tu. Làm cho khởi lên tánh nơi thân
lấy làm tướng. Lo lắng làm vị; thấy vô thật mà khởi.
Với công đức nào tu nhớ nghĩ về thân để thành sự
kham nhẫn ?
Hay nhận sự sợ hãi, hay chấp nhận việc lạnh nóng
v.v... tưởng đến vô thường, vô ngã, tưởng đến bất tịnh, tưởng
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đến việc lo lắng. Tưởng kia đầy đủ, thành ra tùy theo ý để
được 4 thiền mà làm rõ ràng các pháp. Sự tu ấy làm cho đầy
đủ, hướng về chỗ lành, hướng về chỗ mát mẻ.
Vì sao lại tu ?
Kẻ mới tọa thiền nhập vào tịch tịnh, ngồi nhiếp tất cả
tâm. Tuy tâm chẳng loạn; nhưng tu về tánh của tâm.
Vì sao lại tu tánh của tâm ?
Vì thân nầy do tóc, lông, móng tay, răng, da, thịt, gân
cốt, tủy não, ruột gan, tim, phổi, tì, vị, bao tử, ruột non, ruột
già, đường đại tiện, tiểu tiện, máu nóng, chất đờm; nước mắt,
nước mũi... đều bất tịnh. Người mới tọa thiền đối với 32 loại
hành nầy từ chỗ đầu tiên đến chỗ cuối cùng phải dùng miệng
nói lời lành và thường nên nói, thường nên quan sát. Lành
thay lấy việc thường quán nơi miệng mà nói lời nói. Lúc ấy
lấy từng loại một mà hành. Chỉ có lấy tâm rõ biết các sắc mà
hành, lấy hình tướng, lấy xứ, lấy phân biệt mà khởi lên tướng
thô. Hoặc một, hoặc hai, hoặc lành nhiều, chấp lấy sự tương
ưng. Kẻ tọa thiền kia như thế khởi lên tướng của sắc. Kẻ tọa
thiền kia do sắc, tất cả nhập vào tự tại nên tác ý. Nếu người
tọa thiền lấy sự xa lìa mà khởi tướng, thì người tọa thiền kia
nên lấy bất tịnh mà tác ý. Nếu người tọa thiền kia dùng
không để khởi thành tưởng, thì người tọa thiền kia lấy giới
mà tác ý. Nếu kẻ tọa thiền kia nương vào tất cả nhập mà khởi
nơi tứ thiền; hoặc người tọa thiền kia nương vào việc bất tịnh
mà khởi nơi sơ thiền; hoặc người tọa thiền kia nương vào
giới mà khởi thiền ngoại hành, thì đây là do người làm việc
sân nhuế mà do sắc khởi lên tướng ấy. Kẻ làm việc tham dục
lấy sự xa lìa mà khởi tướng. Kẻ hành trí tuệ lấy giới mà khởi
tướng. Lại nữa sân si hành nhơn lấy sắc mà tác ý. Tham dục
hành nhơn lấy sự xa lìa mà tác ý. Huệ hành nhơn lấy giới mà
tác ý. Lại nữa dùng 13 loại hành để niệm về tánh của thân.
Như thế lấy loại, lấy nơi, lấy duyên, lấy lưu rồi lần lượt dùng
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hình, dùng các loại trùng, dùng xứ yên ổn, lấy chỗ tụ lại, lấy
sự giận, lấy bất tịnh, lấy nơi chốn, dùng đến việc chẳng biết
ơn và lấy việc giới hạn.
Hỏi rằng: Vì sao lấy các loại để nhớ nghĩ về tánh của
thân ?
Đáp rằng: Như giống độc thì sẽ sanh mầm chẳng tốt và
sẽ sanh ra tiếp tục. Như thân nầy là thân từ cha mẹ bất tịnh
sanh ra. Vì giống loại bất tịnh ấy sanh ra thân nầy; nên trở
thành bất tịnh. Như thế lấy các loại giống để nhớ nghĩ về tâm
tánh.
Hỏi rằng: Vì sao lấy xứ để nhớ nghĩ về tánh của thân ?
Đáp rằng: Thân nầy chẳng từ hoa Uất Đa La sanh ra,
lại cũng chẳng phải từ hoa Câu Ni Đà Phần Lợi Già sanh ra,
mà do từ nơi bụng mẹ sanh ra. Chỗ bất tịnh, hôi thối, bức
bách mà sanh ra. Từ lúc sanh các hình thái đều sanh. Từ hai
bên hông trái phải bị chằng chịt trói buộc xương cốt. Nơi nầy
là nơi bất tịnh thân nên thành bất tịnh. Như thế lấy nơi chốn
ấy mà nghĩ về tánh của thân.
Hỏi rằng: Vì sao lấy sự duyên vào mà nhớ nghĩ đến
tánh của thân ?
Đáp rằng: Đây do thân bất tịnh, sự khổ hay tăng trưởng
và trụ lại. Chẳng phải dùng vàng bạc của quý có thể làm cho
tăng trưởng. Lại cũng chẳng thể lấy mùi thơm Chiên Đàn và
hương thơm của Đa Già La mà tNm vào để làm cho tăng
trưởng, mà thân nầy từ bụng mẹ sanh ra. Chỗ ăn uống của
mẹ, chỗ nước mũi, dãi, máu, đờm tạp nhạp và nơi bào thai
mẹ sanh ra hôi thối. Nhờ đồ ăn thức uống lưu hành mà làm
cho thân nầy tăng trưởng. Rồi từ đó mà sinh ra. Từ chỗ ăn
uống, sữa đậu, hòa hợp với nước mắt, mũi tạp nhạp. Ở đây
thân nầy lấy chỗ hôi thối bất tịnh ấy mà lưu hành nuôi dưỡng
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để có thể tăng trưởng và tồn tại. Như thế lấy sự duyên vào
nầy mà nhớ nghĩ đến tự tánh của thân.
Hỏi rằng: Vì sao lấy sự lưu hành mà nhớ nghĩ về tự
tánh của thân ?
Đáp rằng: Như đống da thối trở thành chỗ tiểu dãi, rồi
sanh ra nhiều mầm bất tịnh lưu xuất. Thân nầy lại cũng thịnh
hành bởi tiểu dãi. Như vậy thân nầy là chỗ chứa đồ ăn uống
và tạp nhạp những nước hôi thối xú uế, gồm nhiều loại bất
tịnh. Từ chín lỗ mà chảy ra, rồi sanh ra nhiều việc vậy. Cũng
chẳng trở thành đầy đủ, như thế mà lưu hành và; nên nhớ
nghĩ đến tự tánh của thân.
Hỏi rằng: Vì sao lấy hình thái lần lượt mà nhớ nghĩ đến
tự tánh của thân ?
Đáp rằng: Thân nầy đầu tiên do nghiệp rồi sau đó lần
lượt tạo thành. Bảy ngày đầu thành Ca La La. 14 ngày thành
A Phù Đà. 21 ngày thành Bi Thi. 28 ngày thành A Ban. 35
ngày thành 5 tiết. 42 ngày thành 4 tiết. 49 ngày thành ra 4
tiết nữa. 56 ngày lại sanh ra 28 loại nữa. 63 ngày và 70 ngày
lại sanh ra xương. 77 ngày lại sanh ra 300 xương. 84 ngày
sanh ra 100 tiết. 91 ngày lại sanh ra 900 dây gân. 98 ngày lại
sanh ra 100 loại thịt tròn. 105 ngày lại sanh ra máu. 112 ngày
lại sanh ra màng (mô). 119 ngày sanh ra da. 126 ngày thành
màu sắc của da. 133 ngày sanh ra nghiệp do gió biến hóa nơi
nơi. 140 ngày đủ cửu khiếu (chín lỗ). 175 ngày sanh ra một
vạn bảy ngàn chỗ thNm thấu. 182 ngày thành vai thân. 189
ngày có sức lực. 196 ngày sanh ra 9 vạn 9 ngàn lỗ chơn lông.
203 ngày thành tất cả thân phận đầy đủ.
Lại nói: 49 ngày thì có thân thể, nương vào hông của
mẹ mà dựng đầu lên đến 294 ngày (nghĩa là tuần lễ thứ 42)
do nghiệp sanh ra gió, rồi chuyển chân lên trên, đầu trút
xuống dưới và hướng về cửa mình rồi sanh ra. Ở đời gọi tên
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là con người. Rồi lần lượt lấy hình hài ấy mà niệm đến tánh
của thân.
Hỏi rằng: Vì sao lấy các loại trùng mà niệm về tánh
của thân ?
Đáp rằng: Nơi thân nầy có 80.000 chỗ để cho trùng ở
và ăn tại đó. Ở nơi tóc cũng có trùng sống trong tóc. Ở nơi
đầu cũng có trùng tại đầu. Ở nơi não cũng có trùng phá não.
Đây gọi là trùng sân cuồng. Loại nầy lại có 4 loại khác. Một
tên là Khu Câu Lâm Ba; hai tên là Thấp Ba La; ba tên là Đà
La Kha; bốn tên là Đà Kha Thi La. Nương vào nơi mắt có
trùng tên là Thiết Nhãn. Nương vào tai có trùng tên là Thiết
Nhĩ. Nương vào mũi có trùng tên là Thiết Tỉ. Lại có 3 loại
tên là Lầu KhNu Mẫu Ha; hai tên là A Lầu Khâu; ba tên là
Ma Na Lầu Mẫu Khả. Nương vào lưỡi lại có trùng tên là Vật
Già; nương vào nơi gốc lưỡi có trùng tên là Mẫu Đản Đa.
Nương vào răng có trùng tên là CNu Bà. Nương vào chân
răng có trùng tên là Ưu Bà Câu Bà. Nương vào cổ có trùng
tên là A Bà Li Ha. Nuơng vào cuống cổ có 2 loại trùng. Một
tên là Hô Ha La; hai tên là Tỳ Hô Ha La. Nương nơi lông có
trùng tên là Thiết Mao. Nương nơi móng tay có trùng tên là
Thiết Trảo. Nương vào da có 2 loại trùng. Một tên là ĐNu
Na; hai tên là ĐNu Nan Đa. Nương vào nơi màng có 2 loại
trùng. Một tên là Cách Lam Bà; hai tên là Ma Bi Lam Bà.
Nương vào thịt lại có 2 loại trùng. Một tên là A La Bà; hai
tên là La Bà. Nương vào máu có 2 loại trùng. Một tên là Bà
La; hai tên là Bà Đa La. Nương vào gân có 4 loại trùng. Một
tên là Lại Đa Lỗ; hai tên là Hỉ Đa Sa; ba tên là Sa La Sa Đa
La; bốn tên là La Na Bà La Na. Nương vào mạch có trùng
tên là Giá Phiêu Hiếp Na. Nương vào động mạch có 2 loại
trùng. Một tên là Thi Bà La; hai tên là Ưu Bà Thi Bà La.
Nương vào xương lại có 4 loại trùng. Một tên là Dương
Thiết Tì Đà; hai tên là A Na Tì Đà; ba tên là Đãi Phúc Đà Tì
Đà; bốn tên là Dương Thiết Đản Khả La. Nương vào tủy có
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2 loại trùng. Một tên là Nhi Đổ; hai tên là Nhi Đỗ Thi La.
Nương vào lá lách có 2 loại trùng. Một tên là Ni La; hai tên
là Tỉ Đa. Nương vào tim lại có 2 loại trùng. Một tên là Tử Tì
Đa; hai tên là Ưu Bát Đà Tì Đa. Nương vào gốc của tim lại
cũng có 2 loại trùng. Một tên là Mân Khả; hai tên là Thi La.
Nương vào mỡ lại có 2 loại trùng. Một tên là Ca La; hai tên
là Ca La Thi La. Nương vào bàng quang lại có 2 loại trùng.
Một tên là Nhĩ Ca La; hai tên là Ma Ha Ca La. Nương vào
gốc của bàng quang lại có 2 loại trùng. Một tên là Ca La; hai
tên là Ca La Thi La. Nương vào bụng lại có 2 loại trùng. Một
tên là Sa Bà La; hai tên là Ma Ha Sa Bà La. Nương vào gốc
của bụng lại cũng có 2 loại trùng. Một tên là Lại Đa; hai tên
là Ma Ha Lại Đa. Nương vào ruột non lại cũng có 2 loại
trùng. Một tên là Qui Lại Đa; hai tên là Ma Ha Lại Đa.
Nương vào gốc của ruột lại có 2 loại. Một tên là Ba; hai tên
là Ma Ha Tử Ba. Nương vào gốc của ruột già có 2 loại trùng.
Một tên là An Na Bà Ha; hai tên là Bát Quả Bà Ha. Nương
vào dạ dày có 4 loại trùng. Một tên là Ưu Thọ Ca; hai tên là
Ưu Xã Ba; ba tên là Tri Xã Bà; bốn tên là Tiên Thị Bà.
Nương vào thục trạng lại có 4 loại trùng. Một tên là Bà Ha
Na; hai tên là Ma Ha Bà Ha Na; ba tên là Đà Na Bàn; bốn
tên là Phấn Na Mẫu Khả. Nương vào mật lại có trùng tên là
Tất Đa Ly Ha. Nương vào nước dãi lại có trùng tên là Sám
Ha. Nương vào mồ hôi lại có trùng tên là Đà Li Ha. Nương
vào mỡ tảng lại có trùng tên là Nhĩ Đà Li Ha. Nương vào sức
mạnh lại có 2 loại trùng. Một tên là Số Bà Ha Mẫu và hai tên
là Đỗ Ma Khế Đa. Nương vào gốc của sự cứng cáp lại có 3
loại trùng. Một tên là Xứ Ha Mẫu Kha; hai tên là Lỗ Ha Mẫu
Kha; ba tên là Bà Na Mẫu Kha. Có 5 loại trùng nương vào
thân, trước khi ăn; nương vào thân sau khi ăn và nương vào
thân bên trái để ăn bên trái của thân. Nương vào thân bên
phải để ăn bên phải của thân. Trùng nầy tên là Đàn Đà Tử La
Thìn Ha. Tử La Bất Tu La v.v... Nương vào 2 lỗ phía dưới
có 3 loại trùng. Một tên là Câu Lâu Câu La Duy Thâu; hai
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tên là Già La Thâu; ba tên là Hàn Đầu Bà Đà. Như thế các
trùng dừng ở nơi nhớ nghĩ về tánh của thân.
Vì sao lấy sự an ổn để nhớ nghĩ về tự tánh của thân
được ?
Đối với xương chân, gân cốt giữ vững thì xương đầu
gối là nơi làm cho xương an trụ. Xương đầu gối làm xương
bắp vế ở yên. Xương bắp vế làm cho xương mông ở yên.
Xương mông ở yên thì xương nơi lá lách sẽ giữ yên. Xương
lá lách làm cho xương vai giữ yên. Xương vai làm cho
xương trán giữ yên. Xương trán làm cho xương đầu giữ yên.
Xương đầu làm cho xương gò má giữ yên. Xương gò má làm
cho xương răng giữ yên. Như thế thân nầy xương gân cột lại
với da thịt để trở thành thân hôi thối. Từ hành nghiệp mà
sanh, chẳng dư khả năng tạo ra. Như thế lấy sự an ổn mà nhớ
nghĩ đến tự tánh của thân.
Vì sao lấy sự tụ họp ấy mà nhớ nghĩ đến tự tánh của
thân về 9 xương cốt của đầu; hai xương hai bên má; 32 chân
răng; bảy xương trán; 14 xương ngực; 24 xương hông; 18
xương sườn; 2 xương chậu; 64 xương tay; 64 xương chân.
Nương vào thịt có 64 xương nhỏ. Ở đây có 300 xương khác.
800 gân; 900 dây chằng; 900 thịt cục; 17.000 mạch.
8.000.000 sợi tóc; 99.000 sợi lông; 60 khoảng trống. 80.000
con trùng. Mật, nước dãi, não. Mỗi một thứ có Ba Lại Tha.
Chúng nặng 4 cân. Huyết A Tha nặng 3 cân. Như thế chẳng
thể tính đến các loại hình tướng ấy. Chỉ có nước tiểu dãi tụ
hợp nơi thân. Như vậy cho nên 2 nơi tụ hợp ấy phải nhớ nghĩ
về tự tánh của thân.
Vì sao lại lấy sự giận hờn mà nhớ nghĩ đến tự tánh của
thân ?
Nơi kia dùng những vật tốt để làm đẹp như mặc áo
quần tốt; xức dầu thơm vào thân. Sửa soạn áo quần, ngủ nghỉ
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chỗ yên, dùng những loại sang trọng để làm chỗ ngồi,
giường nằm v.v... Rồi nhiều loại đồ ăn thức uống dùng để
cúng dường, tâm sanh yêu thích, sau trở thành mến tiếc giận
hờn. Như thế rồi lấy sự giận hờn xấu ác ấy nên phải nhớ nghĩ
đến tự tánh của thân.
Vì sao lấy việc chẳng thanh tịnh mà nhớ nghĩ đến tự
tánh của thân ?
Như thế nương vào những đồ ăn mặc cho nên chẳng
tinh khiết: rồi giặt giũ lại trở nên sạch sẽ. Vì sao vậy ? - Vì
tánh ấy thanh tịnh vậy. Thân nầy bất tịnh chẳng thể làm cho
sạch được. Lại nữa lấy hương thơm để xoa vào thân rồi lấy
nước hoa để tNy rửa cũng chẳng thể làm cho sạch được. Vì
sao vậy ? - Vì tánh chẳng sạch vậy. Đây là lấy việc chẳng
sạch mà nhớ nghĩ về tự tánh của thân.
Vì sao lại lấy nơi chốn để nhớ nghĩ đến tự tánh của
thân ?
Như hoa nương vào nước trong ao để sống. Như trái
nương vào nơi quả để tồn tại. Như thế thân nầy từ đủ loại
phiền não tật hoạn mà sanh ra. Ví như bịnh mắt, bịnh tai,
bịnh mũi, bịnh lưỡi, bịnh thân, đau đầu, đau miệng, đau răng,
đau đường ruột, ngộp trhở, nóng lạnh,đau bụng. Tâm lo lắng
cuồng loạn, bịnh cảm gió. Cho đến thổ huyết, mụt nhọt, bịnh
hủi, ghẻ lở, sốt rét, bịnh sởi, bịnh hàn v.v... Thân nầy có quá
nhiều sự lo lắng. Như thế nơi phải lấy nơi chốn ấy để nhớ
nghĩ về tự tánh của thân.
Vì sao mà lấy chẳng biết ân để nhớ nghĩ về tự tánh của
thân ?
Người nầy dầu có thể tạo đồ ăn cho chính mình những
thức ăn tuyệt hảo; hoặc tắm rửa xức dầu thơm vào mắt, vào
chỗ ngồi, vào y phục và tự trang điểm thật khéo. Nhưng thân
nầy như cây độc; ngược lại chẳng biết ơn, nó hướng tới già,
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tới bịnh và hướng tới chết. Như người bạn lành mà chẳng
biết ơn. Như thế lấy việc chẳng biết ơn mà nhớ nghĩ về tự
tánh của thân.
Vì sao lại lấy hữu biên để nhớ nghĩ về tự tánh của
thân?
Thân nầy, hoặc có thể đổi mới; hoặc có thể ăn uống;
hoặc có thể bị phá hoại; hoặc có thể bị tiêu diệt. Nên thân
nầy hữu biên (có giới hạn). Như thế lấy hữu biên để nhớ nghĩ
về tự tánh của thân. Kẻ tọa thiền kia đối với cửa ngõ nầy; đối
với việc làm nầy lấy đó làm tự tánh; nên nhớ nghĩ về thân
nầy. Lấy sự nhớ nghĩ tự tại, dùng huệ tự tại, thành tâm chẳng
loạn. Nếu tâm chẳng loạn thì các sự che đậy mất đi. Thiền
phần sẽ khởi lên. Tùy theo đây mà được an lạc và trở thành
tốt đẹp.
Hỏi rằng: Vì sao nhớ nghĩ đến sự tịch tĩnh? Tu cái gì?
Tướng gì? Vị gì? Xứ nào? Công đức gì? Vì sao phải tu ?
Đáp rằng: Tịch tĩnh nghĩa là ở tâm thân diệt sự động
loạn, lại dứt trừ hẳn. Đây là tịch tịnh. Hiện nhớ nghĩ đến sự
tịch tịnh, kia nhớ nghĩ tùy theo chánh niệm. Đây gọi là niệm
tịch tịnh. Lấy sự nhớ nghĩ trụ lại chẳng loạn. Đây nghĩa là tu.
Làm cho khởi lên chẳng động, lấy tướng làm công đức. Lấy
chẳng điều phục làm vị. Lấy diệu giải thoát làm nơi chốn. Có
được công đức gì? - Nếu tu hành nhớ nghĩ đến tịch tịnh sẽ
được ngủ yên mà thức cũng yên. Trở thành tịch tịnh. Các căn
tịch tịnh, tâm nguyện đầy đủ, thành dễ thương, biết xấu hổ
đầy đủ. Thường vì người mà quý trọng. Hướng đến cõi lành,
hướng đến cõi giải thoát.
Vì sao phải tu ?
Kẻ mới tọa thiền ngồi vào chỗ yên tĩnh, nhiếp tất cả
tâm, chẳng khởi lên tâm loạn. Như thế vị Tỳ Kheo kia các
căn được an ổn. Tâm an ổn rồi vui mọi nơi đều yên ổn. Lấy
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tương ưng để trụ. Vị Tỳ Kheo kia dùng thân, khNu, ý để thấy,
để nghe và để nhớ nghĩ tịch tịnh. Lấy sự tịch tịnh ấy làm
công đức. Như Đức Thế Tôn đã dạy: Vị Tỳ Kheo kia giới
đầy đủ, định đầy đủ, tuệ đầy đủ, giải thoát đầy đủ, tri kiến
đầy đủ. Nếu một Tỳ Kheo được thấy một Tỳ Kheo khác thì
ta nói kẻ kia được ân đức thật lớn. Nếu nghe vị Tỳ Kheo kia,
ta nói được ân lớn. Nếu đến vị Tỳ Kheo kia, ta nói được ân
lớn. Nếu thấy, cúng dường nhớ nghĩ vị kia; hoặc theo vị kia
xuất gia, ta nói kẻ kia được ân đức lớn. Vì sao lại như vậy ? Vì các Tỳ Kheo khi nghe pháp nầy được xa rời 2 sự quen ồn
ào. Đó là thân được lìa chỗ quen ồn và tâm cũng được lìa
chỗ quen ồn. Vị Tỳ Kheo kia nhập vào sơ thiền, lấy sự an ổn
nhớ nghĩ; nên các sự che đậy mất đi. Nếu nhập vào nhị thiền
nhớ nghĩ người kia thì giác quán diệt. Nếu nhập vào đệ tam
thiền, nhớ nghĩ đến kia thì hỉ diệt. Nếu nhập vào đệ tứ thiền,
nhớ nghĩ về kia thì lạc diệt. Nếu nhập vào Hư không định,
nhớ nghĩ về sắc tưởng, sân nhuế tưởng và tất cả các loại
tưởng đều diệt. Nếu nhập vào Thức định, nhớ nghĩ đến kia
thì hư không diệt. Nếu nhập vào Vô sở hữu định nhớ nghĩ
đến kia thì thức nhập tưởng diệt. Nếu nhập Phi tưởng Phi phi
tưởng định, nhớ nghĩ đến kia thì Vô sở hữu tướng diệt. Nếu
nhập Tưởng thọ diệt, nhớ nghĩ đến kia thì tưởng thọ diệt.
Nếu được quả Tu Đà Hoàn, nhớ nghĩ thấy một nơi thì phiền
não diệt. Nếu được quả Tư Đà Hàm thì sự nhớ nghĩ thô về
dâm dục, sân nhuế, phiền não diệt. Nếu được A Na Hàm quả
thì sự nhớ nghĩ tinh tế về phiền não, dâm dục, sân nhuế diệt.
Nếu được quả A La Hán nhớ nghĩ kia về tất cả phiền não
diệt. Nếu nhập Niết Bàn, dùng tịch tĩnh nhớ nghĩ tất cả đều
diệt. Kẻ tọa thiền kia lấy cửa nầy, việc làm nầy như thế là
những công đức nhớ nghĩ tịch tĩnh. Tâm kia thành niềm tin.
Lấy tin ấy mà tự tại. Dùng niệm để tự tại, tâm ấy trở nên
chẳng loạn. Nếu tâm chẳng loạn thì các sự che đậy sẽ mất.
Thiền phần khởi lên bên ngoài. Thiền ấy thành trụ ở sự nhớ
nghĩ, đã đến cảnh giới tịch tĩnh rồi.
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Đối với 10 niệm xứ thì đây là những câu tán thán.
Hoặc niệm quá khứ, vị lai công đức của Phật. Đây gọi là tu
niệm Phật. Như thế niệm Duyên Giác công đức cũng vậy;
hoặc niệm lành, nói tất cả pháp. Đây gọi là tu niệm Pháp.
Hoặc nhớ về một Thanh Văn tu hành công đức. Đây là tu
niệm Tăng. Niệm về giới kia. Đây nghĩa là tu niệm giới.
Niệm về thí kia thì đây nghĩa là tu niệm thí. Nếu muốn vui
nhớ về bố thí thì thí ấy có công đức nơi người, lấy tướng
chấp thọ. Nếu có người thọ thí mà chưa thí, cho đến một
miếng cũng chưa nên ăn. Niệm thiên là thành tựu niềm tin có
5 điều. Do pháp ấy mà nên niệm thiên.
Luận về Con Đường Giải Thoát
Hết quyển thứ bảy

189

Luận về con đường giải thoát

Luận Về Con Đường Giải Thoát
Quyển thứ 8
- A La Hán Ưu Bà Đề Sa
(đời Lương gọi là Đại Quang)
tạo luận nầy bằng chữ Phạn.
- Đời nhà Lương, người nước Phù Nam,
Ngài Tam Tạng Tăng Già Bà La
dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
- Sa Môn Thích Như Điển,
Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc,
dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt,
ngày 17 tháng 5 năm 2006 nhằm ngày 20 tháng 4 năm
Bính Tuất (nhằm ngày kỷ niệm tự thiêu của Bồ Tát Thích
Quảng Đức, lần thứ 43).
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Phm Hành Môn
Thứ 5

H

ỏi rằng: Sao gọi là từ ? Tu cái gì? tướng gì? vị
gì? khởi cái gì và có công đức nào? Vì sao phải

tu hành ?
Đáp rằng: Như cha mẹ duy chỉ có một con, do chỗ tình
yêu và nhớ thấy con mình nên khởi lên lòng từ. Khởi lên tâm
làm lợi lạc. Như thế đối với tất cả chúng sanh. Lòng từ chính
là tâm nhiêu ích. Đây nghĩa là lòng từ, làm cho kia tu giữ
chẳng loạn; nên gọi là tu.Làm cho vui theo sự nhiêu ích khởi
lên, lấy làm tướng. Lấy sự yêu thương nhớ nghĩ làm vị.
Chẳng sân nhuế khởi lên. Nếu người tu hành lòng từ sẽ được
11 công đức. Gồm: Ngủ yên, thức an ổn, chẳng thấy ác
mộng, vì người khác mà nhớ nghĩ yêu thương, chư thiên gìn
giữ, lửa dữ dao gậy chẳng làm hại đến thân, làm cho tâm
luôn luôn định tĩnh, sắc diện tươi đẹp, lâm chung chẳng loạn.
Nếu chưa được thắng pháp thì sanh làm Phạm Thế.
Phải tu hành như thế nào ?
Đầu tiên đối với người tọa thiền vui tu làm việc lành.
Đầu tiên quán về sự phẫn hận, lo lắng và nhẫn nại là công
đức. Tâm nên giữ gìn sự nhẫn nại.
Vì sao nên quán sự phẫn hận, quá hoạn ?
Nếu người mới bắt đầu khởi lên sự giận dữ, đốt thiêu
tâm từ, làm cho tâm nầy dơ đi. Từ đây biến dần qua mắt và
mặt đỏ. Từ đó tạo thêm cho miệng nói điều xấu ác. Từ đây
tăng trưởng sự quan sát bốn phương. Từ đây tay chân tìm
gậy dao. Từ đây giận dữ thổ huyết. Từ đây sinh ra mất mát
của cải. Từ đây sinh ra đập phá các vật. Từ đây tăng trưởng
việc giết hại; hoặc giết kẻ khác; hoặc tự giết mình. Lại nữa
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nếu người hay giận dữ; hoặc giết cha mẹ; hoặc giết A La
Hán; hoặc phá Tăng; hoặc ác tâm làm cho thân Phật ra máu.
Như thế làm những việc xấu hổ. Như thế mà quán. Lại nữa
như thế nên quán. Ta được gọi là Thanh Văn vì sao mà
chẳng đoạn sự giận dữ, trở nên không xấu hổ. Ta nhớ lại việc
cái cưa như trong kinh đã nói. Ta ưa vui pháp lành. Nếu ta
làm cho sự giận dữ tăng trưởng, trở thành sự giận ác. Như
người vui tắm, cuối cùng cũng dơ. Ta tự biết đa văn mà chưa
hàng phục được sự giận dữ, như chỗ bỏ dơ, giống như vị
Thầy thuốc mà cuối cùng tự tán loạn. Ta vì đời là chỗ trân
quý mà ta chẳng trừ được sự giận dữ thì làm chỗ cho người
chê cười. Cũng giống như người họa cái hình mà bên trong
toàn là đồ chẳng sạch chứa nhóm. Là con người có trí tuệ mà
khởi lên sự sân hận cũng giống như người ăn đồ tạp độc. Vì
sao vậy? - Từ sự giận dữ nầy thật chẳng đáng ưa rồi thành
quả báo khổ sở. Như người bị rắn độc cắn. Tự có độc dược,
nên chẳng thể chữa lành. Người kia có thể biết vui, khổ và
chẳng vui. Như thế Tỳ Kheo. Nếu tâm giận tức khởi lên
chẳng thể kềm chế được thì Tỳ Kheo kia có thể biết được sự
khổ, vui và chẳng vui, vì sao từ sự giận dữ nầy mà phải kinh
sợ.
Lại nữa nên quán về sự sân hận. Sự sân giận nầy làm
cho oán hận cả nhà và ai cũng ta thán, cười chê. Lại vì chỗ
thân cận mà xấu hổ. Chỉ có cái đức mới sâu dày; nhưng lại bị
khinh miệt. Căn bản được quý trọng mà trở thành bị khinh
dễ. Bị gọi là dự hay bị chê cười. Rõ ràng cầu vui thành khổ.
Hoặc không động mà làm ra cho động; hoặc có mắt trở thành
như mù; hoặc thông minh mà trở thành vô trí. Như thế nên
quán và nhớ nghĩ về sự giận dữ, lo nghĩ.
Hỏi rằng: Vì sao quán về công đức của sự nhẫn nhục ?
Đáp rằng: Nhẫn nhục là cái lực, là cái áo giáp có thể hộ
thân, có thể trừ sự giận dữ. Đây gọi là dự, là lời khen. Người
trí tán thán chỗ ấy. Đây là niềm vui làm cho chẳng thoái.

192

Thích Như Điển dịch

Đây là sự giữ gìn, làm cho hộ trì tất cả đầy đủ. Đây là ánh
sáng làm cho thấy rõ nghĩa. Đây gọi là việc khởi lên sự xấu
hổ. Lại nữa nên quán ta đã cạo bỏ tóc râu; nên phải nhẫn
nhục. Ta đã yêu ta và nhận chỗ quốc thí thì phải lấy tâm
nhẫn mà làm cho thí chủ kia được quả báo lớn. Ta mang giữ
hình hài bậc Thánh, ta phải thực hành nhẫn nhục là hạnh của
bậc Thánh. Ta còn sân nhuế, làm cho chẳng còn sân nhuế.
Ta được gọi là Thanh Văn làm cho thật danh là Thanh Văn.
Kẻ Đàn Việt cúng thí cho ta các đồ vật, hãy lấy sự nhẫn nhục
nầy làm cho thí chủ kia được quả báo lớn. Ta có niềm tin
rằng: Sự nhẫn nhục nầy là chỗ ta tin tưởng, ta có trí tuệ. Sự
nhẫn nhục nầy là nơi sinh ra trí tuệ. Ta có trùng độc của sự
giận dữ. Với sự nhẫn nhục nầy ta sẽ đạp lên trùng độc kia.
Như thế quán niệm về sự giận dữ, lo lắng và công đức của sự
nhẫn nhục, làm cho tâm thọ trì. Ta sẽ hướng về sự nhẫn
nhục. Có người ác mạ lỵ ta, ta sẽ nhẫn nhục, ta sẽ khiêm
cung chẳng kiêu mạn. Như thế người tọa thiền hướng về
niềm vui của sự nhẫn nhục. Tự tạo ra sự lợi lạc, nhập vào nơi
yên ổn; tâm chẳng loạn. Từ ban đầu, thân nầy làm cho đầy
đủ. Ta lại vui và tâm vui chẳng nệ hà khổ sở.
Vì sao ta chẳng giận gia đình và chẳng sân nhuế ?
Sự an lạc đã xa lìa các não phiền, thành tựu tất cả công đức.
Kẻ tọa thiền kia chế phục được tâm nầy, làm cho tâm biết
xấu hổ và làm cho tâm nầy kham nhẫn lãnh thọ. Nếu tâm đã
trở thành tàm quý kham nhẫn lãnh thọ rồi thì từ đây nên tu
hành về lòng từ. Đối với tất cả chúng sanh như thể thân nầy
khổ sở để tọa thiền và người ấy đã tu về lòng từ. Đối với tất
cả chúng sanh từ đầu chẳng thể tu về lòng từ và đối với
những người oán trong gia đình, với người ác, với người
chẳng có công đức, với người đã mất, người ở nơi đó nên
khởi lên lòng từ. Người tọa thiền kia nên quý trọng họ. Vì
khởi lên tâm xấu hổ; nên đã chẳng khinh khi họ. Chẳng làm
những việc không vừa ý mà hay làm lợi lạc; nên phải khởi
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lên lòng từ. Đối với những người ấy chẳng khởi lên sự tật đố
và cũng chẳng khởi lên sự sân nhuế. Đối với chỗ của người
kia, đầu tiên nên tu lòng từ. Đầu tiên nên tưởng đến sự lợi lạc
ấy và nên quý trọng công đức kia. Như thế lấy tánh để thành
tựu. Lại cũng gọi là thành tựu về lời khen. Ở đây sự nghe
cũng thành tựu mà giới cũng thành tựu nữa. Lấy định để
thành tựu; lấy huệ để thành tựu. Là những chỗ ta nên quý
trọng. Như thế lấy thí, lấy ái ngữ, lấy sự lợi ích, lấy đồng sự
thành tựu. Đó là những điều ta đã làm lợi lạc. Như thế những
sự suy nghĩ lành, là những công đức đáng quý và là những
công đức lợi lạc. Làm cho khởi lên sự nhớ nghĩ sâu dày và
nhớ nghĩ về những người thân. Đối với chỗ của người kia
nên tu về lòng từ; nên làm lợi lạc và tâm thuờng tỉnh thức.
Nguyện cho tâm nầy không còn oán hận; chẳng muốn còn
sân si, trở thành an lạc. Nguyện lìa khỏi những nơi ồn ào và
nguyện thành tựu tất cả những công đức. Nguyện được
những việc lành lợi ích. Mong được tán dương. Nguyện có
niềm tin; nguyện được niềm vui. Mong có giới, nguyện được
có trí tuệ để nghe; nguyện được bố thí; nguyện có trí tuệ;
nguyện được ngủ yên; nguyện được an ổn khi thức. Nguyện
chẳng thấy ác mộng; nguyện người được yêu thương;
nguyện được yêu thương loài chẳng phải người. Nguyện
được chư thiên bảo hộ. Nguyện cho lữa dữ, dao gậy không
đụng vào thân nầy. Nguyện cho mau định tâm. Nguyện cho
sắc diện được vui tươi: nguyện sanh về cõi có Phật; nguyện
gặp người lành; nguyện chính thân mình đầy đủ. Nguyện cho
không có bệnh tật. Nguyện được sống lâu: nguyện thường
được an lạc. Lại nữa như thế nên suy nghĩ đối với những bất
thiện pháp kia nếu chưa sanh, nguyện đừng cho sanh ra. Nếu
đã sanh rồi, nguyện cho tiêu trừ đi. Còn thiện pháp chưa
sanh thì nguyện cho sanh. Nếu đã sanh rồi, nguyện cho được
tăng trưởng. Lại nữa kẻ kia chẳng thích suy nghĩ về các
pháp, nguyện việc ấy chẳng sanh. Nếu đã sanh rồi thì nguyện
cho mất đi. Nếu yêu mến nhớ nghĩ về pháp chưa sanh thì do
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tâm từ kia mà được có lòng tin. Người tọa thiền ấy lấy lòng
tin tự tại mà giữ nơi tâm. Lấy chỗ giữ tự tại ấy làm cho sự
nhớ nghĩ trụ lại. Lấy sự nhớ nghĩ tự tại, lấy chỗ giữ cho tự
tại, lấy niềm tin tự tại để tâm trở thành bất loạn. Người kia
hiện biết là chẳng loạn. Lấy những cửa nầy và những việc
làm nầy mà đối với người kia nên tu tâm từ. Tu rồi, tu nhiều
hơn nữa. Người tọa thiền kia hiện tại biết không loạn, dùng
cửa nầy và việc làm nầy đối với người kia tu rồi, thì dùng
tâm từ để tu nhiều nữa. Lấy tâm xấu hổ, tâm thọ trì lần lượt
yêu thương người ấy và tu hành tưởng nhớ đến lòng từ. Đối
với chỗ yêu mến người kia, nên tu và nhớ nghĩ đến lòng từ.
Rồi lần lượt ở trong ấy sẽ có người tu và nghĩ đến lòng từ.
Đối với người ấy đã tu và tưởng đến lòng từ rồi thì lần lượt
đối với việc oan gia kia sẽ tu và tưởng đến lòng từ, thì như
thế đối với tất cả chúng sanh giống như thân của mình, làm
cho đầy đủ chẳng có phân biệt. Hoặc như thế tu hành về lòng
từ. Hay ở nơi người kia mà người ấy chẳng hành lòng từ.
Hoặc nơi người tọa thiền chậm chạp chẳng khởi lòng từ, thì
nên làm cho sự lo lắng xa lìa. Với ta chẳng lành, chẳng dễ
thương. Ta vui được với pháp lành, có lòng tin nên xuất gia.
Ta lại nói rằng: Nương vào nơi bậc Thầy làm lợi ích chúng
sanh, khởi lên đại từ bi. Đối với một người mà khởi lên lòng
từ, hà huống đối với việc oan gia. Nếu như thế thì sự lo lắng
xa rời sân nhuế chẳng mất được. Kẻ tọa thiền kia vì thế mà
tu lòng từ. Chẳng nên siêng năng, lấy những phương tiện
khác mà tu hành. Đối với kẻ kia, vì trừ sân nhuế.
Hỏi rằng: Dùng phương tiện nào để trừ sân nhuế ?
Đáp rằng: Cùng với kia, nên chu toàn. Nên suy nghĩ
đây là công đức về hơi thở, tự do mình tạo ra. Lo việc giải
thoát thân tộc của chính mình về những tội đã qua, chẳng
nên tác ý. Nghiệp của chính mình trong hiện tại là những gốc
rễ tự tánh, nhớ nghĩ sự mất mát ấy. Nên quán về chỗ không.
Nên hãy nhiếp thọ. Từ kẻ kia tuy sanh sân hận; hoặc có chỗ
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đi khất thực, tùy nghi mà thí cho cùng. Nếu người kia có bố
thí, lại tùy nghi mà lấy dùng, thường cùng với lời nói lành,
kẻ kia làm việc ấy lại cũng tùy theo. Như thế giữ gìn. Cái
nhơn kia so với sân nhuế nầy sẽ mất đi. Đối với công đức
hoặc thấy công đức nầy thì với công đức ấy nên suy nghĩ;
chẳng vì phi công đức. Như trong nước có rác, trừ rác lấy
nước. Nếu như nơi kia không có công đức thì phải khởi lòng
từ. Người nầy chẳng có công đức, nên hướng về con đường
ác. Người chịu ơn nên suy nghĩ về ơn kia. Nếu người làm ấy
chẳng yêu kính thì làm cho khởi lên ân đức. Đối với người
kia, nếu đã làm rồi, chẳng yêu kính thì nên tạo ra công đức.
Lại nữa phải làm cho diệt việc bất thiện để trở thành cõi
thiện. Từ đó sự oán kia trở thành ân nghĩa có thể rõ biết.
Chính nghiệp do mình tạo ra, vì người nầy tạo ra pháp ác. Vì
người nầy sân nhuế. Đối với nghiệp ác của kẻ kia nên phát
sanh sự quan sát, lo cho việc giải thoát. Nếu người mạ lỵ ta,
hại ta, thì đó là đầu tiên tạo ra nghiệp ác, giúp cho kẻ kia giải
thoát, ta phải làm cho chứng và thấy được sự hoan hỷ. Trong
thân tộc, đối với sự sanh tử của chúng sanh liên tục, thì đó là
người quen của ta; nhớ nghĩ rồi liền làm cho khởi lên sự nhớ
nghĩ về những người thân. Vì tự thân của mình tội lỗi, do tạo
ra tướng và sự sân nhuế kia từ ta mà sanh ra. Vì kẻ kia chẳng
được công đức, ta trở thành chỗ làm cho khởi lên cái tướng
tội trong quá khứ của mình. Chẳng nên tác ý. Chẳng có
tướng sân nhuế. Chẳng nên tác ý. Như người chẳng vui thấy
màu sắc khi khép mắt lại. Người khổ ấy vì tự mình làm khổ,
chẳng có chướng ngại; nên làm cho khởi lên tướng.
Vì sao như kẻ ngu si ?
Lấy lòng từ, chẳng nhớ nghĩ đúng, tự tạo ra khổ. Hãy
quán về tâm khổ là nguyên nhơn, cũng nên biết là có chỗ ân
oán với gia đình. Từ người kia nên lìa chỗ nầy. Làm cho
chẳng thấy chẳng nghe, mà nơi ấy sẽ giữ lại các căn. Tự tánh
là giữ gìn sự dễ thương về sự chẳng dễ thương của cảnh giới.
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Các căn tự tánh nơi sân nhuế của ta đây. Nguyên nhơn là
không nhớ nghĩ chơn chánh. Như thế mà quán. Kẻ mà sự
nhớ nghĩ diệt, lấy kia sanh khổ và cả kia lại khổ. Đây là tất
cả pháp đối với một tâm sát na được diệt. Ta vì sao mà cùng
kia chẳng sân nhuế? Ta sẽ tạo ra sân, như thế mà quán. Kẻ
hòa hợp, trong ngoài chẳng phân hòa hợp; nên sanh ra khổ
vậy. Ta đối với một phần nơi chốn chẳng thể tạo cho tâm sân
nhuế. Như thế mà quán về không. Đó là người tạo khổ, là
người thọ khổ. Nghiệp thứ nhất kia chẳng thể được. Thân
nầy là nhơn duyên để sanh ra, chẳng có chúng sanh cũng
chẳng có cái ta, chỉ là chỗ tụ lại của cỏ rác. Quán như thế cho
nên Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
Ở nơi làng rừng thảy
Những khổ vui đều rõ
Chẳng từ chính ta đốt
Nương phiền não do xúc
Nếu tâm không phiền não
Ai chạm được tới xương.
Kẻ tọa thiền kia như thế sân nhuế diệt, phương tiện rõ
ràng mà từ người thân mình trong đó có người oán. Liền
phân biệt rồi, sau đó tự tại. Tâm sau đó lần lượt nhớ nghĩ đến
từ, nên tu tại nơi. Các Thầy Tỳ Kheo từ kẻ kia nên tu. Trụ xứ
của Tăng chúng, từ kẻ kia nên tu. Tự trụ xứ ấy chư thiên từ
kẻ kia nên tu. Từ trụ xứ, chúng sanh từ kẻ kia nên tu. Từ chỗ
ở ngoài thôn, như thế từ thôn nầy đến thôn khác; từ nước nầy
đến nước khác; từ kẻ kia nên tu hết thảy. Kẻ tọa thiền kia lấy
tâm từ bi làm cho khắp nơi đầy đủ rồi. Từ nơi kia tỏa ra 2
phía, rồi 3 phía, rồi 4 phía. Rồi từ 4 phía ấy, cả trên dưới
cùng với tất cả chúng sanh đều phóng tâm từ bi và tất cả thế
gian lấy tâm từ tối đại vô lượng. Chẳng oán chẳng sân nhuế
làm cho đầy đủ. Kẻ tọa thiền kia như thế tu hành về lòng từ.
Dùng 3 loại làm cho an ổn nơi Thiền. Đó là lấy tổng nhiếp
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chúng sanh; lấy tổng nhiếp làng ấp và lấy tổng nhiếp các nơi.
Lấy một chúng sanh làm cho an ổn nơi lòng từ của thiền.
Như thế hai, ba chúng sanh cho đến nhiều chúng sanh. Đối
với một thôn làng có chúng sanh, làm cho an ổn nơi tâm từ
của Thiền; rồi cho đến nhiều thôn cũng như thế. Đối với một
phương, tạo mỗi chúng sanh, làm cho an ổn nơi tâm từ của
Thiền, như thế cho đến 4 phương. Đối với đây nếu nương
vào một chúng sanh tu hành lòng từ thì với chúng sanh nầy,
việc chết ấy trở thành mất đi. Lấy việc mất ấy chẳng chịu
đựng, khởi lên lòng từ. Cho nên phải rộng tu tâm từ bi. Cho
đến những việc làm rộng thêm ra, thì lúc ấy sẽ trở thành
những việc làm vi diệu. Trở thành cái quả lớn và công đức
thật to lớn.
Hỏi rằng: Lòng từ ấy gốc gì? khởi lên cái gì? đầy đủ
thế nào: và cái gì không đầy đủ? việc gì?
Đáp rằng: Chẳng tham lam là gốc. Chẳng sân nhuế là
gốc. Chẳng si mê là gốc. Dục là căn. Chánh tác ý là căn.
Khởi lên cái gì? - Căn nầy làm cho khởi đầy đủ thế
nào? Nếu lòng từ thành tựu, giết trừ sân nhuế, trừ đi cái yêu
thương chẳng lành, làm cho thân, miệng, ý nghiệp được
thanh tịnh. Đây gọi là đầy đủ.
Những gì là không đầy đủ?
Dùng 2 nguyên nhân mất đi lòng từ; lấy chính người
quen của mình rồi sanh oán, dùng cái ái không thuận; lấy sự
đối trị sanh oán, lấy việc ấy khởi lên sân nhuế. Đây nghĩa là
không đầy đủ.
Việc gì? - Đối với tất cả chúng sanh là công việc vậy.
Hỏi rằng: Chẳng đúng về đệ nhất nghĩa chúng sanh là
chẳng thể được và vì sao nói chúng sanh là sự ?
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Đáp rằng: Y vào các loại gốc ở đời mà giả nói là chúng
sanh. Lúc ấy các Bồ Tát Ma Ha Tát tu lòng từ tràn khắp, đối
với tất cả chúng sanh đầy đủ 10 Ba La Mật.
Hỏi rằng: Vì sao lại đúng ?
Đáp rằng: Bồ Tát Ma Ha Tát đối với tất cả chúng sanh
hành tâm từ, duyên vào sự lợi lạc trở thành nhiếp thọ chúng
sanh, tạo thí vô úy. Như thế đầy đủ nơi Đàn Ba La Mật. Bồ
Tát Ma Ha Tát đối với tất cả chúng sanh làm việc lành,
nương vào sự lợi ích đối với tất cả chúng sanh thành ra
chẳng hại, chẳng mất pháp để dùng. Đối với tất cả chúng
sanh làm việc thiện, nương vào sự lợi lạc cho tất cả chúng
sanh, thành ra ý chẳng tham, xa lìa chỗ không lợi lạc, hướng
đến thiền, hướng đến người xuất gia, như thế đầy đủ Ba La
Mật Đa. Bồ Tát Ma Ha Tát đối với tất cả chúng sanh làm
việc lành, nương vào làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh, thành
ra suy nghĩ nhiều về sự lợi lạc và chẳng lợi lạc và như nghĩa
nói về phương tiện cho rõ ràng. Vì trừ ác, nên được việc
lành. Như thế đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật.
Bồ Tát Ma Ha Tát đối với tất cả chúng sanh làm việc
lành, nương vào chỗ chấp làm lợi lạc, chẳng xả tinh tấn. Tất
cả mọi lúc đầu siêng năng tinh tấn. Như thế đầy đủ tinh tấn
Ba La Mật.
Bồ Tát Ma Ha Tát làm việc lành, đối với tất cả chúng
sanh, nương vào sự lợi lạc cho chúng sanh kia, nói lời ác mạ
lỵ, thành nhẫn nhục, chẳng sân hận. Như thế đầy đủ nhẫn
nhục Ba La Mật.
Bồ Tát Ma Ha Tát, đối với tất cả chúng sanh làm việc
từ, nương vào sự nhiêu ích đối với tất cả chúng sanh nói lời
chơn thật về chỗ ở thật, thọ trì thật. Như vậy đầy đủ cho lý
Ba La Mật.
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Bồ Tát Ma Ha Tát đối với tất cả chúng sanh thực hành
từ bi, nương vào chỗ lợi lạc đối với tất cả chúng sanh cho
đến mất mạng nầy, thề nguyền vẫn không xả bỏ. Nguyện
thành Thánh để thọ trì lời thệ nguyện. Như thế thọ trì Ba La
Mật đầy đủ.
Bồ Tát Ma Ha Tát đối với tất cả chúng sanh lấy tự
tướng mà làm lợi lạc, đầy lòng từ bi Ba La Mật.
Bồ Tát Ma Ha Tát đối với tất cả chúng sanh tu từ bi và
ngay cả người thân hay kẻ oan trong gia đình đều lấy tâm
bình đẳng, lìa sự sân nhuế yêu thương. Như thế đầy đủ xả Ba
La Mật.
Như vậy Bồ Tát Ma Ha Tát tu hạnh từ bi, thành đủ cả
10 Ba La Mật, làm rõ lòng từ, đủ 4 cách thọ trì. Lúc ấy Bồ
Tát Ma Ha Tát tu lòng từ đầy đủ 10 Ba La Mật rồi, làm cho
đầy đủ 4 sự thọ trì. Cho nên gọi là chân lý thọ trì, thí thọ trì,
tịch tĩnh thọ trì, huệ thọ trì. Đối với đây là chân lý Ba La
Mật, thọ trì Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật làm cho đầy đủ
chân lý Ba La Mật. Thí Ba La Mật, giới Ba La Mật ra ngoài
Ba La Mật làm cho đầy đủ thí thọ trì. Nhẫn nhục Ba La Mật,
Từ Ba La Mật, Xả Ba La Mật làm cho đầy đủ tịch tĩnh thọ
trì. Huệ Ba La Mật làm cho đầy đủ huệ thọ trì. Như thế Bồ
Tát Ma Ha Tát tu lòng từ biến mãn rồi, đầy đủ 10 Ba La Mật
làm cho đầy đủ 4 thọ trì, làm cho đầy đủ 2 pháp. Cho nên Xa
Ma Tha, Tỳ Bà Xá Na. Đối với chân lý nầy thọ trì, thí thọ trì,
tịch tĩnh thọ trì làm cho đầy đủ Xa Ma Tha. Huệ thọ trì làm
cho đầy đủ Tỳ Bà Xá Na. Đầy đủ Xa Ma Tha rồi, làm cho
đầy đủ tất cả thiền, giải thoát, định chánh thọ. Làm cho khởi
lên xong biến vào định và đại từ định. Tỳ Bà Xá Na đầy đủ
rồi, làm cho đầy đủ tất cả thần thông biện lực vô úy. Khi đầy
đủ rồi, làm cho khơi lên tự nhiên trí và nhứt thiết trí. Như thế
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Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành về lòng từ, làm cho lần lượt đầy
đủ nơi Phật địa.
Hỏi rằng: Thế nào là bi? Tu cái gì? Tướng gì? Vị gì?
Khởi lên như thế nào? Có công đức gì? Vì sao phải tu ?
Đáp rằng: Như cha mẹ chỉ có một con, tâm thường
thương yêu nhớ nghĩ, thấy con khổ sở, tâm khởi lên sự
thương con. Khổ sở như thế, đối với tất cả chúng sanh khởi
lên lòng từ lân mẫn. Đây nghĩa là bi. Bi trụ chẳng loạn, đây
nghĩa là tu. Chẳng hiện ra điều không lợi lạc làm tướng. Lạc
chính là vị. Lấy chẳng hại mà khởi, cùng với từ tạo ra công
đức.
Vì sao phải tu? - Đầu tiên người mới ngồi thiền nhập
vào chỗ tịch tĩnh để ngồi, nhiếp tất cả tâm, làm cho tâm
chẳng loạn. Thấy kia có bịnh; có già; có tham; hoặc thấy;
hoặc nghe như thế mà tác ý. Chúng sanh kia bị khổ. Phải
dùng phương tiện như thế nào để giải thoát sự khổ ấy. Lại
nữa nếu thấy sự điên đảo nầy vì bị phiền não cột ràng, trói
chặt vào vô minh; hoặc người có công đức mà chẳng tu học.
Hoặc thấy hoặc nghe như thế mà tác ý, chúng sanh bị khổ
nên sanh vào chỗ ác. Phải dùng phương tiện nào để giải thoát
khỏi khổ ấy? Lại nữa nếu thấy bất thiện pháp tương ưng với
thiện pháp hay chẳng tương ưng thì dùng bất khả ái pháp
tương ưng với khả ái pháp và với chẳng tương ưng. Hoặc
thấy hoặc nghe như thế mà tác ý. Chúng sanh kia bị khổ nên
phải sanh vào chỗ ác. Dùng phương tiện nào để từ chỗ khổ
ấy được giải thoát. Với người tọa thiền kia dùng cửa nầy và
việc làm nầy đối với người kia tu hành tâm bi, tâm ấy tu
hành nhiều. Kẻ ngồi thiền kia lấy cửa nầy và việc làm nầy
đối với người kia tu tâm bi rồi và sau khi đã tu tâm bi nhiều
rồi thì tâm ấy trở thành hòa nhã, kham nhẫn hay thọ trì. Kẻ
kia lần lượt tu hành ở trong loài người. Từ kẻ kia tu hành với
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người oán. Ngoài ra như đã nói trước, cho đến đầy đủ khắp
nơi.
Hỏi rằng: Lòng bi đầy đủ là gì? Bi như thế nào là
không đầy đủ ?
Đáp rằng: Nếu lòng bi mẫn thành tựu thì trừ nơi sự sát
hại chẳng khởi ưu não. Trừ lòng thương bất thiện. Dùng 2
nhân duyên để mất lòng từ, lấy tự thân sanh oán,lấy ưu não
thực hành, lấy đối trị sinh oán, từ đó khởi lên sự lo sợ.
Hỏi rằng: Sự khổ chẳng phải đối với tất cả chúng sanh
có, chẳng phải tất cả lúc có. Vì sao đối với tất cả chúng sanh
tu tâm bi ?
Đáp rằng: Chúng sanh bị khổ, lành lấy tướng ấy, rồi
chấp vào tướng kia, thành tất cả nơi phải tu bi. Lại nữa sanh
tử là khổ và tất cả chúng sanh đều khổ. Do kia mà thành tất
cả nơi tu hành.
Hỏi rằng: Hỷ là gì? Tu cái gì? Tướng gì? Vị gì? Khởi
lên cái gì và với công đức nào? Vì sao phải tu ?
Đáp rằng: Giống như cha mẹ chỉ có một người con,
tâm thường thương yêu nhớ nghĩ đến, thấy con ấy được vui,
tâm sinh hoan hỷ. Lành thay như thế, tất cả chúng sanh, tâm
sanh hoan hỷ. Đây nghĩa là hỷ. Hỷ trụ chẳng loạn, đây nghĩa
là tu. Lấy mừng vui làm tướng; chẳng sợ làm vị. Trừ chẳng
vui làm hỷ. Cùng với lòng từ tạo ra công đức. Vì sao phải tu
? - Đầu tiên người tọa thiền nhập vào chỗ tịch tĩnh, nhiếp tất
cả tâm bất loạn. Tánh cách người nầy được chỗ kính trọng.
Thấy được an lạc, tâm sinh hoan hỷ. Hoặc thấy hoặc nghe
như thế mà tác ý. Lành thay lành thay! Nguyện cho chúng
sanh kia được hoan hỷ lâu dài. Lại nữa nếu thấy cùng bất
thiện pháp, chẳng tương ưng; cùng với thiện pháp thì tương
ưng. Pháp không khả ái, không tương ưng. Cùng với khả ái
thì tương ưng. Hoặc thấy hoặc nghe như thế mà tác ý. Lành
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thay lành thay! Nguyện vì chúng sanh kia mà được hoan hỷ
lâu dài. Kẻ tọa thiền kia lấy cửa nầy, lấy việc làm nầy. Đối
với người kia tu tâm hoan hỷ, tu hành nhiều hơn. Người tọa
thiền kia lấy cửa nầy, dùng việc làm nầy, đối với người kia
tu hỷ tâm rồi, tu nhiều hơn nữa, thành ra hòa hợp với tâm
tàm quý, tâm kham nhẫn và hay thọ trì. Từ kẻ kia lần lượt tu
hành trong mọi người. Từ nơi kia tu hành đối với kẻ oán.
Ngoài ra như đã nói rộng rồi. Cho đến niềm vui đầy đủ tứ
phương.
Hỷ nào đầy đủ? Hỷ nào không đầy đủ? Nếu hỷ thành
tựu, trừ việc chẳng vui, chẳng khởi, chẳng lành yêu, trừ ỷ
ngữ, mà 2 nguyên nhơn làm mất niềm vui. Đó là lấy tự thân
sanh oán và lấy cười đùa khởi lên việc làm. Lấy đối trị sanh
oán, lấy chẳng vui khởi, như ban đầu đã giải rõ.
Hỏi rằng: Cái gì là xả? Tu cái gì? Tướng gì? Vị gì?
Khởi ra sao? Công đức nào? Vì sao phải tu?
Đáp rằng: Cũng giống như cha mẹ chỉ có một con,
không thể nghĩ lại chẳng không thể không nghĩ về, thành ra
xả. Đối với kia thành trung tâm như thế và đối với tất cả
chúng sanh là trung tâm xả hộ. Đây gọi là xả. Xả trụ chẳng
loạn. Đây gọi là tu. Lấy Vô sở trước làm tướng. Lấy bình
đẳng làm vị. Điều phục sự vui sân hận mà khởi. Cùng với
lòng từ tạo ra công đức.
Hỏi rằng: Tu cái gì?
Đáp rằng: Kẻ tọa thiền từ ban đầu cùng với lòng từ đầy
đủ khởi dậy rồi cùng với bi đầy đủ khởi dậy và cùng với hỷ
đầy đủ khởi dậy. Rồi khởi nơi đệ tam thiền. Kẻ tọa thiền kia
đã được nơi tam thiền rồi, tự tại thấy từ bi hỷ quá lo. Ái nhuế
cận kề, cùng với hí luận cùng khởi, cùng với hỷ lạc một lúc
khởi lên. Lấy quá lo để đối trị. Thấy công đức xả. Người tọa
thiền kia như thế thấy từ bi hỷ quá lo rồi, rồi thấy xả công
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đức. Từ đầu đối với việc chẳng thể yêu nghĩ,chẳng thể chẳng
yêu nghĩ về người; rồi cùng với xả cùng khởi lên sự nhớ
nghĩ, làm cho tâm đầy đủ. Xả tâm tăng trưởng, tu rồi tu
nhiều hơn nữa để thành hòa hợp vui vẻ, kham nhẫn có thể
thọ trì. Kẻ kia lần lượt đối với người oán tu hành. Từ kẻ kia
đối với thân hãy tu hành. Ngoài ra như đã nói rộng lúc ban
đầu có thể rõ biết cho đến đầy đủ khắp nơi. Kẻ tọa thiền kia
như thế tu hành, cùng với xả đều khởi. Nơi đệ tứ thiền lấy 3
loại làm cho yên. Đó là tổng nhiếp chúng sanh. Tổng nhiếp
làng xóm và tổng nhiếp các nơi.
Hỏi rằng: Nếu người tọa thiền hiện tu hạnh xả thì đối
với chúng sanh vì sao tác ý ?
Đáp rằng: Tác ý như đã nói là đối với từ bi hỷ là chỗ
tác ý. Đối với các chúng sanh, trừ ra việc làm hoan hỷ. Làm
việc hoan hỷ, tác ý trong niềm vui, như người thân xa nhau
lâu ngày thấy lại lần đầu sung sướng chờ đợi, tâm ấy sanh
hoan hỷ. Sau khi ở chung rồi tâm nầy thành tục, như thế giữ
lại từ bi hỷ. Sau đó trở thành xả nhiếp thọ. Như thế tác ý tu
hành đối với xả. Lại có người nói: Chúng sanh, chúng sanh
giả, như thế mà tác ý.
Vì sao xả đầy đủ và xả chẳng đầy đủ? - Nếu xả thành
tựu thì giết trừ sân ái, chẳng khởi lên vô minh. Lấy 2 nguyên
nhơn làm mất xả. Lấy tự thân sanh oán, lấy đó khởi vô minh,
lấy đối trị sanh oán, lấy sân ái khởi lên.
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Thêm vào để làm rõ nghĩa
Tứ Vô Lượng

T

hế nào là Tứ Vô Lượng tán cú ?
Tứ Vô Lượng ở đây lấy một chúng sanh mà khởi
lên. Nương vào nơi chốn mà tu hành, như mẹ nhớ con tùy
theo thời tiết, như đối với súc sanh, như đối với người phạm
giới, đối với người đầy đủ giới, đối với kẻ lìa dục, đối với
các vị Thanh Văn, đối với các vị Duyên Giác, đối với bậc
Chánh Biến Tri, đối với quy y thắng xứ, nhiều hơn vô lượng
có thể biết được.
Hỏi rằng: Đối với Từ Bi Hỷ và sao lại khởi nơi tam
thiền? mà không phải đệ tứ thiền?
Đáp rằng: Chúng sanh khởi lên chỗ ưu não, sân nhuế
hại, chẳng vui. Lấy sự ưu não kia đối trị, cùng với hỷ sanh
tâm. Tu hành Từ Bi Hỷ. Cho nên sanh vào Tam Thiền mà
không phải Tứ Thiền. Lại nữa xả địa ở nơi đệ tứ thiền, lấy 2
xả mà thành tựu vậy. Cho nên thọ xả pháp trong xả. Đối với
xả địa trụ nơi ấy. Đối với chúng sanh lấy sự lợi lạc làm xả.
Do địa mà tâm vô lượng sanh nơi tam thiền, chẳng phải sanh
vào tứ thiền. Lại nói đối với Tứ Vô Lượng thì sanh nơi tứ
thiền, như Đức Thế Tôn đã nói: Đối với Tứ Vô Lượng – Này
các Tỳ Kheo nên tu. Định nầy có giác có quán. Các ngươi
nên tu có giác không quán. Các ngươi nên tu không giác
không quán. Các ngươi nên tu cùng với hỷ sanh ra. Các
ngươi nên tu cùng với lạc sanh ra. Các ngươi nên tu cùng với
xả sanh ra.
Hỏi rằng: 4 Vô Lượng nầy tại sao nói 4 ? mà chẳng nói
ba, chẳng nói năm ?
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Đáp rằng: Nếu mà ghi tất cả thì phải thấy rằng vì sân
nhuế hại chẳng vui. Sân ái đối trị nên thành Tứ Vô Lượng.
Lại nói rằng trong 4 loại nầy chỉ có Từ. Do con người hay
khởi lên nhiều sân nhuế não hại. Vì trừ được nên dùng 4 cửa,
thành hơn kia. Xả là Từ Bi Hỷ thanh tịnh, sân ái đối trị vậy.
Tứ Vô Lượng là một tánh mà nên biết có nhiều tướng khác
nhau. Như thế sự quá lo lắng làm đối trị; đó là việc của
chúng sanh. Đây là ý lợi lạc vậy, thành một tướng. Lại nói
pháp thắng vậy. Chấp vào việc hơn vậy. Lấy sự lợi lạc hơn
vậy, thành nhiều tướng khác nhau. Như Đức Thế Tôn nói:
Đối với y vàng trong các kinh điển thì đó là nơi thanh tịnh,
lòng từ là đệ nhứt. Đối với hư không xứ, lòng bi là đệ nhứt.
Đối với thức xứ, hỷ là đệ nhứt. Đối với vô sở hữu xứ, xả là
đệ nhứt.
Hỏi rằng: Vì sao biết được ?
Đáp rằng: Do nương vào chỗ gần kia vậy mà rõ biết
được nghĩa nầy.
Hỏi rằng: Vì sao ?
Đáp rằng: Tu tâm từ vậy. Đối với tất cả chúng sanh tùy
theo nơi ý nầy, dùng thường tùy theo. Đối với xanh vàng tất
cả đều vào hiện làm tác ý. Lấy tiểu phương tiện làm cho tâm
được an. Đây là những việc của chúng sanh vậy. Hoặc sắc
giới thanh tịnh, tất cả nhập vào pháp ý. Người tọa thiền kia
lúc ấy ở sắc giới được đệ tứ thiền. Cho nên nói với Từ là đệ
nhứt thanh tịnh. Kẻ tọa thiền kia nương vào. Sắc giới về lòng
từ nơi đệ tứ thiền, lúc ấy được vượt qua khỏi kia.
Hỏi rằng: Đây là chỗ cạn vì sao ?
Đáp rằng: Lấy việc tu từ vậy. Tâm biết sắc giới quá lo.
Vì thấy chúng sanh khổ. Với kia vì sắc là nhơn sanh ra Từ.
Từ đây lấy tâm để biết sắc giới quá lo. Đối với sắc, xa lìa,
hiện làm ra chỗ tác ý. Đối với hư không xứ dùng tiểu phương
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tiện thì tâm nầy được an. Dùng cái được ấy để nương vào
vậy. Cho nên nói bi đối với hư không là đệ nhứt. Kẻ tọa
thiền kia nương vào Hỷ để vượt qua Hư không xứ.
Hỏi rằng: Nghĩa nầy là thế nào ?
Đáp rằng: Do tu Hỷ vậy. Tâm chẳng dính mắc, thường
lấy Vô biên thức. Vì sao mà Hỷ nầy đối với Vô sở trước và
Vô biên thức xứ làm an ổn chúng sanh. Từ tâm nầy chẳng
dính mắc, thường hay lấy Vô biên thức vậy. Lìa sự dính mắc
đối với hư không. Vô biên thức hiện ra làm chỗ tác ý. Dùng
tiểu phương tiện, tâm nầy được an. Các loại khác vậy. Cho
nên nói Thức xứ lấy Hỷ làm đệ nhứt.
Hỏi rằng: Kẻ tọa thiền kia nương vào xả để vượt qua
thức xứ. Nghĩa nầy là thế nào ?
Đáp rằng: Do tu xả vậy. Tâm trở nên lìa xa sự dính
mắc. Vì sao chẳng lấy tu xả được chỗ dính mắc. Chúng sanh
nầy được lạc được khổ; hoặc do hỷ; hoặc do lạc. Từ kia lấy
tâm lý sự dính mắc, lìa chỗ Vô sở trước, vô sở hữu xứ. Hiện
làm cho tâm vui. Dùng tiểu phương tiện của tâm nầy thành
an ổn. Chẳng đắm trước các loại khác. Vì sao đối với Vô sở
hữu xứ mà chẳng được dính mắc hoặc thức hoặc vô biên.
Cho nên nói Vô sở hữu xứ xả là đệ nhứt.
Hỏi rằng: Quán tứ đại là thế nào? Tu cái gì? Tướng gì?
Vị gì? Khởi lên cái gì? Công đức gì? Vì sao phải tu ?
Đáp rằng: Do trí cho biết là bên trong tự tướng gồm tứ
đại. Đây nghĩa là xem thấy tứ đại. Tâm kia trụ nơi chẳng
loạn. Đây nghĩa là tu. Tùy theo quán tứ đại lấy làm tướng.
Thông đạt chỗ không, lấy làm vị. Trừ chúng sanh mà khởi.
Công đức gì ? - Nếu tu hành quán tứ đại trở thành có
thể kham nhẫn sự lo sợ về niềm vui hay chẳng vui. Đối với
việc dễ thương hay chẳng dễ thương, trở thành tâm bình
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đẳng; trừ ý kiến riêng của nam nữ sẽ trở thành đại trí huệ.
Hướng đến chỗ lành và nơi tốt đẹp. Đây chính là phần pháp
rõ ràng. Tất cả đối với kia thành việc tu hành đầy đủ.
Vì sao đối với kia phải tu ? - Kẻ mới ngồi thiền lấy 2
việc làm mà giữ cho các đại, lấy tóm lược, lấy rộng ra.
Hỏi rằng: Vì sao lấy tóm lược để giữ các đại?
Đáp rằng: Kẻ tọa thiền kia nhập vào chỗ ngồi tịch tịnh,
nhiếp tất cả tâm nên tâm chẳng loạn. Thân nầy do đó được
gọi gồm tứ đại. Đối với thân nầy tất cả những gì tánh cứng
thuộc về đất; tánh Nm ướt thuộc về nước; tánh nóng thuộc về
lửa; tánh bền thuộc về đất; tánh động thuộc về gió. Như thế
thân nầy chỉ có hạn định, không có chúng sanh nào là không
có mạng sống. Như thế lại nói gọn là nằm trong giới hạn. Lại
cũng nói – Người tọa thiền kia lấy việc tóm lược chấp giữ sự
giới hạn và lấy thân nầy nương vào các bức màng để mà
phân biệt; hoặc là sắc; hoặc là hình; hoặc là xứ; hoặc là phân
biệt. Người tọa thiền kia đã tóm lược giữ những giới hạn rồi,
sau đó nương vào các màng để phân biệt tất cả tánh của thân;
hoặc dùng sắc; hoặc dùng hình; hoặc dùng xúc; hoặc dùng
phân biệt. Nương vào thịt để phân biệt thân nầy. Hoặc dùng
sắc; hoặc dùng hình; hoặc dùng xúc; hoặc dùng phân biệt.
Kẻ tọa thiền kia nương vào da thịt để phân biệt tất cả thân
rồi. Hoặc dùng sắc; hoặc dùng hình; hoặc dùng xứ; hoặc
dùng phân biệt. Kẻ tọa thiền kia nương vào mạch để phân
biệt tất cả thân. Hoặc dùng sắc; hoặc dùng hình; hoặc dùng
xứ; hoặc dùng phân biệt. Kẻ ngồi thiền kia nương vào mạch
máu rồi phân biệt tất cả thân. Hoặc dùng sắc; hoặc dùng
hình; hoặc dùng xứ; hoặc dùng phân biệt. Từ đây lại nương
vào xương để phân biệt với tất cả thân. Hoặc dùng sắc; hoặc
dùng hình; hoặc dùng xứ; hoặc dùng phân biệt. Kẻ tọa thiền
kia đối với 4 việc làm nầy và lấy 4 việc làm nầy để hàng
phục tâm. Khiến cho tâm biết xấu hổ, làm cho tâm thọ trì. Kẻ
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tọa thiền kia đối với 4 việc làm nầy, dùng 4 việc làm nầy để
hàng phục tâm. Sau khi xấu hổ rồi, khiến cho thọ trì. Đối với
4 việc làm nầy có tánh cứng phải biết đó thuộc về đất. Có
tánh Nm ướt phải biết đó thuộc về nước. Có tánh nóng, phải
biết đó thuộc về lửa. Có tánh động, phải biết đây thuộc về
gió. Kẻ tọa thiền kia đối với 4 việc làm nầy tuy có biên giới,
nhưng không có chúng sanh và không có mạng sống. Dùng
sự so sánh nầy ngoài những việc làm rồi trở thành giữ yên,
như thế lấy sự tóm lược giữ lấy nơi giới hạn.
Vì sao lấy chỗ chấp giữ rộng nơi các cảnh giới ?
Lấy 20 việc làm chấp giữ rộng rãi nơi địa giới và lấy
thân nầy như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, mạch máu,
xương, tủy, vai, tim, gan, phổi, mật, bao tử, ruột non, ruột
già, bụng, đường tiểu, não. Lấy 20 việc làm nầy rộng nhiếp
vào cảnh giới thuộc về nước thì thân nầy có đờm, mũi, dãi,
máu, mồ hôi, mỡ tảng, nước mắt, mỡ chài, nước đờm, nước
dãi, nước tiểu.
Lấy 4 việc làm rộng thâu vào nơi lửa thì đây là nóng,
đây là ấm. Lấy sức ấm nầy bình đẳng trung hòa làm tiêu hóa
thức ăn. Đây thuộc về phạm vi của lửa. Lấy 6 việc làm rộng
chấp lấy nơi gió. Hướng lên gió bên trên, hướng xuống gió
bên dưới, nương vào gió nơi bụng; nương vào gió nơi vai;
nương vào gió nơi thân, hơi thở vào ra. Như thế lấy 42 việc
làm để thấy thân nầy. Duy chỉ có biên giới, không có chúng
sanh và không có đời sống. Như thế chấp giữ rộng rãi về các
biên giới. Lại nữa như trước Ngài đã nói lấy 10 việc làm để
quán về tứ đại. Cho nên lấy ngôn ngữ, lấy công việc, lấy chỗ
tụ họp lại, lấy chỗ tan ra, lấy chỗ vô sở trước, lấy duyên, lấy
tướng, lấy cùng loại, lấy chẳng cùng loại, lấy một nghĩa và
nhiều nghĩa khác, lấy giới phân biệt đệ nhứt, lấy ngôn ngữ ý
nghĩa chương cú.
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Hỏi rằng: Vì sao dùng ngôn ngữ để phân biệt các cảnh
giới ?
Đáp rằng: Có 2 cảnh giới cùng ngôn ngữ. Cho nên nói
cùng lời hay hơn lời. Đối với tứ đại đây nói giống lời. Địa
giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Đây nghĩa là thắng
ngôn.
Hỏi rằng: Bốn đại nầy nghĩa gì ?
Đáp rằng: Đại sanh nên gọi là đại. Có đại chẳng phải
thật nghĩa, làm cho hiện ra thật nghĩa. Nên đây gọi là đại.
Đại là hồn so với hình hài; nên gọi là đại. Các giới đại sanh
ra, như thế Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
Lược nói tướng đất
Có hai mươi vạn
Bốn Na Do Tha
Nước bốn mươi vạn
Tám Na Do Tha
Gió trụ hư không
Đến chín mươi vạn
Sáu Na Do Tha
Thế giới chỗ trụ
Lại do lửa thành
Ở trong thế giới
Có các ánh sáng
Trên đến Phạm Thế
Cho đến bảy ngày
Như thế đất sanh
Cho nên tên đại.
Hỏi rằng: Vì sao đại chẳng thật nghĩa làm cho hiện ra
thật nghĩa ?
Đáp rằng: Gọi là đại giới vậy. Chẳng phải nam, chẳng
phải nữ, lấy nam nữ sắc mà nhìn. Giới ở đây chẳng dài chẳng
ngắn. Lấy dài ngắn hình tướng để thấy. Giới ấy chẳng phải
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cây, chẳng phải núi. Dùng màu sắc của cây núi mà thấy. Như
thế đại chẳng phải phi thật nghĩa làm hiện ra thực nghĩa, tên
là đại.
Vì sao các hồn sánh với dị hình ?
Như hồn nhập vào thân người để thành thân nầy. Lấy
hình thức của hồn khởi lên 4 việc làm. Hoặc thân mạnh;
hoặc nước tiểu nóng; hoặc động nhẹ. Như thế đối với thân
nầy lấy lửa giới hòa hợp thành để khởi lên 4 việc làm.
Lấy địa giới hòa hợp thành cứng; lấy thủy giới hòa hơp
thành trơn; lấy hỏa giới hòa hợp thành nóng; lấy phong giới
hòa hợp thành nhẹ nhàng. Như thế hình thái của linh hồn có
tên là đại. Đại đây là nói nghĩa nầy vậy.
Hỏi rằng: Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới là
nghĩa gì ?
Đáp rằng: Nói rộng rãi nghĩa là đất. Vật có thể dùng để
uống thì đây nghĩa là nước. Làm cho có ánh sáng thì đây là
hỏa. Đến đi nghĩa là gió.
Giới nghĩa là gì ?
Nghĩa là giữ tự tướng. Lại nữa tự tánh của đất gọi là
địa giới. Tự tánh của nước gọi là thủy giới. Tự tánh của lửa
gọi là hỏa giới. Tự tánh của gió gọi là phong giới.
Tự tánh của đất là gì ?
Đây là tánh cứng, tánh rắn chắc, tánh dày, tánh chẳng
động, tánh an ổn, tánh giữ gìn. Đây nghĩa là tánh đất.
Tánh của nước như thế nào ?
Tánh Nm, tánh lỏng, tánh chảy, tánh lưu xuất. Tánh
dày, tánh tăng trưởng, tánh hỷ, tánh nối kết dính mắc. Đây
gọi là tánh nước.

Luận về con đường giải thoát

211

Sao gọi là tánh lửa ?
Đó là tánh nóng, tánh ấm, tánh nồng, tánh nực, tánh
đốt cháy, tánh giữ lại. Đây là tánh lửa.
Sao gọi là tánh gió ?
Tánh đầm, tánh lạnh, tánh đến đi, tánh động nhẹ, tánh
thấp, tánh chấp thủ. Đây nghĩa là tánh gió. Đây nghĩa là giới.
Như thế dùng ngôn ngữ và ý nghĩa nên quan sát về giới nầy.
Hỏi rằng: Sự quán sát về giới là gì ?
Đáp rằng: Địa giới giữ gìn công việc; thủy giới kết
trước là công việc; hỏa giới làm cho nóng là công việc.
Phong giới chận lại là công việc. Lại nữa địa giới thành lập
là công việc. Thủy giới hạ xuống là công việc. Hỏa giới làm
cho bùng lên là sự việc. Phong giới động chuyển là sự việc.
Lại nữa hai giới gần cho nên trở thành lúc ban đầu. Lại nữa
hai giới gần nên thành ra bước sau. Hai giới gần nên thành 2
chỗ ngồi nằm. Lại nữa 2 giới nên thành hậu hành lập. Hai
giới gần nên thành giải đãi và buồn ngủ. Hai giới gần nên
sau thành tinh tấn, dõng mãnh. Hai giới gần nên trước thành
nặng. Hai giới gần nên sau thành nhẹ. Như thế lấy sự việc để
quán tứ đại.
Vì sao lấy chỗ tụ hội để quán tứ đại ?
Tụ nghĩa là nơi của đất, nước, gió, lửa hợp lại. Nương
vào những nơi nầy để trở thành sắc, hương, vị, xúc. Với 8
pháp nầy hoặc nhiều hơn cùng chúng sống chẳng hề lìa
nhau. Sự hòa hợp nầy gọi là tụ hội. Cái kia lại có thêm 4 loại
nữa. Đó là sự tụ hội của đất, sự tụ hội của nước, sự tụ hội
của lửa và sự tụ hội của gió. Nơi hội tụ của đất kia trở thành
tối đa. Còn thủy giới, hỏa giới, phong giới lần lượt trở thành
tối thiểu. Đối với sự hội tụ của nước thì thủy giới trở thành
tối đa. Địa giới, phong giới, hỏa giới trở thành tối thiểu. Đối
với sự tụ hội của lửa thì hỏa giới trở thành tối đa. Địa giới,
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phong giới và thủy giới trở thành tối thiểu. Đối với sự tụ hội
của gió thì phong giới trở thành tối đa. Hỏa giới, thủy giới,
địa giới lần lượt trở thành tối thiểu. Như thế lấy sự tụ hội mà
quan sát các cảnh giới.
Hỏi rằng: Vì sao lấy sự tan hoại để quan sát tứ đại ?
Đáp rằng: Quán nơi địa giới từ nơi thật nhỏ như lân
không vi trần sanh ra. Đất nầy lấy nước làm chỗ hòa hợp nên
không bị tan hoại. Lấy lửa làm chỗ ấm áp nên không bị hôi.
Lấy gió làm chỗ lưu giữ và trở thành sự chuyển động. Như
thế mà quán. Lại như trước đã dạy: Đập nhỏ thân nầy ra, tất
cả chỉ là bụi, sẽ trở thành 12 cân. Còn nước thì độ 6 cân rưỡi.
Còn lửa thì làm cho ấm lên và tùy theo gió khởi lên mà hồi
chuyển. Như thế lấy sự tan hoại mà quan sát về các cảnh
giới.
Hỏi rằng: Vì sao chẳng thể lìa việc quán tứ đại ?
Đáp rằng: Địa giới dùng nước để gìn giữ lửa nóng và
gió máy. Như thế 3 loại kia hòa hợp. Thủy giới ở nơi đất và
lửa thì nóng và gió giữ lại. Như thế 3 cảnh giới nầy được
nhiếp lại. Hỏa giới ở nơi đất. Nước sẽ gìn giữ gió lại. Như
thế 3 cảnh giới được ấm. Phong giới ở nơi đất; nước sẽ giữ
lửa và chỗ ấm. Như thế 3 giới giữ gìn. Đối với đất, ở 3 cảnh
giới và nước là chỗ giữ gìn. Ba cảnh giới nên chẳng tan hoại.
Lửa là chỗ ấm của 3 cảnh giới trở thành chẳng hôi. Gió là
chỗ giữ 3 cảnh giới, được thay đổi ngay chỗ ở; nên không
tan hoại. Như thế 4 cảnh giới nầy nương vào sự triển chuyển
mà thành trụ, chẳng có tan hoại. Như thế lấy sự chẳng lìa
nhau để mà quán về cảnh giới vậy.
Hỏi rằng: Thế nào là quán duyên về cảnh giới ?
Đáp rằng: Tứ Đại có 4 sự duyên để khởi lên cảnh giới.
Thế nào là 4 ?
Đó là nghiệp, tâm, thời gian và sự ăn uống.
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Sao gọi là nghiệp và từ nghiệp mà sanh ?
Tứ quả lấy 2 duyên để thành duyên. Lấy duyên sanh
làm nghiệp duyên. Ngoài ra cảnh giới nương vào duyên để
thành duyên. Tâm là từ chỗ tâm mà sanh ra. Bốn cảnh giới
lấy sáu duyên trở thành duyên. Lấy sanh duyên, lấy cộng
sanh duyên, lấy nương vào duyên, lấy sự ăn uống để duyên
vào. Lấy căn duyên, lấy hữu duyên để thành duyên nầy.
Ngoài các cảnh giới ra lấy sự nương vào duyên, lấy hữu
duyên. Đối với khi nhập thai thì các hình tướng lấy 7 duyên
để trở thành duyên. Các duyên cộng lại với nhau mà thay đổi
phát triển và nương vào việc ăn uống, các căn và nghiệp báo
để tạo thành duyên và sau đó thì tâm sinh ra đầu tiên. Còn
thân lấy 3 duyên để hợp thành duyên. Cho nên hậu sanh
duyên nương vào duyên để có duyên. Lúc ấy thời gian đã
thành tựu. Tứ đại lấy 2 duyên để thành duyên, sanh duyên và
hữu duyên. Ngoài ra các cảnh giới lấy 2 duyên thành duyên.
Nương vào duyên có duyên. Việc ăn uống nầy từ chuyện ăn
mà thành tựu. Tứ đại lấy 3 duyên thành duyên. Đó là sanh
duyên, thực duyên và hữu duyên. Ngoài ra các cảnh giới lấy
2 duyên thành duyên. Cho nên nương vào duyên và có
duyên. Đây là do nghiệp mà sanh ra 43 cảnh giới và cùng với
các sự sanh ra, phát triển thay đổi để 4 duyên ấy duyên vào
nhau. Cho nên gọi là những duyên cùng chung với nhau và
những duyên thay đổi phát triển. Nương vào duyên và hữu
duyên. Ngoài ra các giới lấy duyên để thành duyên. Cho nên
nương vào duyên để có duyên. Như thế từ tâm sanh ra, từ
thời gian sanh ra, từ ăn uống mà sanh ra, như thế phải nên
biết.
Địa giới là vì ngoài cảnh giới ra ở đó duyên vào nhau
để thành duyên. Thủy giới là vì ngoài cảnh giới ra, tạo nên
sự dính mắc và duyên thành duyên. Hỏa giới là ngoài giới ra
tạo nên nóng và duyên thành duyên với nhau. Phong giới là
vì ngoài giới ra, tạo nên sự duyên lại với nhau duyên. Như
thế lấy duyên để quán sát về các cảnh giới.
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Hỏi rằng: Vì sao lại lấy tướng để quán về các cảnh
giới?
Đáp rằng: Tướng cứng thuộc về đất; tướng Nm thuộc
về nước; tướng nóng thuộc về lửa; tướng lạnh thuộc về gió.
Như thế lấy tướng để quán về các cảnh giới.
Hỏi rằng: Vì sao lại quán về cảnh giới của nhiều loại
và chẳng phải loại nào ?
Đáp rằng: Địa giới và thủy giới thuộc về một chủng
loại. Lấy đó làm trọng. Còn hỏa giới, phong giới là một
chủng loại, lấy đó làm nhẹ. Thủy giới, hỏa giới chẳng phải
loại. Nước hay làm tiêu lửa, làm cho khô. Đây chẳng phải
thuộc loại nào.
Địa giới, phong giới thay đổi, phát triển trở thành
chẳng phải loại nào. Đất ngăn gió lại. Gió có thể làm cho đất
mất đi. Cho nên không thuộc chủng loại nào. Lại nữa hoặc 4
giới triển chuyển thành các loại; lấy sự triển chuyển ấy
duyên vào vậy. Hoặc triển chuyển trở thành chẳng phải loại
nào. Lấy tự tướng vậy. Như thế lấy chủng loại và phi chủng
loại để quán về các cảnh giới vậy.
Hỏi rằng: Vì sao lại quán về cảnh giới của một tánh và
nhiều tánh ?
Đáp rằng: Từ nghiệp sanh ra 4 cảnh giới. Từ đó mà
nghiệp sanh. Cho nên lấy một tánh làm tướng của chủng
chủng tánh. Đây là do từ tâm sanh và từ thới gian sanh, từ
thức ăn sanh và có thể biết 4 nhơn duyên của địa giới. Lấy
tướng của một tánh làm nhơn. Cho nên có nhiều tướng. Như
thế 4 nhơn duyên của gió, lửa, lấy cảnh giới của gió có thể
biết được. Bốn cảnh giới lấy giới làm một tánh. Lấy đại là
một tánh; lấy pháp là một tánh; lấy vô thường làm một tánh;
lấy khổ làm một tánh; lấy vô ngã làm một tánh; lấy tướng
chủng chủng tánh, lấy sự chủng chủng tánh; lấy nghiệp
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chủng chủng tánh; lấy tâm chủng chủng tánh thành chủng
chủng tánh. Lấy thời chủng chủng tánh thành chủng chủng
tánh. Lấy thực chủng chủng tánh thành chủng chủng tánh.
Lấy chủng chủng tánh thành chủng chủng tánh. Lấy địa
chủng chủng tánh thành chủng chủng tánh. Lấy sanh chủng
chủng tánh thành chủng chủng tánh. Lấy cõi chủng chủng
tánh thành chủng chủng tánh. Như thế lấy một tánh chủng
chủng tánh để quán sát về những cảnh giới khác.
Hỏi rằng: Sao lại lấy việc ảo để quán về cảnh giới ?
Đáp rằng: Như người thầy xiếc hay, lấy cây trong rừng
để tạo thành người, làm cho đầy đủ tay chân, đi, đứng có thể
được, bên trong chuyển động, bên ngoài mặc những đồ giả,
giống như người thật, áo quần tươm tất; hoặc nam hoặc nữ,
lấy người kéo dây; hoặc đi hoặc ném, hoặc đứng, hoặc ngồi.
Như thế đây gọi là thân ảo của cảnh giới. Đầu tiên lấy phiền
não ảo giác vị thầy xiếc ấy tạo ra đầy đủ gân cốt của con
người. Rồi lấy dây cột lại giống như thịt như đất bùn. Rồi lấy
màu sắc tạo ra da, khoảng trống là lỗ chơn lông. Lấy áo quần
đẹp đẽ mặc vào, rồi bảo đó là nam hay nữ. Với cái tâm ấy
tạo ra cảnh giới của gió; hoặc đi; hoặc đứng; hoặc đến; hoặc
lui; hoặc tiến; hoặc thoái; hoặc nói; hoặc giảng. Đây là cảnh
giới của người ảo. Hoặc gió cảnh giới của thức cùng sanh ra,
lấy ưu não làm nhơn duyên, trở thành ưu, bi, khổ, não; hoặc
cười; hoặc đùa; hoặc choàng vai choàng cổ v.v... Ăn cũng để
duy trì cảnh giới giả ảo. Mệnh sống nầy cũng thọ trì cảnh
giới giả. Khi mệnh sống nầy mất đi thì mọi vật phân tán ở
trong cảnh giả nầy. Nếu nghiệp phiền não còn, lại còn khởi
lên cảnh giới giả tạm khác nữa. Như thế lại sanh vào cảnh
giả nữa. Cái ban đầu chẳng rõ biết và cái cuối cùng cũng
chẳng biết đầu đuôi.
Với người tọa thiền như thế ở cửa nầy và thực hành
điều nầy, chỉ cần quán thân nầy là một cảnh giới giả tạm,
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chẳng có chúng sanh mà cũng chẳng có thọ mạng. Khi quán
thì lấy cảnh giới, dùng sự sống và pháp số, thọ, tưởng, hành,
thức để quán. Rồi kẻ tọa thiền kia quán đến danh sắc. Từ
quán danh sắc kia, biết đây là khổ, đây là tham ái, đây là khổ
tập. Quán những tham ái diệt rồi thì khổ diệt. Quán bát
chánh đạo; đây là khổ diệt đầy đủ.
Sau đó người tọa thiền rộng quán về tứ đế, lúc ấy thấy
sự khổ mà lo lắng. Dùng vô thường, khổ, vô ngã hay tư duy
chẳng tán loạn. Lấy trí tuệ để thấy khổ diệt là công đức. Lấy
sự tịch tĩnh mà xa lìa một cách vi diệu. Với người tọa thiền
kia, như thế hiện thấy khổ nên quá lo và thấy diệt, được công
đức. An trụ chơn chánh nơi căn lực giác phần. Từ tướng của
việc làm, tâm khởi lên rồi chứng nhập cảnh giới thanh tịnh.
Hỏi rằng: Vì sao đối với việc ăn uống chẳng thể chịu
theo tưởng? Tu cái gì, tướng gì? Vị gì? Nơi nào? Khởi lên
cái gì? Và công đức nào? Vì sao phải tu ?
Đáp rằng: Lấy chỗ nếm thử đồ ăn uống mà tác ý rồi
kéo theo tư tưởng kia để rõ biết điều đúng. Đây nghĩa là
chẳng kéo theo tư tưởng về việc ăn. Tư tưởng kia tạm nơi bất
loạn. Đây nghĩa là tu. Đối với việc ăn, lấy sự lo nghĩ làm
tướng. Lấy sự xa lìa làm vị. Lại do yêu mùi vị mà khởi lên.
Có công đức nào? - Thành được 8 công đức. Nếu tu về
tư tưởng không kéo theo sự ăn uống, biết lường về việc ăn
uống, biết ngũ dục đầy đủ, biết về sắc ấm; rõ về tưởng bất
tịnh. Tại thân nầy suy nghĩ để trở thành chỗ tu học đầy đủ.
Từ chỗ thích mùi vị rồi xa rời tâm kia, hướng đến con đường
lành và hướng vào chỗ an tĩnh.
Vì sao phải tu? - Đầu tiên người tọa thiền ngồi chỗ yên
lặng; nhiếp tất cả tâm, làm cho tâm chẳng loạn. Lấy sự nếm
thử mùi vị của thức ăn chẳng tạo nên cái ý để lôi kéo theo.
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Như vâỵ cả trăm mùi vị buôn bán, đối với kẻ thanh tịnh, là
chỗ đáng quý trọng. Sắc hương đầy đủ là chỗ quá quý. Tỷ
như ăn uống đủ vào thân biến thành bất tịnh, thành chẳng
chịu nổi, thành đồ hôi thối, thành chỗ quá dơ. Lấy ngũ hành
để tu hành về sự tưởng nhớ đến việc chẳng kéo theo. Do vậy
mà lấy việc buôn bán để làm tan đi nơi chốn, chỗ chẳng mất
hay chỗ tụ hội lại.
Hỏi rằng: Vì sao lấy sự buôn bán tu hành mà chẳng
kéo theo tư tưởng (sự nhớ nghĩ) về ăn uống?
Đáp rằng: Người tọa thiền nầy thấy các chúng sanh vì
sự buôn bán đồ ăn uống khốn khổ, làm các ác pháp; hoặc sát
hại; hoặc trộm cắp; lại thấy chúng sanh kia thọ vô lượng khổ,
biết rằng nơi kia do sự sát hại trói buộc, lại thấy chúng sanh
kia tạo ra nhiều tội ác; hoặc là xin ăn; hoặc là ngông cuồng,
trá hiện siêng năng, thấy thức ăn lại khởi lên sự xa lìa, lấy sự
bất tịnh của tiểu giải chảy xiết, mà thức ăn uống là nguyên
nhơn và kẻ kia tạo ra các nghiệp cũng như thế.
Lại thấy người xuất gia ở chỗ núi đồi thanh tịnh có
nhiều hoa hương, cầm thú ca hát do người lành tạo ra. Hoặc
như ở thôn xóm tốt đẹp đầy đủ bóng cây rừng chiếu xuống
nước, giữ ý người kia lại. Nhà cửa đẹp đẽ chẳng có chỗ cao
thấp. Người thấy ngờ ngợ chẳng có những điều nghi. Đây là
chỗ mà người xuất gia dành để tu giải thoát, sánh với chỗ ở
của Phạm Thiên. Những trụ xứ như thế, tâm chẳng dính mắc.
Thường hay tọa thiền, vui tu việc tốt. Hoặc đối với nơi lạnh
nóng, gió táp mưa sa nơi núi non hiểm trở. Vì nguyên nhơn
việc ăn uống buôn bán rồi quảng bát vào nhà người khất
thực. Kia thấy như vậy và tâm khởi lên sự xa rời. Uống ăn
chẳng sạch, tiểu giải chảy ra. Việc buôn bán chuyện ăn uống
nầy là nguyên nhơn vậy. Như vậy nên xả bỏ, cầu niềm vui đệ
nhất.
Lại nữa thấy kẻ xuất gia tu hành đi khất thực; hoặc đối
với ngựa voi, ác thú; hoặc đối với chó heo thảy; hoặc với kẻ
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làm ác; hoặc chỗ bất tịnh, đạp lên bùn đất và đến trước cửa
nhà kia đứng yên thời gian, lấy áo che thân. Vì được cho ăn,
sanh nghi. Hoặc thấy việc ăn kia giống như đồ ăn của chó.
Khi ăn khởi lên sự ghê tởm. Việc buôn bán đồ ăn nầy có thể
tạo ra chỗ ác độc lắm điều, làm sao mà có thể buôn bán và
lấy kia để ăn. Như thế sự buôn bán, tu hành về việc ăn.
Chẳng nhớ nghĩ dính theo.
Vì sao lại làm mất đi sự tu hành về thức ăn mà chẳng
nhớ nghĩ theo? Kẻ tu hành kia, như vậy chỗ được buôn bán
ăn uống và khi ngồi ăn, lấy chỗ Nm thấp bình dân, lấy tay để
lùa vào miệng. Lấy môi nhận thức ăn, lấy rằng để nhai, lấy
lưỡi để chuyển động và dùng nước bọt để đưa cơm, để trở
thành máu huyết hòa hợp. Xa lìa chỗ dở xấu nhất, như chó
nôn mửa, chẳng thể thấy được. Như thế nên xa rời, sự tu
hành không thể suy nghĩ theo chuyện ăn uống được.
Hỏi rằng: Vì sao lấy nơi tu hành, chẳng kéo theo sự
nhớ nghĩ về việc ăn uống ?
Đáp rằng: Như thế việc ăn nầy khi nuốt vào bụng cùng
với vật chẳng thanh tịnh hòa hợp rồi sanh ra chỗ ấm.; nơi
hằng trăm loại trùng ăn ở. Lấy chỗ ấm áp ấy làm thành chỗ
xa rời thứ nhất như người mửa đồ bất tịnh vào bình. Như thế
nầy nơi chốn tu hành chẳng kéo theo sự nhớ nghĩ về ăn
uống.
Hỏi rằng: Vì sao lấy chỗ chảy thông tu hành mà chẳng
kéo theo sự nhớ nghĩ về ăn uống ?
Đáp rằng: Do chỗ ăn uống ấm áp nầy cùng với đồ ăn
mới chẳng thanh tịnh hòa hợp, giống như rượu đặt vào ly bị
bể; như thế tất cả thân nầy bị chảy ra, rồi tùy theo đó mà
chảy vào các mạch nơi khóe mắt, qua 9 lỗ của 99.000 lỗ
chân lông, đầy dẫy chảy khắp. Đồ ăn nầy như thế chảy vào
trong cơ thể và chia ra làm 5 phần. Một phần để cho trùng
ăn; một phần tạo làm sức ấm; một phần duy trì sự sống cho
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thân; một phần thành nước tiểu; một phần thành thể xác.
Như thế sự tu hành không kéo theo sự nhớ nghĩ về thức ăn.
Hỏi rằng: Vì sao sự tụ họp tu hành chẳng kéo theo tư
tưởng về việc ăn uống ?
Đáp rằng: Đây là chỗ chảy thức ăn để thành tóc, lông,
móng tay v.v... của thân nầy. Làm cho khởi lên cả hàng 101
phần của thân. Nếu chẳng lưu thông làm cho khởi lên 191
thứ bịnh não. Như thế, đây là chỗ tụ hợp tu hành,chẳng kéo
theo sự nhớ nghĩ về việc ăn uống. Kẻ tọa thiền kia lấy cửa
nầy và chỗ làm nầy như là việc tu hành chẳng kéo theo sự
nhớ nghĩ về việc ăn uống, thành ra xa lìa sự ăn uống. Lấy
tâm xa lìa tự tại ấy thành chỗ bất loạn. Nếu tâm bất loạn thì
những sự che đậy mất đi và thiền phần lại khởi lên và việc
hành thiền bên ngoài lại trụ yên.
Vô sở hữu xứ và Phi phi tưởng xứ như Sở địa và tất cả
nhập môn hay nói như kệ sau đây:
Hành xứ kẻ tọa thiền
Chỗ nói tuy rõ ràng
Như người lành chỉ đường
Về nước Ba Lợi Phất
Lược nói được biết rộng
Rõ biết cả trước sau
Hằng xem như phi pháp
Với đây nói rộng rồi
Như thế đủ các tướng
Tất cả công đức kia
Như pháp mà phân biệt
Giải thoát đạo hành xứ.
Luận Về Con Đường Giải Thoát
Hết quyển thứ 8
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Luận Về Con Đường Giải Thoát
Quyển thứ chín
- Ngài A La Hán Ưu Bà Đệ Sa
(đời nhà Lương gọi là Đại Quang)
tạo luận nầy bằng chữ Phạn.
- Đời nhà Lương, người nước Phù Nam,
Ngài Tam Tạng Tăng Già Bà La
dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
- Sa Môn Thích Như Điển,
Phương Trượng chùa Viên Giác
Hannover, Đức Quốc,
dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt,
ngày 23 tháng 5 năm 2006,
nhân tuần chung thất của Đạo Hữu Tâm Lượng Huỳnh
Công Cử, thân phụ của Tỳ Kheo Thích Hạnh Hòa.
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Phm Ngũ Thông
Thứ 8

L

úc bấy giờ người tọa thiền như thế đã tạo ra định
tự tại rồi, trụ ở nơi đệ tứ thiền hay khởi lên ngũ
thần thông. Đây gồm có thân thông, thiên nhĩ thông, tha tâm
trí thông, túc mệnh thông, thiên nhãn thông. Thân thông
nghĩa là biến hóa; thiên nhĩ nghĩa là vượt qua sự nghe của
con người. Tha tâm trí nghĩa là rõ biết ý của người kia. Túc
mệnh nghĩa là nhớ lại đời sống của kiếp trước. Thiên nhãn
thông có nghĩa là nhìn xa hơn mắt của loài người.
Hỏi rằng: Có bao nhiêu loại biến hóa và ai tu việc biến
hóa? Vì sao nên khởi lên sự biến hóa ấy?
Đáp rằng: Sự biến hóa ấy có 3 loại. Đó là: Thọ trì biến;
Tác biến và Ý sở tác biến.
Sao gọi là Thọ trì biến ?
Với kẻ tọa thiền kia lấy một thành nhiều, lấy nhiều
thành một. Dùng thân nầy lớn dần cho đến Phạm Thiên. Đây
nghĩa là Thọ trì biến.
Sao gọi là Tác biến ?
Kẻ tọa thiền kia xả bỏ tự tánh của thân, hiện ra thân
hình của Đồng Tử; hoặc hiện thành hình của loài rồng; hoặc
hiện hình của Phạm Vương, như thế v.v... Đây nghĩa là Tác
biến.
Sao gọi là Ý sở tác biến ?
Kẻ tọa thiền kia từ thân nầy hóa làm thân khác tùy ý
chỗ tạo tác ra tất cả các thân phần gồm các căn đầy đủ. Đây
gọi là Ý sở tác biến. Lại nữa biến có 7 loại: Đó là: Tri biến,
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định biến, thánh biến, nghiệp quả báo sở sanh biến, công đức
nhơn biến, minh thuật sở tạo biến, phương tiện biến.
Hỏi rằng: Thế nào là tri biến ?
Đáp rằng: Lấy vô thường trong hiện tại để dứt trừ về
tưởng thường, trở thành tri biện biến. Như A La Hán đạo,
đoạn trừ tất cả những phiền não, thành tri biện. Đây nghĩa là
biến tri biện. Ví dụ như Trưởng Lão Bạt Câu La, Trưởng Lão
Tăng Kiết Phiêu Giả; Trưởng Lão Bộ Khổng Đa Ba La. Đây
gọi là những vị biến tri biện.
Hỏi rằng: Thế nào là biến định biện ?
Đáp rằng: Dùng sơ thiền để đoạn trừ những triền cái
(che đậy) thành biến định biện. Dùng Phi tưởng Phi phi
tưởng định đoạn trừ vô sở hữu biến định biện. Trưởng Lão
Xá Lợi Phất Đa; Trưởng Lão Tiên Thời Bà; Trưởng Lão Côn
Đàn Nhược; Uất Đa La Ưu Bá Di Sa; Ma Bà Đề Ưu Bà Di.
Đây là những biến định biện.
Hỏi rằng: Thế nào gọi là Thánh biện ?
Đáp rằng: Nếu Tỳ Kheo vui nơi chẳng thể được thì sẽ
trụ ở Phi Bất Nại Tưởng, trở thành trụ ở Hữu Phi Bất Nại
Tưởng. Nếu Tỳ Kheo vui nơi Phi Phi Nại, sẽ trụ ở Bất Nại
Tưởng, trở thành trụ ở Hữu Bất Nại Tưởng. Nếu Tỳ Kheo
vui nơi Phi Bất Nại và Phi Phi Nại Tưởng thì sẽ trụ ở nơi Phi
Phi Nại Tưởng, trở thành trụ ở Hữu Phi Phi Nại Tưởng. Nếu
Tỳ Kheo vui nơi Bất Nại và Phi Phi Nại, sẽ trụ ở Bất Nại
Tưởng, trở thành trụ ở Hữu Bất Nại Tưởng nếu chấp giữ.
Hỏi rằng: Sao lại đối với Phi Bất Nại Bất Nại Tưởng ?
Đáp rằng: Đối với ái bất niệm xứ lấy bất tịnh làm cho
đầy đủ; hoặc lấy vô thường để chấp thủ.
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Hỏi rằng: Vì sao lại lấy Bất nại và Phi bất nại và trụ
vào Phi bất nại tưởng ?
Đáp rằng: Đối với bất ái niệm và ái niệm xứ hoặc lấy
lòng từ để làm cho đầy đủ. Hoặc lấy cảnh giới để chấp thủ.
Hỏi rằng: Vì sao mà Phi bất nại và Bất nại trụ ở Bất nại
tưởng ?
Đáp rằng: Lấy ái niệm và bất ái niệm xứ hoặc lấy bất
tịnh làm cho đầy đủ; hoặc lấy vô thường chấp giữ.
Hỏi rằng: Thế nào là Bất nại và Phi bất nại, lìa hai câu
niệm xả và biết nhớ đến hiện tại ?
Đáp rằng: Tỳ Kheo lấy mắt để quán sắc, thành chẳng
hoan hỷ, chẳng lo, thành xả trụ niệm hiện tại. Như thế đối
với tất cả cửa. Đây gọi là Thánh Biện.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là từ nghiệp báo sanh biến ?
Đáp rằng: Tất cả chư Thiên, tất cả các loài chim, có
người cũng sanh vào loài ác thú, bay vào trong hư không mà
biến hóa. Đây gọi là nghiệp báo sanh ra biến.
Hỏi rằng: Vì sao có công đức nhơn biến ?
Đáp rằng: Chuyển Luân Vương,Thụ Đề Trưởng Giả,
Xà Đề Trưởng Giả, Cù Sư La Trưởng Giả, lại nói có 5 đại
công đức nhơn biến. Đây gọi là hữu công đức nhơn biến.
Hỏi rằng: Sao gọi là Minh Thuật Sở Tạo Biến ?
Đáp rằng: Người giữ minh thuật là người hay đọc tụng
minh thuật (chú); hay bay vào hư không; hoặc hiện ra làm
voi; hoặc biến làm ngựa; hoặc biến ra xe; hoặc biến người đi
bộ; hiện ra đủ các loại quân lính. Đây gọi là Minh Thuật Sở
Tạo Biến.
Hỏi rằng: Thế nào gọi là Phương Tiện Biến ?
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Đáp rằng: Lấy sự xa lìa đoạn tham dục; lấy con đường
của La Hán, đoạn trừ tất cả những phiền não như người thợ
gốm lành nghề. Lấy đó làm phương tiện chơn chánh để sinh
sống. Tất cả việc đều thay đổi. Đây gọi là Phương Tiện Biến.
Hỏi rằng: Ai là kẻ Tu Biện Biến ?
Đáp rằng: Lấy hư không làm 9 loại; hoặc với hư không
làm năm. Tất cả những người tạo ra sự tự tại nơi đệ tứ thiền.
Đây có nghĩa là Tu Biện Biến. Lại nói sắc giới đệ tứ thiền
lấy chỗ làm là hơn vậy. Đây là Tu Biện Biến. Lại nói Tứ
Thiền nhị tự tại. Đây là Tu Biện Biến.
Hỏi rằng: Vì sao lại khởi lên biến ?
Đáp rằng: Tỳ Kheo nầy tu dục định thắng hành tướng
ưng như ý túc, tinh tấn định, tâm định, huệ định. Như thế kẻ
dục kia muốn vui, tạo ra sự biến đổi. Định nghĩa là kẻ tâm
không loạn. Người tọa thiền dục loạn biến, biến ý tu hành
định, giữ gìn 4 loại tinh tấn, những pháp ác bất thiện chưa
sanh thì đừng làm cho sanh. Đã sanh ra ác pháp rồi thì đừng
làm cho các thiện pháp bị đoạn trừ. Pháp lành chưa sanh thì
làm cho sanh; đã sanh thiện pháp rồi thì làm cho tăng trưởng
chẳng quên đi. Lấy đó mà khởi lên tu tập cho đầy đủ. Đây
gọi là Thắng Hạnh thành tựu vậy. Tuy 3 pháp kia đầy đủ
ngôn ngữ và 6 phần thành tựu như ý túc và được như ý làm
đạo. Tuy pháp kia như ý túc, lại lần lượt dục, định, thắng
hạnh thành tựu. Đây có nghĩa là như ý túc, được như ý. Lấy
nghĩa đầu nầy để tu vậy. Tu pháp kia, tu nhiều. Đây gọi là tu
dục định thắng hạnh, thành tựu như ý túc. Kẻ tọa thiền kia
như là hiện đang tu; đây là phương tiện; hoặc thoái; hoặc trụ.
Kẻ kia tinh tấn làm cho khởi thành tinh tấn định thắng hạnh,
thành tựu như ý túc. Nếu phương tiện kia tê liệt; hoặc thoái;
hoặc khủng bố. Tâm kia trì trệ tạo nên tướng xa rời. Ý hoặc
tâm thoái lui tạo ra tâm định. Nếu tâm khủng bố, tạo ra
tướng xả. Cái kia sẽ thành tâm định thắng hạnh, thành tựu
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như ý túc. Kẻ kia nếu không có tâm phiền não; hoan hỷ phân
biệt lợi lạc chẳng lợi lạc, tu hành các pháp thì đây là lúc tu;
lại pháp nầy chẳng tu thì kẻ kia thành phân biệt định thắng
hạnh, thành tựu như ý túc. Người tọa trhiền kia tu Tứ Như Ý
Túc, dùng tâm tạo ra sự tự tại. Thây nầy tùy theo tâm và tâm
nầy thành theo thân. Kẻ tọa thiền kia lấy lúc ấy mà làm cho
thân yên. Lấy tâm an tâm và thân đều do thân tâm biến và
cũng do tâm thân thay đổi. Do thân tâm thọ trì, do tâm thân
thọ trì. Hoặc lạc tưởng; hoặc khinh tưởng, đắm trước nơi
thân; đối với sự dính mắc chỗ thành trụ. Kẻ tọa thiền kia như
thế hiện tu trở thành thật nhẹ nhàng. Thân nầy thành tối
nhuyễn, tối kham thọ trì. Như hòn sắt bị lửa thiêu đốt và tùy
theo ý để tạo ra đồ vật. Như thế lấy tu tâm thành thân nhẹ.
Khi nhẹ nhàng rồi, nhập vào Tứ Thiền an ổn nhớ nghĩ ra
khỏi và hay phân biệt hư không. Đây là trí thọ trì. Như thế
đối với hư không, thân nầy sẽ khởi lên, lấy trí thọ trì. Đối với
hư không thành chỗ khởi lên, như gió thổi bông. Đối với
người mới tọa thiền chẳng nên xa lìa công việc. Vì sao mà
phải xem lại việc nầy? sẽ khởi lên sự sợ hãi. Nếu có sợ hãi
thì thiền nầy sẽ sụt lùi. Cho nên kẻ mới tọa thiền, chẳng nên
xa rời việc thực hành, lần lượt mà đi. Đầu tiên lấy cách xa
một mét để quán. Lại nương vào tướng kia để tạo ra sự siêng
năng trong một tầm. Như thế đây là phương tiện lần lượt tùy
theo chỗ nầy mà vui, nên khởi lên.
Hỏi rằng: Kẻ tọa thiền kia đối với hư không, hoặc từ
thiền mà thoái, thì từ hư không kia chuyển lạc vào địa sao ?
Đáp rằng: Chẳng phải vậy. Nghĩa là từ đây, chỗ ngồi
ấy, trước đứng dậy và đi xa. Còn kẻ thối lui thì trở lại chỗ
ngồi trước. Ở đây sẽ thấy chính thân mình như chỗ ngồi
trước. Người có thần thông, dừng lại ở pháp nầy. Kẻ tọa
thiền kia như thế lần lượt mà quán cho đến khi thọ trì tự tại.
Chẳng có một loại nào lưu luyến, từ một thành nhiều và từ
nhiều thành một. Hoặc ngay hiện tại vượt qua khỏi tường
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vách hay ngang cả núi cao. Thân di chuyển vô ngại giống
như hư không. Đối với đất hoặc chưa; hoặc ra khỏi giông
như trong nước. Đi trên mặt nước như đi trên mặt đất. Bay
trong hư không giống như chim bay. Lấy tay sờ mó được
mặt trời, mặt trăng. Đại thần thông như thế và thân nầy mạnh
như thế. Cho đến cõi trời Phạm Thế, từ một biến ra nhiều và
lấy một làm cho nhiều. Hoặc một ấy thành trăm, hoặc thành
ngàn, hoặc thành vạn v.v... rồi nhập vào đệ tứ thiền an tường
mà ra. Lần lượt lấy trí mà thọ trì. Ta đã có nhiều sẽ trở thành
nhiều hơn nữa. Như những con đường nhỏ của A La Hán lấy
số nhiều để trở thành một rồi muốn chuyển số nhiều ấy làm
một. Dùng trí để giữ gìn. Ta sẽ chuyển đổi nhiều thành một
như các vị Trưởng Lão A La Hán hoặc xuất hiện hoặc không
xuất hiện để qua khỏi tường vách hay qua khỏi núi. Sự đi
đứng không bị chướng ngại giống như chỗ trống. Kẻ tọa
thiền kia như thế lấy sự tu hành ấy mà vào như vào chỗ trống
tất cả mọi nơi. Vào đệ tứ thiền rồi an ổn xuất ra, như qua
khỏi tường vách hoặc qua núi. Sự di chuyển ấy dùng trí tuệ
để gìn giữ và điều nầy giống như hư không sẽ trở thành hư
không. Kẻ tọa thiền kia đối với hư không cũng giống như
qua khỏi tường vách và qua khỏi núi non. Sự di chuyển
không bị chướng ngại giống như trong hư không.
Kẻ hiện ra với ý nghĩa gì và kẻ không hiện ra với ý
nghĩa gì?
Với người tọa thiền chỗ không mở làm cho mở ra, rồi
thông qua tường vách cũng giống như thông qua núi non, đi
đứng không chướng ngại. Đây nghĩa là gì ? - Đối với đất làm
cho không có, như ở trên nước. Kẻ tọa thiền kia như thế lấy
tâm tu hành làm cho tất cả vào nơi nước. Vào rồi nơi đệ tứ
thiền. An ổn ra khỏi và chuyển đất ấy thành đồ gốm. Lấy trí
để giữ gìn. Điều nầy nghĩa là trở thành nước mà người tọa
thiền lấy đất kia để tạo nên. Ví như tánh của nước và khi đi
trên nước, tâm chẳng chướng ngại giống như là đi trên mặt
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đất. Kẻ tọa thiền kia như thế lấy tâm tu hành để vào tất cả
nơi đất. Rồi nhập vào đệ tứ thiền, an ổn ra khỏi nước để tạo
nên đồ gốm. Lấy trí để giữ gìn. Điều nầy sẽ trở thành đất, khi
thành đất rồi, người tọa thiền đối với nước, khi đi chẳng
chướng ngại, giống như đi nơi tánh đất. Khi di chuyển trong
hư không, giống như chim bay. Đây là 3 cách đi như đi bộ,
đi như gió và dùng tâm để đi. Kẻ tọa thiền kia đối với tất cả
đất đã vào chỗ định. Nơi hư không giữ gìn đường đi giống
như đi bộ. Nếu định ấy được vào như gió thì việc thọ trì gió
ấy như lấy dây cột lại để phi hành trong gió. Dùng tâm để đi,
làm cho thân tâm đầy đủ. Hoặc tưởng đến niềm vui, hoặc ít
tưởng đến. Đối với thân ấy nhẹ nhàng và dùng tâm để bay
giống như chim bay. Như vậy đây là dùng tâm để đi, dùng
tay để sờ mặt trời mặt trăng. Như thế thần thông, như thế
thần lực. Với người tọa thiền nầy là có ngồi thiền và có thần
thông. Tâm được tự tại. Dùng sự thực hành nầy để vào đệ tứ
thiền. Yên ổn mà ra như lấy tay xoa mặt trời mặt trăng. Dùng
trí để thọ trì. Điều nầy có nghĩa là gần bàn tay và vật kia sẽ
trở thành bàn tay gần. Kẻ tọa thiền kia hoặc ngồi hoặc nằm
như lấy tay xoa vào mặt trời mặt trăng, thân cao đến Phạm
Thế. Kẻ tọa thiền kia có thần thông và tâm được tự tại. Vui
chơi nơi cõi Phạm Thế như vậy là có Tứ Như Ý Túc. Việc
nầy do tâm tu hành. Lấy xa đối với gần rồi lấy gần đối với
xa. Hoặc lấy nhiều giữ gìn ít; hoặc lấy ít giữ gìn nhiều. Dùng
thiên nhãn để thấy cõi sắc Phạm Thiên. Lấy thiên nhĩ để
nghe tiếng Phạm Thiên. Lấy tha tâm trí để biết tâm của
Phạm Thiên. Kẻ tọa thiền kia dùng 3 cách đi ấy và lấy 2 cách
đi để vào Phạm Thế. Pháp nầy gọi là sự biến nhập vào tất cả
sự thọ trì.
Lúc bấy giờ người tọa thiền muốn khởi lên ý tưởng và
muốn tu Tứ Như Ý Túc. Dùng tâm được tự tại và an tâm nơi
thân.Tâm an nơi thân là do lấy tâm để an nơi thân và do lấy
thân để an nơi tâm và lấy thân giữ gìn tâm rồi lấy tâm giữ
gìn thân. Hoặc tưởng đến vui hoặc tưởng đến sự nhẹ nhàng.
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Kẻ ấy là thân đã qua sự dính mắc, đã qua rồi sự dính mắc và
sự dính mắc không còn nữa nên đã trụ yên. Như thế người
tọa thiền hiện tu thân nầy sẽ thành thuần thục nhẹ nhàng để
thọ trì. Như hòn sắt bị lửa đốt, tùy theo ý mà tạo nên vật.
Như thế kẻ tọa thiền theo như thế ấy mà tu hành. Tâm ấy lần
lượt trở thành thuần thục để thọ trì, làm cho đầy đủ cả thân
tâm. Kẻ tọa thiền kia nếu muốn thay đổi hình tướng như hình
Đồng Tử thì khi nhập vào đệ tứ thiền rồi ra khỏi, lần lượt
chuyển thành hình Đồng Tử. Chuyển rồi dùng trí để thọ trì.
Biết rằng ta đang thành hình Đồng Tử. Như vậy do sự tác ý
mà trở thành hình Đồng Tử. Cứ như thế hình rồng, hình
Phượng Hoàng, hình Dạ Xoa, hình A Tu La, hình Đế Thích,
hình Phạm Vương, hình biển, hình núi,hình rừng, hình sư tử,
hình hổ, hình beo, hình voi, hình ngựa, hình lính và chuyển
rồi lấy trí để giữ gìn. Kế đó ta sẽ trở thành quân lính. Do sự
tác ý mà trở thành quân lính.
Hỏi rằng: Sự thọ trì làm thay đổi chỗ làm. Vậy thay đổi
và sự sai biệt như thế nào?
Đáp rằng: Lấy sự thọ trì thay đổi, chẳng bỏ được hình
sắc ấy mà làm cho sự tạo tác thay đổi xả bỏ hình sắc. Đây
nghĩa là sự sai biệt.
Lúc ấy người tọa thiền muốn khởi ý lên chỗ tạo tác
biến đổi, như thế tâm được tự tại. Tu như ý túc, nhập vào trí
thiền rồi an tường mà ra khỏi. Đối với thân nầy ở bên trong
tác ý giống như cái bình trống. Kẻ tọa thiền kia tác ý như
thế, lấy sự trống không bên trong tự thân và tùy theo chỗ vui
ấy mà biến hóa. Tùy theo điều nầy mà trở thành thay đổi.
Đổi rồi dùng trí thọ trì. Tùy theo điều nầy mà thành tựu. Như
vậy sự tác ý nầy theo đó giống nhau và dùng phương tiện
nầy để tạo ra nhiều biến hóa. Khi sự biến hóa hình thành rồi,
kẻ tọa thiền kia ở nơi thân biến hóa ấy hướng đến Phạm
Thiên và ở trước Phạm Thiên tức liền biến hóa và thân nầy
giống như hình Phạm Thiên, tùy ý mà tạo tác.Tất cả thân
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hình đều đầy đủ. Các căn chẳng thiếu. Nếu người có thần
thông thì có thể tiêu dao và kẻ được biến hóa ấy lại cũng mặc
ý tiêu dao. Kẻ có thần thông kia lúc đi lúc nằm hiện ra hào
quang hoặc hỏi hoặc đáp và chỗ người biến hóa ấy lại ngồi
lại nằm, lại cũng có hào quang. Lại hỏi lại đáp. Đây chính là
chỗ thần thông tạo tác biến hóa và chỗ kẻ hóa ra kia lại cũng
tùy theo chỗ làm như thế v.v...
Vì sao lại tan ra rồi tạo lại hình tướng? - Cho đến lúc
phân biệt lúc ấy nơi kia chẳng hiện ra. Lúc chưa đến thời
phân biệt thì đối với thời gian nầy lại vui nói. Sự thọ trì kia
thành chẳng hiện thật. Nếu lúc ấy chẳng làm sự phân biệt thì
niệm niệm chẳng hiện. Đối với hóa nhơn thì không có đời
sống. Và đồ ăn uống cũng hóa hiện ra. Việc ấy thay đổi các
trí. Trở thành 9 việc. Việc lớn việc nhỏ chẳng thể nói đến
việc nào. Ngay cả việc quá khứ, việc của vị lai và việc của
hiện tại. Ngay cả việc trong, việc ngoài cũng như cả việc
trong lẫn việc ngoài.
Hỏi rằng: Thiên nhĩ do ai khởi lên và vì sao mà khởi ?
Đáp rằng: Tất cả có 8 cách vào. Hai lần vào kia là đối
với đệ tứ thiền được tự tại. Từ tự tánh của tai sẽ khởi lên
cảnh giới của Thiên Nhĩ. Lại nói rằng: Vì sao sắc giới đối
với Tứ Thiền được tự tại? Ở đây có thể khởi lên. Lại cũng
nói đối với đệ tứ thiền lại cũng khởi.
Hỏi rằng: Vì sao lại làm cho khởi lên ?
Đáp rằng: Đối với người mới bắt đầu ngồi thiền như
thế tu Tứ Như Ý Túc và dùng tâm để được tự tại. Nhập vào
đệ tứ thiền rồi an tường mà xuất. Rồi lần lượt nương vào tự
tánh của nhĩ giới; hoặc âm thanh xa tác ý về tướng nghe;
hoặc âm thanh gần tác ý theo tướng nghe.Nếu tiênglớn thì
tác ý theo tướng của âm thanh lớn. Nếu âm thanh nhỏ, tác ý
theo tướng của âm thanh nhỏ. Nếu âm thanh ở phía đông thì
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tác ý theo tướng của âm thanh đó. Như thế đối với tất cả nơi.
Với kẻ tọa thiền kia là người tu hành, tâm sẽ thanh tịnh trong
sáng. Vì nhĩ giới thanh tịnh, làm cho tâm kia tăng trưởng. Kẻ
tọa thiền kia lấy thiên nhĩ giới thanh tịnh để qua lỗ tai người
đó nghe cả 2 âm thanh. Cho nên có tiếng chư thiên và tiếng
người. Hoặc xa hoặc gần. Điều nầy như đã được dạy. Kẻ mới
tọa thiền đầu tiên nghe tiếng nơi tự thân của chúng sanh. Rồi
từ đây lại nghe tiếng bên ngoài thân của chúng sanh. Rồi từ
đây lại nghe tiếng nương vào nơi trụ xứ của chúng sanh. Như
thế tác ý lần lượt tăng trưởng. Lại nói kẻ mới ngồi thiền
chẳng thể trước đó nghe được tiếng của tự thân chúng sanh
như vậy. Vì sao thế ? - Vì chẳng thể nghe tiếng nhỏ, dùng tự
tánh của lỗ tai chứ chẳng phải cảnh giới nầy. Người mới tọa
thiền nghe được tiếng xa xa của ốc tù-và và tiếng trống v.v...
Âm thanh kia nương vào nơi tự tánh của lỗ tai. Dùng thiên
nhĩ trí nên tác ý với tướng của âm thanh. Làm cho khởi lên
thiên nhĩ trí. Hoặc âm thanh nhỏ; hoặc âm thanh lớn; hoặc
âm thanh xa; hoặc âm thanh gần. Chỉ có thiên nhĩ mới thuận
tai. Đối với kẻ sơ thiền chẳng nên tác ý đối với việc quá sợ.
Vì sao thế ? - Đối với âm thanh dễ nghe thì nên nói theo ái
dục và đối với âm thanh sợ hãi thì nên nói với lỗ tai sợ và trí
lo. Việc kia trở thành 3 việc. Việc nhỏ trong hiện tại và việc
ngoài việc. Nếu mất tự tánh của lỗ tai thì thiên nhĩ giới lại
cũng mất. Đối với đây được nghe âm thanh tự tại. Nghe âm
thanh cả ngàn thế giới. Từ đó Duyên Giác chẳng xa và Như
Lai nghe rõ số.
Hỏi rằng: Tha tâm trí kia ai có thể khởi lên và vì sao lại
khởi lên ?
Đáp rằng: Ánh sáng tất cả vào đây và đối với đệ tứ
thiền thì được tự tại. Được thiên nhãn và khởi tha tâm trí.
Vì sao nên khởi vậy ?
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Kẻ mới tọa thiền như thế tu Tứ Như Ý Túc, dùng tâm
được tự tại ấy thanh tịnh trong sáng chẳng động nhập vào tất
cả ánh sáng. Rồi từ nơi đệ tứ thiền an tường mà xuất. Từ chỗ
đầu tiên dùng ánh sáng làm cho đầy khắp thân mình. Dùng
thiên nhãn để thấy cảnh sắc của chính tâm ý nầy. Ở đây
nương vào hình tướng của ý thức mà khởi, như thế mà biết.
Dùng tự tâm thay đổi thì thấy sắc thay đổi. Sắc nầy từ hỷ căn
khởi lên. Sắc nầy từ ưu căn mà khởi lên. Sắc nầy từ xả căn
mà khởi lên. Nếu cùng với hỷ căn đồng khởi lên nơi tâm thì
hình tướng của ý như màu của ván sữa. Nếu cùng với ưu căn
mà khởi lên tâm thì sắc ấy trở thành màu tím. Nếu cùng xả
căn mà tương ưng khởi lên thì sắc ấy thành mật ngọt. Nếu
cùng với tâm ái dục mà tương ưng khởi lên thì trở thành sắc
vàng. Nếu cùng với tâm sân nhuế tương ưng khởi lên thì trở
thành màu đen. Nếu cùng với tâm vô minh khởi lên thì sẽ trở
thành màu dơ nhớp. Nếu cùng với tâm tin tưởng tương ưng
và trí tương ưng khởi lên thì sẽ trở thành màu xanh. Kẻ tọa
thiền kia như thế lấy tự thân mình thay đổi. Phân biệt sắc
biến. Lúc ấy dùng ánh sáng làm cho tràn đầy khắp thân kia.
Dùng thiên nhãn để thấy tha tâm ý sắc. Kẻ kia dùng tâm biến
để phân biệt sắc biến. Lấy sắc biến phân biệt tâm biến. Như
thế phân biệt khởi lên nơi tha tâm trí rồi, lại khởi lên tha tâm
trí, ngoại trừ sắc biến phân biệt. Tuy giữ việc làm của tâm.
Kẻ tọa thiền kia như thế lấy sự tu hành và tâm được thanh
tịnh trong sạch. Hoặc có tâm trí yêu thích; hoặc chẳng có
tâm trí yêu thích. Nếu có tâm trí sân nhuế thì có tâm sân
nhuế. Nếu chẳng có tâm trí sân nhuế, thì không có tâm sân
nhuế. Như thế tất cả có thể biết tha tâm trí vậy. Đây gọi là có
8 việc. Việc nhỏ, việc lớn, việc đạo, việc vô lượng, việc quá
khứ, việc vị lai, việc hiện tại, việc ngoài. Tâm vô lậu kia
chẳng phải là cảnh giới của phàm phu. Sẽ sanh vào tâm của
chúng sanh nơi Vô Sắc Xứ. Chỉ cảnh giới Phật; nếu nghe âm
thanh được tự tại thì biết tâm của một ngàn thế giới. Từ đây
Duyên Giác không xa. Đức Như Lai không thể kể xiết.
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Hỏi rằng: Nhớ về Túc mệnh trí ai có thể khởi ?
Đáp rằng: 8 loại có thể vào và hai loại có thể vào. Đối
với đệ tứ thiền, tâm được tự tại. Từ đây có thể khởi lên nhớ
lại Túc mạng trí.
Hỏi rằng: Lại nói vì sao nơi sắc giới ?
Đáp rằng: Đối với đệ tứ thiền tâm được tự tại và từ đây
mà khởi.
Hỏi rằng: Lại nói đối với đệ tứ thiền được khởi lên bao
nhiêu loại nhớ về Túc mệnh ?
Đáp rằng: Có 3 loại ức túc mệnh. Một là đa trì sanh;
hai là sanh sở tạo và ba là tu hành sở thành. Đối với đa trì
sanh dùng tứ hạnh để nhớ về túc mệnh trí. Lấy tướng lành
kia vậy. Thấy tướng kia phân biệt vậy. Các căn rõ ràng vậy.
Nhiếp phục tánh kia vậy. Đây là 4 việc làm của đa trì sanh,
nhớ về túc mệnh. Chư thiên, các loài rồng, phượng hoàng.
Dùng chỗ sanh thành nầy mà nhớ lại đời trước. Cao hơn nữa
nhớ đến 14 đời trước. Tu hành thành tựu là Tứ Như Ý Túc.
Hỏi rằng: Vì sao nên khởi lên chỗ nhớ nghĩ về đời
trước ?
Đáp rằng: Kẻ mới tọa thiền như thế tu Tứ Như Ý Túc
lấy lòng tự tin để được tự tại. Sự thanh tịnh trong sáng cho
đến chỗ bất động. Từ chỗ ngồi trong hiện tại, lấy mỗi một
ngày tạo ra việc làm; hoặc dùng thân; hoặc dùng ý; hoặc
dùng miệng để nhớ nghĩ lại tất cả việc. Cứ như thế hằng đêm
rồi một ngày hai ngày, lần lượt mãi cho đến một tháng nhớ
nghĩ tất cả mọi việc. Rồi đến 2 tháng cũng như thế, hay nhẫn
đến một năm cũng vậy. Rồi 2 năm, 3 năm cho đến trăm năm
hoặc cho đến khi sanh ra lần đầu v.v... đều nhớ nghĩ tất cả
những việc cũ. Lúc bấy giờ từ xa xưa tâm quá khứ và tâm số
pháp đã được sinh ra và tâm, tâm số pháp hiện đang sinh ra
nương vào tâm đầu tiên và tâm số pháp mà được sanh, rồi
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dùng tâm ấy tương tục sanh. Nên quán về nhân duyên hiện
tại, nhớ nghĩ về thức lưu chuyển, cả hai đầy đủ chẳng gián
đoạn. Đối với việc sanh ra trong đời nầy, đối với việc sanh ra
trong đời khác, kẻ tọa thiền kia như thế lấy tâm tu hành
thanh tịnh trong sáng nhớ lại đời trước chẳng thiếu một loại
nào. Cứ như vậy cho đến một đời, hai đời, ba đời, bốn đời
v.v... Đó là tất cả mà kẻ mới ngồi thiền đối với kiếp sống nầy
hồi nhớ lại tất cả. Nếu kẻ tọa thiền kia chẳng nhớ lại được
đời sống kia thì kẻ kia chẳng nên rời bỏ sự siêng năng mà
phải chăm chú vào thiền định và khi thiền được tốt đẹp thì sẽ
được tự tại. Như pháp soi gương khi tốt đẹp sẽ được tự tại.
Trong hiện tại nhớ lại như lần đầu thì đối với kẻ kia trở thành
sự nhớ nghĩ. Nếu từ một đời thì sự ra khỏi của tâm kia trở
thành sự hồi tưởng. Khi quá an vui rồi thì thấy phương tiện,
chẳng thể nhớ lại kiếp sống của súc sanh, lại cũng chẳng nhớ
lại được sanh nơi vô sắc hay sanh nơi vô tưởng cũng như
tánh của vô tưởng vậy. Bảy loại lớn nhỏ chẳng nên nói về
quá khứ trong ngoài. Trong ngoài ấy đối với quá khứ nầy là
chỗ chứng được đạo quả. Hoặc quốc gia; hoặc thôn ấp cũng
sẽ nhớ lại.Sự nhớ nghĩ kia trở thành sự hồi tưởng về quá khứ
và nhớ lại trí tuệ ở đời trước. Từ trí ấy nhớ lại những sự u tối
liên tục. Nhớ về trí tuệ đời trước và từ đây nhớ lại 40 kiếp
của ngoại đạo. Qua khỏi kia, chẳng thế nhớ nghĩ nữa. Vì
thân không còn khả năng nữa. Riêng bậc Thánh Thanh Văn
thì nhớ lại được 10.000 kiếp. Từ đây trở thành bậc Đại
Thanh Văn. Rồi từ đó trở thành bậc Đại Duyên Giác và từ đó
trở thành Như Lai Chánh Biến Tri. Tự chính kẻ kia nhớ lại
những việc làm của đời trước và ở tất cả mọi nơi. Duy chỉ
trừ sự nhớ nghĩ về chính đời trước của mình. Ít nhớ lại với
đời trước kia thì Đức Chánh Biến Giác tùy theo đó mà làm
cho vui nhớ lại tất cả. Ngoài ra lần lượt nhớ lại. Đức Chánh
Biến Giác hoặc đã nhập vào Tam Muội; hay chẳng nhập vào
Tam Muội. Nếu chẳng nhập vào Tam Muội thì thường hay
nhớ lại. Ngoài ra chỉ có việc nhập Tam Muội.
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Hỏi rằng: Thiên nhãn do ai khởi? Có bao nhiêu loại
thiên nhãn và vì sao có thể khởi Thiên Nhãn ?
Đáp rằng: Ánh sáng ấy có 9 thứ. Hoặc ánh sáng ấy có
5; hoặc ánh sáng ấy gồm tất cả mọi việc. Đối với đệ tứ thiền
được tự tại có được nhãn tánh thì từ đây có thể khởi lên
được.
Có bao nhiêu loại thiên nhãn ?
Đáp rằng: Có 2 loại thiên nhãn do nghiệp quả báo mà
thành hoặc do tu hành mà thành. Đối với Điển Tạng Thiên
Nhãn là do từ quả báo mà thành. Đây là do thấy được bảo
tạng; hoặc có của quý; hoặc không có của quý. Do tu hành
mà thành nghĩa là tu hành phép Tứ Như Ý Túc.
Vì sao có thể khởi lên Thiên Nhãn ?
Kẻ mới tọa thiền cứ như thế mà tu theo Tứ Như Ý Túc,
dùng tâm được tự tại thanh tịnh trong sáng cho đến chỗ bất
động. Tất cả ánh sáng nhập vào và khi nhập đệ tứ thiền tác ý
tưởng đến ánh sáng và thọ trì tưởng đến hằng ngày hằng đêm
cũng như ngày, ngày cũng như đêm. Dùng tâm vô ngại
chẳng dính mắc và thực hiện tu hành để tâm ấy thành ra có
ánh sáng. Kẻ tọa thiền kia tu hành tâm nầy sẽ trở thành ánh
sáng; chẳng có trở ngại cản ngăn, ánh sáng, suốt ngày. Kẻ
tọa thiền kia, tâm tu hành như thế lấy ánh sáng làm cho đầy
khắp cả bên trong, tác ý về hình tướng, dùng trí để làm cho
đầy đủ ánh sáng. Đó chưa phải là Thiên Nhãn mà lấy trí thấy
được bên trong màu sắc của ánh sáng thì đây mới chính là
Thiên Nhãn. Kẻ tọa thiền kia dùng Thiên Nhãn thanh tịnh ấy
hơn cả mắt người, thấy chúng sanh hoặc sanh; hoặc chết;
hoặc thô; hoặc diệu; hoặc hình dáng tốt; hoặc hình dáng xấu.
Sanh nơi đường lành, sanh nơi đường ác do nghiệp đã tạo ra.
Như thế tất cả chúng sanh đối với điều nầy mới có thể khởi
lên Thiên Nhãn được.
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Phiền não nầy kẻ kia nên đoạn. Cho nên sự nghi chẳng
thể nhớ lại chơn chánh, giải đãi, nghỉ nghỉ, tà mạng, hỷ, ác
khNu, bịnh hoạn, siêng năng, trì hoãn siêng năng; hoặc nhớ
nghĩ về nhiều loại ngôn ngữ rồi quán xem về màu sắc. Phiền
não nầy lấy mỗi mỗi thứ nầy để thành tựu. Nếu làm cho khởi
lên Thiên Nhãn thì sự định nầy sẽ thoái lui. Nếu định nầy
thoái thì ánh sáng cũng sẽ mất đi. Việc thấy màu sắc cũng sẽ
mất. Cho nên phiền não kia mau mau nên đoạn. Nếu đã đoạn
phiền não nầy rồi mà lại chẳng được định tự tại thì lấy sự
chẳng tự tại ấy thành Tiểu Thiên Nhãn. Kẻ tọa thiền kia dùng
Tiểu Thiên Nhãn ấy để biết Tiểu Quang Minh. Thấy màu sắc
cũng nhỏ. Cho nên Đức Thế Tôn nói: Lúc ấy ta vào định
nhỏ, lúc ấy ta có mắt nhỏ, ta dùng mắt nhỏ ấy để biết ánh
sáng nhỏ. Khi ta thấy ánh sáng nhỏ thì lúc ấy ta có vô lượng
Tam Muội, lúc ấy ta có vô lượng Thiên Nhãn. Ta dùng vô
lượng Thiên Nhãn nầy ta biết vô lượng quang minh, ta thấy
vô lượng màu sắc. Đối với người tọa thiền nầy chẳng phải
yêu màu sắc, chẳng phải sợ màu sắc như ban đầu đã nói về 5
loại Thiên Nhãn. Đó là việc nhỏ, việc hiện tại, việc trong,
việc ngoài, việc trong ngoài. Nương vào Thiên Nhãn để sanh
Tứ Trí. Vị lai phần trí. Tự sở tác nghiệp trí, như hành nghiệp
trí và nghiệp quả báo trí. Đối với đây dùng vị lai phần trí.
Đối với vị lai thần sắc, sẽ khởi lên trí. Dùng tự sở tác nghiệp
trí sẽ thấy được chỗ tạo nghiệp của người khác. Lấy nghiệp
nầy của người nầy sẽ sanh quả cõi kia. Dùng như hành
nghiệp trí thấy đời sống ở cõi người. Lấy nghiệp nầy và
người nầy mà biết được kiếp sống ở đời trước. Dùng nghiệp
quả báo trí để rõ biết lúc và nơi chốn, cho đến phiền não và
cho đến phương tiện. Khi nghiệp nầy chín muồi rồi hay
nghiệp chưa chín muồi. Nghiệp nầy thọ nhiều hay thọ ít đều
biết. Đối với Thanh Văn được tự tại, thấy được một ngàn cõi
của thế gian. Từ đây là chỗ thấy của bậc Duyên Giác mà
Như Lai đã thấy vô lượng.
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Ở đây bàn rộng về việc dùng Thiên Nhãn để thấy sắc.
Đối với một loại tu hành định, tuy thấy sắc nhưng chẳng phải
Thanh Văn. Nếu dùng Thiên Nhĩ để nghe âm thanh thì đối
với một loại tu hành định,duy chỉ Thanh Văn chẳng thấy sắc.
Nếu vì thấy nghe cả hai đầy đủ tu hành định. Lại cũng thấy
lại cũng nghe. Nếu vì thấy nghe mà biết được tâm kia thì sự
tu hành nơi định lại cũng thấy nghe và biết tâm kia. Nếu chỉ
thấy một bên, tu hành nơi định thì chẳng phải là cách thấy.
Chẳng nghe chẳng biết tâm kia. Nếu chẳng ít tu hành nơi
định thì đối với tất cả nơi lại thấy lại nghe, lại biết được tâm
kia. Ngũ thần thông, thế gian thần thông, hữu lậu sắc giới
trói buộc chung với phàm phu. Nếu là Thiện Thần Thông thì
kẻ có học và phàm phu hoặc cùng với A La Hán thành Vô
Ký thần thông. Ngũ Thần Thông chẳng phải sanh nơi vô sắc
giới.
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Luận Về Con Đường Giải Thoát
Phm Phân Biệt Huệ thứ 10

H

ỏi rằng: Vì sao gọi là huệ? Tướng nào? Vị nào?
Khởi lên cái gì? Xứ nào? Công đức gì? Huệ ấy
nghĩa là gì? Có bao nhiêu công đức để được bát nhã? Có bao
nhiêu loại bát nhã?
Đáp rằng: Việc của ý, việc của thấy. Đây có nghĩa là
Bát Nhã. Lại nữa tác ý làm cho lợi lạc hay chẳng lợi lạc, tác
ý trang nghiêm. Đây nghĩa là Bát Nhã. Như trong A Tỳ Đàm
nói: Sao gọi là Bát Nhã? - Bát Nhã nghĩa là huệ, nghĩa là trí,
nghĩa là chọn pháp môn rồi tùy theo tướng tốt mà quán và sự
quán ấy thông minh rõ ràng phân biệt, tư duy để thấy dễ
dàng và ngộ được chánh trí. Huệ câu, huệ căn, huệ lực, huệ
trượng, huệ điện, huệ quang, huệ minh, huệ đăng, huệ bảo.
Chẳng ngu si nên chọn pháp một cách chánh kiến. Đây có
nghĩa là Bát Nhã. Lấy sự đạt được làm tướng.Lấy sự chọn
lựa làm vị. Lấy sự ngu si mà khởi. Dùng Tứ Đế làm nơi
chốn. Lại nữa rõ biết ánh sáng làm tướng. Nhập chánh pháp
làm vị. Dùng trừ vô minh tối tăm mà khởi, lấy trí biện tài
làm xứ. Có công đức gì? - Bát Nhã có vô lượng công đức.
Hãy nghe sơ lược qua kệ sau đây:
Dùng huệ tịnh các giới
Vào thiền lại hai huệ
Dùng huệ tu các đường
Dùng huệ thấy quả kia
Bát Nhã là hơn cả
Huệ căn chẳng hơn trên
Huệ lùi làm ô uế
Huệ tăng trưởng cao thượng
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Huệ phá các luận ngoài
Chẳng đời đến đắm trước
Có huệ người thật lành
Huệ nói ngôn ngữ lành
Đời nầy và đời khác
Giải thoát nghe niềm vui
Các nghĩa cùng tinh tấn
Dũng mãnh người có huệ
Nếu thấy các pháp nầy
Nhơn duyên cùng ngôn ngữ
Giáo huấn và danh sắc
Kia chính lời Tứ Đế
Đó có cảnh giới huệ
Dùng huệ trừ việc ác
Yêu sân nhuế vô minh
Dùng huệ trừ sanh tử
Trừ việc chẳng thể trừ.
Hỏi rằng: Huệ nghĩa là gì ?
Đáp rằng: Huệ có nghĩa là thuộc về trí vậy.. Cũng có
nghĩa là năng trừ.
Có bao nhiêu loại công đức để được huệ ?
Có 11 công đức. Đó là tìm tòi tu học nghĩa của kinh,
nhiều việc lành, ở nơi thanh tịnh, ngồi thiền, Tứ Đế, làm việc
rõ ràng, tâm thường hay dừng chỗ thiền định,tâm không bị
che đậy, lìa xa người không có trí tuệ, cùng với người có trí
tuệ vui sống.
Có bao nhiêu loại trí tuệ ?
Có hai loại, ba loại và bốn loại.
Hỏi rằng: Vì sao có 2 loại huệ ?
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Đáp rằng: Đó là thế gian huệ và xuất thế gian huệ. Đối
với các bậc Thánh quả tương ưng huệ thì đó là huệ xuất thế
gian; ngoài ra là thế gian. Thế gian huệ nghĩa là có giới hạn,
có nối kết, có bó buộc, có lưu chuyển. Đây là cái trục quay,
là sự che khuất, là chỗ dính mắc, là chỗ khởi, là phiền não.
Xuất thế gian huệ nghĩa là không có giới hạn, không
nối kết, không bị bó buộc, không lưu chuyển, không bị quay
cuồng, không bị che khuất, không dính mắc, chẳng phải nơi
chốn và không có phiền não.
Ba loại huệ nghĩa là: Tư huệ, văn huệ và tu huệ. Đối
với việc nầy chẳng phải từ kia nghe; hoặc tự tạo nghiệp trí;
hoặc được tùy đế tương ưng trí, đối với công xảo minh. Đây
chính là tư huệ. Đối với nơi nầy từ kia nghe mà được huệ.
Đây gọi là văn huệ. Nếu nhập Tam Muội thì huệ kia phải tu.
Đây gọi là tu huệ.
Lại nữa ba loại huệ đến rõ ràng, đi rõ ràng và phương
tiện cũng rõ ràng mà thị hiện tác ý. Điều nầy nếu không là
pháp lành sẽ thành thoái và nếu là pháp lành, sẽ trở nên tăng
trưởng. Đối với huệ nầy đây chính là sự đến rõ ràng. Lại tác
ý điều nầy chẳng phải pháp lành tăng trưởng. Thiện pháp ấy
thoái lui. Đối với huệ nầy đây là sự đi rõ ràng. Đối với đây,
là tất cả phương tiện huệ. Đây nghĩa là phương tiện rõ ràng.
Lại nữa có 3 loại huệ. Đó là Tụ huệ, bất tụ huệ và phi
tụ phi phi tụ huệ. Đây là Tam Địa Thiện Huệ. Đây là Tụ
Huệ. Đối với Tứ Đạo Huệ, đây nghĩa là bất tụ huệ. Đối với
Tứ Địa và quả báo, đối với Tam Địa có Ký Huệ. Đây nghĩa
là Phi Tụ phi phi tụ huệ.
Bốn loại huệ nghĩa là: Tự tác nghiệp trí, tùy đế tương
ưng trí, đạo đẳng phần trí, quả đẳng phần trí. Đối với đây là
thập xứ, chánh kiến. Đây nghĩa là tự tác nghiệp trí. Nếu thấy
tối, hoặc vô thường, hoặc khổ, hoặc vô ngã, như thế nhẫn
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tương tợ. Đây gọi là Tùy Đế Tương Trợ Trí. Đối với Tứ Đạo
Huệ, đây gọi là Đạo Phần Trí. Đối với Tứ Quả Huệ, đây gọi
là Quả Đẳng Phần Trí.
Lại nữa bốn loại huệ gồm có: Dục giới huệ, sắc giới
huệ, vô sắc giới huệ và vô hệ huệ. Đối với dục giới lành có
Ký Huệ. Đây gọi là Dục Giới Huệ. Sắc giới lành có Ký Huệ.
Đây gọi là Sắc Giới Huệ. Vô sắc giới lành có Ký Huệ. Đây
gọi là Vô Sắc giới huệ. Đối với Đạo Quả Huệ, đây gọi là Vô
hệ huệ (huệ không bị trói buộc).
Lại nữa có 4 loại huệ. Đó là Pháp trí, Tỷ trí, Tha tâm
trí và Đẳng trí. Đối với 4 con đường và đối với 4 quả huệ thì
đây gọi là Pháp Huệ. Kẻ tọa thiền kia dùng Pháp trí nầy để
thành tựu quá khứ vị lai hiện tại trí. Trong quá khứ lâu dài
cũng trí và vị lai lại cũng là trí. Đế trí nầy gọi là Tỷ Trí. Trí
tha tâm ấy gọi là Tha tâm trí. Trừ 3 loại trí nầy, ngoài ra là
huệ. Đây gọi là Đẳng trí.
Lại nữa cũng có 4 loại huệ. Đó là hữu huệ vi tụ phi vi
phi tụ; hữu huệ vi phi tụ phi vi tụ; hữu huệ vi tụ diệc vi phi
tụ; hữu huệ phi vi tụ phi phi vi tụ. Đối với Dục giới thiện huệ
là Huệ vi tụ phi bất vi tụ. Đối với tứ đạo vi phi tụ bất vi tụ.
Đối với sắc giới và vô sắc giới thiện huệ thì đây là huệ vi tụ
lại vi phi tụ. Đối với Tứ Địa quả báo, đối với Tam Địa có Ký
Huệ thì đây là Huệ phi vi tụ, lại phi vi phi tụ.
Lại có 4 loại huệ. Đó là huệ hữu vi xa lìa phi vi đạt; có
huệ vi đạt phi vi yểm hoạn; có huệ vi yểm hoạn lại vi đạt. Có
huệ bất vi yểm hoạn lại bất vi đạt. Đối với huệ nầy là xa lìa
dục, chẳng đạt được thần thông và cũng chẳng thông đạt tứ
đế. Đây gọi là huệ vi yểm hoạn bất vi đạt. Hiện tại được chỗ
xa lìa sự ham muốn, dùng huệ đạt thần thông và không đạt
Tứ Đế. Đây gọi là Bát Nhã, vi đạt phi vi yểm hoạn. Đối với
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Tứ Đạo huệ vi yểm hoạn lại vi đạt. Ngoài ra huệ phi vi yểm
hoạn lại phi vi đạt.
Lại có 4 loại huệ. Đó là nghĩa biện, pháp biện, từ biện
và lạc thuyết biện. Đối với nghĩa trí thì đây gọi là Nghĩa
biện. Đối với pháp trí thì đây gọi là Pháp biện. Đối với
thuyết từ huệ thì đây gọi là Từ biện. Đối với trí tri thì đây gọi
là Lại thuyết biện. Đối với nhơn quả biết nghĩa từ. Đối với
nguyên nhơn rõ biết pháp biện. Đối với pháp biện lạc thuyết
biện. Đối với trí tri thì vui nói từ. Lại nữa đối với khổ và diệt
trí thì đây gọi là nghĩa biện. Đối với Tập và đạo trí, thì đây
gọi là Pháp biện. Đối với thuyết pháp từ, thì đây gọi là Từ
Biện. Đối với Trí Tri thì đây gọi là Lạc thuyết biện. Lại nữa
kẻ biết pháp trong kinh văn gọi đây là chỗ giải rõ những sự
hiểu biết.
Bạt Đà Già Xà Đa Già A Phù Đa Đạt Ma Bi Phất lược
gọi đây chính là Pháp từ. Biết kia và rõ nghĩa nầy thì đây là
nghĩa của chỗ nói pháp. Đây gọi là nghĩa biện. Thuyết pháp
từ trí; đây gọi là Từ Biện. Đối với trí tri, đây nghĩa là Lạc
thuyết biện.
Lại nữa đối với nhãn trí thì đây gọi là pháp từ. Lấy
nhãn trí làm chỗ thấy. Đây nghĩa là Nghĩa Từ pháp từ trí, đây
gọi là Từ Biện. Đối với Trí Tri, đây nghĩa là Lạc thuyết biện.
Lại nữa có 4 loại huệ. Đó là khổ trí, khổ tập trí, khổ
diệt trí và đạo đẳng phần trí. Khổ tương ưng với trí gọi là
khổ trí. Tập tương ưng với trí gọi là tập trí. Khổ diệt tu hành
tương ưng với trí gọi là Cụ Túc trí, đạo trí.
Luận Về Con Đường Giải Thoát
Hết quyển Chín
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Quyển thứ 10
- A La Hán Ưu Bà Đệ Sa
(Đời nhà Lương gọi là Đại Quang)
tạo luận nầy bằng chữ Phạn.
- Đời nhà Lương, người nước Phù Nam,
Tam Tạng Tăng Già Bà La
dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán
- Sa Môn Thích Như Điển,
Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc,
dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, ngày 7 tháng 6 năm 2006.
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Phm Ngũ Phương Tiện thứ 11
Phần thứ nhất

Đ

ối với người mới tọa thiền, vui thoát ly sanh tử,
vui trừ được nguyên nhơn của sự sanh tử, vui trừ
màn vô minh đen tối, vui đoạn được dây ái ân,vui chứng
được trí huệ của bậc Thánh. Đối với 5 nơi, khởi lên phương
tiện. Đó là ấm phương tiện, nhập phương tiện, giới phương
tiện, nhơn duyên phương tiện và Thánh Đế phương tiện.
Hỏi rằng: Sao gọi là ấm phương tiện ?
Đáp rằng: Đó là ngũ ấm, gồm có sắc ấm, thọ ấm, tưởng
ấm, hành ấm và thức ấm.
Hỏi rằng: Thế nào gọi là sắc ấm ?
Đáp rằng: Tứ đại. Tứ đại là chỗ tạo ra sắc.
Thế nào là tứ đại ?
Đó là thuộc về đất, thuộc về nước, thuộc về lửa và
thuộc về gió.
Sao gọi là đất ?
Có tánh và có tướng đều cứng; nên gọi là đất.
Sao gọi là nước ?
Nước Nm thấp hòa hợp với sắc. Đây gọi là nước.
Sao gọi là lửa ?
Lửa có chất ấm. Đây gọi là lửa.
Sao gọi là gió ?
Gió mang hơi đến. Đây gọi là gió.
Kẻ mới ngồi thiền lấy 2 loại mà giữ lại để che đậy chở
che, dùng giãn lược để nói rộng như nói về quán tứ đại. Như
thế mà biết.
Thế nào tứ đại là chỗ tạo ra sắc ?
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Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỉ nhập, thiệt nhập, thân nhập;
sắc nhập, thinh nhập, hương nhập, vị nhập, nữ căn, nam căn,
mạng căn, thân tạo, khNu tạo; hư không giới sắc, sắc nhẹ, sắc
nhuyễn, kham thọ trì sắc, tăng trưởng sắc, tương tụ sắc, sanh
sắc, tử sắc, vô thường đoạn thực xứ sắc, nhãn sắc.
Sao gọi là nhãn nhập ?
Lấy sự thấy màu sắc mà có đối tượng. Nương vào nhãn
thức kia để khởi lên. Đây gọi là nhãn nhập. Lại nữa nương
vào con mắt thịt đen trắng của nhãn châu để thấy gồm thịt,
máu, gió, đờm, dãi. Trong đó chồng lên 5 lớp để ở như nửa
hạt cải, lớn như đầu con kiến. Đầu tiên do nghiệp tạo thành
rồi do tứ đại tạo ra lửa, to lớn hơn làm cho sáng tỏ ra màu
sắc. Đây nghĩa là nhãn nhập như Đại Đức Xá Lợi Phất
thường nói. Lấy nhãn thức thanh tịnh để thấy các màu sắc;
hoặc nhỏ hoặc vi tế, giống như cửa sổ.
Thế nào gọi là nhĩ nhập ?
Đó là nghe tiếng động, dùng âm thanh để đối lại và
nương vào tai để khởi lên nhĩ thức. Đây gọi là nhĩ nhập. Lại
nữa, có hai lỗ có lông bên ngoài và nương vào các mô để ở
như hạt đậu xanh. Nghiệp đầu tiên tạo ra chỗ trống thật lớn
và do tứ đại là chỗ tạo tác ra màu trong sạch. Đây gọi là nhĩ
nhập.
Sao gọi là tỷ nhập ?
Đây do nghe mùi thơm và do mùi thơm nầy làm đối
tượng. Nương vào mũi để khởi lên thức. Đây gọi là tỷ nhập.
Lại nữa nơi lỗ mũi có 3 đường hòa hợp, nương vào chỗ lỗ
nhỏ để ở, như hình Câu Tỳ Đà La (giao long). Đầu tiên do
nghiệp tạo rồi gió lớn lên, tứ đại tạo ra màu thanh tịnh. Đây
gọi là tỷ nhập.
Sao gọi là thiệt nhập ?
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Do dùng mùi vị để biết. Do mùi vị làm đối tượng.
Nương vào lưỡi để khởi lên thức. Đây gọi là thức nhập. Lại
nữa phía bên trên thịt của lưỡi có 2 phía nối lại như hình hoa
Uất Ba La. Đầu tiên do nghiệp tạo và do nước tăng trưởng
tối đa và do tứ đại tạo ra màu trong sáng. Đây gọi là thiệt
nhập.
Vì sao gọi là thân nhập ?
Do cảm giác chạm và lấy xúc làm đối tượng, nương
vào thân thể để khởi lên thức. Đây gọi là thân nhập. Lại nữa
trừ lông, tóc, móng tay, răng là chỗ chẳng thọ; nhưng với tất
cả đều thọ giữ và do chỗ nghiệp đầu tiên tạo tác mà đất là
chỗ nhiều nhất.Do tứ đại là chỗ tạo ra màu sắc thanh tịnh.
Đây gọi là thân nhập.
Điều có thể thấy màu sắc gọi là sắc nhập. Đối với âm
thanh thì có thinh nhập. Đối với mùi thì có hương nhập. Đối
với vị thì có vị nhập. Đối với nữ tánh thì có nữ căn; đối với
nam tánh thì có nam căn. Do tùy theo sự thủ hộ của nghiệp là
chỗ tạo ra hình tướng. Đây gọi là mệnh căn. Dùng thân nầy
để biểu hiện ra các việc làm nên gọi tên là hành. Đây gọi là
việc làm của thân. Dùng miệng để biểu hiện ra các việc làm
thì gọi là việc làm của miệng. Dùng màu sắc để phân biệt.
Đây gọi là cảnh giới của hư không. Hình thái có tính nhẹ thì
gọi là hình nhẹ. Do hình thức nhẹ nên gọi là nhu nhuyến. Do
sắc có tánh kham thọ trì nên đây gọi là sắc kham thọ trì.
Đây là 3 loại thân thuộc, tánh không giải đãi. Là các
nhập tụ. Nghĩa là sắc tụ. Là sắc tụ nghĩa là sắc tương tục. Là
sắc làm cho khởi lên. Nghĩa là sắc sanh ra. Là làm cho sắc
thuần thục. Nghĩa là sắc già đi. Là sắc bại hoại. Nghĩa là sắc
ấy vô thường. Do khí vị của chúng sanh mà có được. Đây
chính là những khí vị của việc ăn uống. Sắc nương vào giới
và ý thức giới để khởi lên. Đây nghĩa là giới xứ sắc. Là

Luận về con đường giải thoát

247

những cảnh giới giải đãi như hình tướng của sự ngủ nghỉ.
Điều nầy có 26 chỗ tạo ra sắc ấy, cùng với Tứ Đại hợp thành
30 sắc.
Hỏi rằng: Tứ Đại và chỗ tạo ra sắc của Tứ Đại vì sao
có sự sai biệt ?
Đáp rằng: Tứ Đại nương vào Tứ Đại để sinh tồn. Tứ
Đại ấy những chỗ tạo tác ra sức nương vào Tứ Đại để mà
sống. Chỗ tạo ra sắc của Tứ Đại chẳng phải là chỗ nương
vào của Tứ Đại, lại cũng chẳng phải là Tứ Đại tạo ra sắc là
chỗ nương vào. Cũng như 3 cây có chỗ dựa vào nhau và Tứ
Đại cũng nên biết giống như thế. Cái bóng của 3 cây đó cũng
giống như chỗ Tứ Đại tạo ra sắc có thể biết được. Đây chính
là sự sai biệt. Đối với người tọa thiền, đây là 30 sắc. Dùng 5
hành động có thể biết rõ hơn, rồi như thế làm cho khởi lên,
rồi tụ lại, rồi sanh ra nhiều loại, một loại.
Hỏi rằng: Vì sao lại làm cho khởi lên ?
Đáp rằng: Chính 9 sắc của nghiệp và nhân duyên là
chỗ khởi lên. Cho nên gọi là: Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập,
thiệt nhập, thân nhập, nữ căn, nam căn, mệnh căn và xứ sắc.
Hai sắc của thân do nhân duyên mà khởi lên. Vì vậy do thân
làm và miệng làm. Một sắc thời tiết do tâm khởi lên. Đó gọi
là thanh nhập. Lúc 4 sắc thì tâm ăn uống là nhân duyên khởi
lên. Do vậy mà sắc nhẹ, sắc nhu nhuyến, sắc kham thọ trì,
nhãn sắc và 12 sắc của 4 nhân duyên là chỗ khởi lên. Cho
nên đây gọi là sắc nhập, thiệt nhập và vị nhập. Hư không
giới sắc, tụ sắc và tương tục sắc. Sắc sanh nơi đồ ăn đọng lại
ở 4 giới. Hai sắc chẳng có chỗ khởi. Cho nên sắc ấy già và
sắc vô thường. Lại nữa sự sanh duyên vào sự già, sự già ấy
duyên vào sự vô thường. Như vậy lấy đó làm cho khởi lên.
Điều đó nên rõ.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là tụ ?
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Đáp rằng: Có 9 loại tụ họp do nghiệp là chỗ tạo tác
khởi lên. 9 loại tụ họp ấy do tâm khởi lên gồm 6 loại tụ họp
theo thời tiết khởi và 3 loại tập họp do sự ăn uống mà khởi
lên.
Hỏi rằng: Vì sao gọi là 9 loại tập họp do nghiệp khởi
lên ?
Đáp rằng: Đó là gồm mắt có 10, tai có 10, mũi có 10,
lưỡi có 10, thân có 10, nữ căn có 10, nam căn có 10, xứ có
10 và mạng có 9.
Hỏi rằng: Sao gọi tên là nhãn thập ?
Đáp rằng: Mắt thanh tịnh về 4 giới, đây gọi là xứ. Lại
nương vào 4 giới sắc, hương, vị, xúc, mệnh căn, nhãn thanh
tịnh. Đây là 10 pháp cùng sanh sống chẳng lìa nhau. Đây gọi
là sự tập họp, nên gọi là 10 loại của mắt. Từ đây khởi lên sự
sống và khi thuần thục gọi là già. Khi bị hoại đi là do vô
thường. Sự phân biệt nầy là hư không giới. Bốn pháp nầy
cùng với sự tập họp kia khởi lên. Mắt nầy nương vào nơi
thập lão; sanh ra nhãn thập thứ hai và 2 loại kia gồm 10 loại
tập họp; nên đây gọi là tụ. Cái kia theo sát nên gọi là tương
tục. Đây là 6 pháp cùng với kia khởi lên. Cái kia lại nương
vào 2 lần nhãn thập để đến già. Sanh ra 3 lần nhãn thập. Đây
là lần thứ 2 và lần thứ 3 của nhãn thập. Đây nghĩa là sự tập
họp. Duy chỉ có pháp kia theo sau nên gọi là tương tục. Đầu
tiên 10 loại ấy tan hoại rồi 20 loại già và lần thứ 30 lại khởi
lên. Cái kia trở thành một sát na, như thế mà khởi lên nhãn
thập. Sự nghe kia khó thể biết được. Vì sát na rất nhỏ và
nhanh vậy. Chẳng hiện hữu nên thế gian khó thể biết được.
Cũng có người tọa thiền thấy bằng mắt liên tục giống như
nước sông chảy, như ánh sáng của đèn liên tục. Đây gọi là
nhãn thập.
Như thế nhĩ thập, tỷ thập, thiệt thập, thân thập, nữ căn
thập, nam căn thập, mệnh căn cửu. Từ đó rộng ra mà biết.
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Hỏi rằng: Sao lại 9 tụ tâm là chỗ khởi ?
Đáp rằng: Sự thanh tịnh có 8 nghĩa. Thanh tịnh thân
tạo ra 9.Thanh tịnh khNu tạo ra 10. Thanh tịnh nhẹ nhàng có
9. Thân tạo ra nhẹ nhàng 10; 10 và khNu tạo ra sự nhẹ nhàng
có 11. Thanh tịnh nhãn có 9. Nhãn thân tạo ra 10. Nhãn khNu
tạo ra 11.
Hỏi rằng: Thế nào gọi là thanh tịnh tâm có 8 chỗ khởi
lên ?
Đáp rằng: Tứ giới nương vào giới, sắc, hương, vị, xúc.
Đây là 8 pháp cùng sanh và chẳng lìa nhau. Trong 10 kia thì
8 gọi là thanh tịnh. Cái kia khởi lên có nghĩa là sanh ra. Cái
kia thành thục gọi là già và cái kia băng hoại gọi là vô
thường. Sự phân biệt kia đó là hư không giới. Bốn pháp nầy
tùy theo kia mà khởi. Tám sự thanh tịnh kia khi bị hoại thì
cùng với tâm thứ 3 cùng khởi lên. Lần thứ 2 của 8 sự thanh
tịnh, đầu tiên sự thanh tịnh hoại và lần thứ 2 sự thanh tịnh
khởi lên mà chỉ trong sát na khởi lên. Cái nầy chẳng thay đổi
mà tụ họp lại và cùng với 3 chỗ khởi lên kia làm chỗ tụ họp.
Như thế thanh tịnh nhẹ nhàng có 9 và thanh tịnh nhãn 9. Sáu
loại tạo sự tụ họp chẳng tan hoại ban đầu.Chẳng phải khởi
lên lần thứ 2. Chẳng trong một sát na. Vì sao chẳng phải một
mà tâm tạo thành hai, làm cho khởi lên; ngoài ra như đã nói
lúc ban đầu.
Hỏi rằng: Vì sao 6 nơi tụ họp của thời tiết là chỗ khởi
lên ?
Đáp rằng: Sự thanh tịnh có 8. Sự thanh tịnh về âm
thanh có 9. Thanh tịnh nhẹ nhàng có 9. Âm thanh nhẹ có 10,
mắt thanh tịnh có 9, âm thanh về mắt có 10. Tụ họp bên
ngoài thành 2 sự thanh tịnh. 8 và 9 âm thanh.
Hỏi rằng: Thế nào là tam tụ chỗ ăn uống mà khởi lên ?
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Đáp rằng: Thanh tịnh có 8. Thanh tịnh nhẹ nhàng có 9.
Thanh tịnh nhãn có 9. Thời tiết và chỗ ăn uống khởi lên tụ
lại tương tục do nơi nghiệp. Tương tự như thế có thể biết.
Ngoài ra như đã nói lúc ban đầu. Mệnh sống có 9 và không
tụ họp lại. Đối với dục giới là do chỗ nghiệp mà thành. 8 chỗ
tụ họp lấy thọ mệnh hoạt động. Mũi, lưỡi, thân,nam nữ căn
như vậy. Đây là sự nhẹ nhàng của 3 thuộc về mắt. Đây là đối
với sắc giới. Không có đời sống gồm 9, không tụ họp, không
tư tưởng Phạm Thiên. Đối với thân nầy tất cả nhập vào, dùng
đây để được hoạt động. Như thế là tụ họp.
Hỏi rằng: Sao lại sanh ra ?
Đáp rằng: Như nam nữ nhập thai,chỉ trong sát na 30
sắc ở nơi 10 xứ. Thân 10 hoặc nữ căn 10; hoặc nam căn 10;
chẳng phải nam chẳng phải nữ có 20 sắc khởi lên. Cho nên
xứ có 10 và thân có 10. Đối với dục giới hóa sanh đầy đủ căn
của nam nữ nhập vào, chỉ trong sát na sanh ra 70 sắc; nên có
10 xứ. Thân 10, mắt 10, tai 10, mũi 10, lưỡi 10; hoặc nữ căn
10, hoặc nam căn 10. Hoặc đối với cõi ác thú hóa sanh thì
sanh ra đui mù và người nam người nữ ấy trong sát na sanh
ra 60 sắc ngoại trừ nhãn 10. Như thế sanh ra người điếc và
60 sắc khởi lên. Ngoại trừ nhĩ có 10.Người sinh ra mù, điếc
có 50 sắc khởi lên. Ngoại trừ nhãn 10 và nhĩ 10.
Từ ác thú hóa sanh đầy đủ căn nhập vào hoặc phi nam
phi nữ và người ở kiếp đầu, chỉ trong sát na khởi lên 60 sắc
trừ căn của nam nữ. Với kẻ mù và phi nam phi nữ kia có 50
sắc khởi lên, trừ nhãn căn 10 và trừ phi nam phi nữ căn.
Hoặc điếc phi nam phi nữ lại có 50 sắc khởi lên, ngoại trừ tai
10 và phi nam phi nữ căn. Hoặc mù điếc, phi nam phi nữ có
40 sắc khởi.
Xứ 10, thân 10, mũi 10, lưỡi 10. Phạm Thiên đối với
đây trong sát na sanh ra 49 sắc khởi. Xứ 10, mắt 10, tai 10,
thân 10, mệnh căn 9. Vô Tưởng Thiên chúng sanh đối với sự
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sanh nầy trong sát na có 9 sắc khởi lên. Mệnh căn có 9. Như
thế lấy sự sanh mà biết.
Hỏi rằng: Những gì là nhiều loại ?
Đáp rằng: Tất cả sắc thành 2 loại. Gồm lớn và nhỏ. Đối
với 12 sắc lớn trong ngoài sắc nhập, lấy có làm đối nghĩa, trừ
18 sắc vi tế. Lấy vô đối nghĩa. Lại có 2 loại sắc. Đó là trong
và ngoài. Trong đó 5 sắc thành nội nhãn v.v... 5 nhập lại có
nghĩa là cảnh giới; ngoài ra 25 loại sắc lấy vô cảnh giới làm
nghĩa. Lại có 2 loại sắc – mệnh căn và chẳng phải mệnh căn.
Trong nầy có 8 sắc gọi là căn. 5 ấy có nữ căn nam căn và
mệnh căn; đây nương vào nghĩa. Ngoài ra 22 chẳng phải
mệnh căn. Dùng không để nương vào nghĩa. Tất cả sắc thành
3 loại. Đó là thọ sắc, phi thọ sắc và hữu hoại sắc. Đối với 9
sắc nầy có thọ, 8 căn và xứ sắc. Lấy chỗ nghiệp báo tạo
thành nghĩa. 9 sắc chẳng thọ nhận âm thanh vào, thân tạo,
khNu tạo sắc, sắc nhẹ, sắc nhu nhuyến, sắc kham thọ trì và
sắc già. Vô thường và mắt, chẳng phải nghiệp báo chỗ thành
nghĩa. Ngoài ra 12 sắc có hoại. Cái kia lại có 2 nghĩa. Lại
cũng có 3 loại sắc. Cho nên có thể thấy có sự đối ngược lại.
Chẳng thể thấy, có đối lại. Chẳng thể thấy, chẳng đối lại. Đối
với đây một sắc có thể thấy có sự đối lại. Cho nên gọi là sắc
nhập. Dùng nghĩa của thấy, dùng nghĩa của xúc, 11 sắc
không thể thấy có sự đối lại. Trừ sắc nhập, ngoài sắc lớn vậy.
Nghĩa chẳng thấy là lấy nghĩa xúc 10. 8 sắc chẳng thể thấy
không có đối lại. Ngoài ra sắc nhỏ chẳng thể thấy nghĩa.
Chẳng thể có nghĩa xúc. Tất cả sắc thành 4 loại. Đó là tự
tánh sắc, hình sắc, tướng sắc và phân biệt sắc. Đối với 19 tự
tánh nầy sắc ngoài ra có 12 sắc lớn. Nữ căn, nam căn, mạng
căn, xứ thủy giới nuôi ăn uống, sắc nhãn sắc. Lấy cứu cánh
làm nghĩa. 7 hình sắc. Đó là thân tạo, khNu tạo sắc, sắc nhẹ,
sắc nhu nhuyến, sắc kham thọ trì, sắc thọ, sắc tương tụ và sắc
tự tánh. Dùng biến 3 tướng sắc, sắc sanh, sắc già và sắc vô
thường. Lấy tướng hữu vi làm nghĩa. Một sắc phân biệt sắc.
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Cho nên gọi là hư không giới. Dùng sự tụ họp phân biệt
nghĩa. Đó là tự tánh sắc. Cái kia thành phân biệt, ngoài
chẳng phân biệt. Như thế dùng đến nhiều loại phân biệt.
Hỏi rằng: Vì sao dùng một loại để phân biệt ?
Đáp rằng: Tất cả sắc không có nguyên nhơn mà cũng
chẳng phải chẳng có nguyên nhơn. Nguyên nhơn không
tương ưng, có duyên có làm, thế sở nhiếp, có lậu, có cột
chặt. Có nối kết, có lưu chuyển. Có xoay, có che chở. Chỗ
gặp gỡ nơi các cõi. Có phiền não, vô ký, vô sự. Chẳng phải
tâm số, tâm chẳng tương xứng. Nơi ít ham muốn cột chặt,
chẳng định, chẳng thừa, chẳng cùng với lạc để khởi lên.
Chẳng cùng với khổ để khởi lên. Chẳng cùng với chẳng khổ
chẳng lạc khởi lên. Chẳng làm cho tụ họp, cũng chẳng phải
chẳng làm cho tụ họp, chẳng học, chẳng phải chẳng học.
Chẳng thấy chỗ dứt mất. Không có tư duy chỗ mất đi. Như
thế lấy một loại, để có thể biết những cái khác. Đây gọi là
sắc ấm.
Hỏi rằng: Còn thọ ấm thì sao ?
Đáp rằng: Lấy tướng của một thọ; dùng tâm thọ trì kia
thành một. Do xứ và 2 thọ; nên gọi là thân thọ và ý thọ. Do
tự tánh có 3 thọ. Đó là lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ.
Do pháp có tứ thọ. Đó là thiện thọ, bất thiện thọ, báo thọ và
sự thọ. Do căn có 5 thọ. Đó là lạc căn, khổ căn. Hỷ căn, ưu
căn và xả căn. Do màu đen trắng có 6 thọ. Đó là hữu lậu lạc
thọ, vô lậu lạc thọ, hữu lậu khổ thọ, vô lậu khổ thọ, hữu lậu
bất khổ bất lạc thọ, vô lậu bất khổ bất lạc thọ. Do cửa ngõ
mà có 7 thọ. Từ mắt chạm vào, sanh ra thọ. Từ tai nghe vào,
sanh ra thọ. Từ mũi ngửi vào, sanh ra thọ. Từ lưỡi chạm vào,
sanh ra thọ. Từ thân chạm vào, sanh ra thọ. Từ ý tiếp xúc,
sanh ra thọ. Từ ý thức giới tiếp nhận vào, sanh ra thọ. Từ đó
nói rộng ra 108 loại thọ. 6 loại nương vào ái để khởi lên thọ.
6 loại nương vào sự ra khỏi, khởi lên thọ. 6 loại nương vào ái
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ưu tư khởi lên thọ. 6 loại nương vào sự ra khỏi ái ưu khởi lên
thọ. 6 loại nương vào ái xả để khởi lên thọ. 6 loại nuơng vào
sự xuất ly xả để khởi lên thọ.Đây là 6 lần 6 thành 36 loại.
Lấy 3 thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) nhơn cho 36 thành 108
loại thọ ấm.
Hỏi rằng: Thế nào là tưởng ấm ?
Đáp rằng: Dùng tưởng một tướng, dùng tâm để biết.
Dùng 2 tướng đen trắng. Nghĩa là tưởng điên đảo và chẳng
tưởng điên đảo. Đây do 3 tướng chẳng thiện. Đó là dục
tưởng, sân nhuế tưởng và hại tưởng. Do 3 tưởng thiện có
tưởng xa lìa, tưởng không sân nhuế, tưởng chẳng hại. Dùng
4 loại tưởng chẳng biết tánh nghĩa xứ. Đó là: Bất tịnh tưởng
là tịnh; khổ tưởng là vui; vô thường tưởng là thường; vô ngã
tưởng là ngã và do biết nghĩa tánh xứ của 4 tưởng. Đó là
tưởng bất tịnh; tưởng về khổ; tưởng về vô thường và tưởng
về vô ngã. Do Tỳ Ni có 5 tưởng. Đó là bất tịnh tưởng là tịnh;
bất tịnh tưởng là bất tịnh; tịnh tưởng là bất tịnh; tịnh tưởng là
tịnh và nghi tưởng. Do có 6 việc tưởng. Đó là tưởng về sắc,
tưởng về âm thinh, tưởng về hương, tưởng về mùi vị, tưởng
về xúc và tưởng về pháp. Tưởng lại do 7 cửa. Đó là sự tưởng
ấy do mắt chạm vào mà sanh ra. Sự tưởng ấy từ tai chạm vào
mà sanh ra. Tưởng ấy từ mũi chạm vào mà sanh ra. Tưởng
ấy từ lưỡi chạm vào mà sanh ra. Tưởng ấy từ thân chạm vào
mà sanh ra. Tưởng ấy từ ý chạm vào mà sanh ra. Tưởng ấy
từ ý thức chạm vào mà sanh ra. Như thế các loại tưởng có
thể biết được. Đây gọi là tưởng ấm.
Hỏi rằng: Thế nào gọi là hành ấm ?
Đáp rằng: Đó là xúc, tư, giác, quán. Tâm, hỷ, tinh tấn,
niệm. Định, huệ, mệnh căn, che lấp.Chẳng tham, chẳng sân,
tàm, quý. Muốn, khen, giải thoát, xả, tác ý. Tham, sân nhuế,
vô minh, mạn. Kiến, điều, hối, nghi, giải đãi, vô tàm, vô quý.
Trừ thọ tưởng, tất cả tâm số pháp hành ấm. Đối với sự xúc
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nầy tâm nầy gặp sự việc. Giống như ánh sáng mặt trời gặp
bức tường là tưởng về nơi nầy. Tư có nghĩa là tâm nầy động
như làm nhà cửa, dùng các pháp đầy đủ. Đây là sự môn túc
xứ. Giác có nghĩa là tâm tạo như dùng tâm để tụng kinh. Đây
là tưởng về túc xứ. Quán có nghĩa là tâm nầy xem xét sự việc
như ý nghĩa tùy theo sự suy nghĩ. Đây là giác túc xứ. Hỷ có
nghĩa là tâm nầy hoan hỷ như người được vật. Đây chính là
dũng dượt túc xứ. Tâm nầy chính là tâm tình như thần chú
làm cho nước trong. Đó là bốn Tu Đà Hoàn túc xứ. Tinh tấn
nghĩa là tâm nầy dũng mãnh, như con trâu mạnh khỏe. Đó là
8 việc xứ túc xứ. Niệm có nghĩa là tâm nầy giữ gìn như giữ
cây đèn dầu. Đó là Tứ niệm xứ túc xứ. Định nghĩa là tâm nầy
chuyên nhứt như đèn nơi cung điện. Đây là Tứ Thiền túc xứ.
Huệ có nghĩa là tâm nầy thấy như người có mắt. Đây là Tứ
Thánh Đế túc xứ. Mệnh căn nghĩa là vô sắc pháp là thọ
mệnh. Như nước Uất Ba La. Đây là Danh Sắc túc xứ. Sự che
lấp nghĩa là tâm ác dừng lại xa lìa. Giống như người vui vì
mạng sống lìa chất độc. Đây là Tứ Thiền Hành túc xứ.
Không tham nghĩa là tâm nầy xả bỏ sự dính mắc, như được
thoát ra khỏi trách nhiệm. Đây là ly xuất túc xứ. Chẳng sân
nghĩa là tâm nầy chẳng sân giận, giống như da mèo. Đây là
Tứ Vô Lượng túc xứ. Tàm có nghĩa là tâm nầy xấu hổ, giống
như làm việc ác thì giận cái ác ấy, xem như tiểu giải. Đây là
tự thân y túc xứ. Quý có nghĩa là tâm nầy sợ làm việc ác,
giống như sợ ông quan lớn. Đây gọi là thế y túc xứ. Ỷ có
nghĩa là tâm giao động diệt mất, như người quá lo về nước
lạnh để tắm rửa. Đây là hỷ túc ý. Dục có nghĩa là vui làm
lành như có lòng tin của Đàn Việt. Đây là Tứ Như Ý túc xứ.
Giải thoát nghĩa là tâm nầy bị che khuất như nước chảy vào
chỗ sâu. Đây là giác quán túc xứ. Xả có nghĩa là tâm nầy
chẳng đến đi, như người chấp vào sự xưng hô. Đây là Tinh
tiến đẳng túc xứ. Túc ý có nghĩa là tâm nầy làm cho khởi lên
phép tắc. Như người chấp vào cái bánh lái của thuyền. Đây
gọi là thiện bất thiện túc xứ. Tham có nghĩa là tâm nầy giữ
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như giữ ngỗng. Đây thuộc về sự khả ái, khả lạc, sắc túc xứ.
Sân nhuế có nghĩa là tâm hung hăng như con rắn độc. Đây là
thập sân nhuế túc xứ. Vô minh nghĩa là tâm nầy chẳng có
chỗ thấy, như người mù. Đây gọi là Tứ Điên Đảo túc xứ.
Mạn có nghĩa là tâm nầy cao ngạo cùng với tướng mạo. Đây
là tam chủng túc xứ. Kiến có nghĩa là tâm nầy chấp thủ như
người mù sờ voi. Đây chính là từ Thanh Văn khác bất chánh
ức túc xứ. Điều có nghĩa là tâm nầy không tịch tĩnh, giống
như nước giọt. Đây là viễn tinh tấn túc xứ. Hối có nghĩa là
tâm nầy thối lui như yêu thích việc bất tịnh. Đây là lấy việc
làm lành, ác thoái túc xứ. Nghi có nghĩa là tâm nầy chẳng
chấp thủ một thứ, như người đi xa quê, cảm thấy có 2 con
đường. Đây là bất chánh tác ý túc xứ. Giải đãi có nghĩa là
tâm nầy sa sút, như rắn lột võ. Đây là bát lại xứ túc xứ. Vô
tàm có nghĩa là tâm nầy làm việc ác chẳng xấu hổ, như
người Chiên Đà La. Đây là bất cung kính túc xứ. Vô quý có
nghĩa là tâm nầy làm việc ác chẳng sợ hãi giống như ông vua
ác. Đây là lục bất cung kính túc xứ. Đây nghĩa là hành ấm.
Hỏi rằng: Thế nào là thức ấm ?
Đáp rằng: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức,
ý giới, ý thức. Nhãn thức nghĩa là mắt duyên vào sắc sanh ra
thức. Đây nghĩa là nhãn thức. Nhĩ thức nghĩa là tai nương
vào âm thanh để sanh ra thức. Đây nghĩa là nhĩ thức. Tỷ thức
nghĩa là mũi nương vào mùi thơn để sanh ra thức. Đây gọi là
tỷ thức. Thiệt thức nghĩa là lưỡi nương vào mùi vị để sanh ra
thức. Đây gọi là thiệt thức. Thân thức nghĩa là thân nương
vào sự va chạm để sanh ra thức. Đây gọi là thân thức. Ý giới
nghĩa là nương vào xứ 5 việc và nương vào 2 việc. 5 thức
trước sau lần lượt sanh ra thức. Đây gọi là ý giới. Ý thức giới
có nghĩa là trừ thức thứ 6 nầy, ngoài tâm. Đây gọi là ý thức
giới. Bảy thức nầy lấy 3 hành làm chỗ nhiều hơn như thế nên
biết. Như thế dùng đến xứ sự, dùng sự và dùng pháp.
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Hỏi rằng: Sao gọi là xứ sự ?
Đáp rằng: 5 thức có nhiều xứ và nhiều sự.Như ý giới
và ý thức giới thì một xứ ý giới và 5 sự ý thức giới. 6 sự 5
thức nghĩa là nội pháp nội xứ ngoại sự ý giới. Nội pháp
ngoại xứ, ngoại sự ý thức giới. Nội pháp ngoại xứ, nội sự lại
cũng ngoại sự. Lục thức là sơ sanh xứ, sơ sanh sự ý thức
giới, đối với nhập vào thân thể trong sát na để cùng sanh xứ.
Đầu tiên lấy sanh xứ. Đối với vô sắc có vô xứ tất cả sự. Như
thế lấy xứ sự mà có thể biết.
Hỏi rằng: Sao gọi là sự ?
Đáp rằng: Ngũ thức mỗi một thọ là cảnh giới. Chẳng
phải mỗi một lần lượt sanh; chẳng sanh trước sanh sau và
chẳng tan ra để khởi lên. Dùng ngũ thức chẳng biết chỗ sở
hữu pháp, trừ ra việc khởi lên lúc ban đầu. Dùng ý giới
chẳng biết sở hữu pháp, trừ ý chuyển đổi. Lấy lục thức, bất
an oai nghi, liền làm cho an. Dùng lục thức chẳng thọ trì thân
nghiệp, khNu nghiệp. Dùng lục thức chẳng thọ thiện, chẳng
bất thiện pháp, làm cho mau thọ. Dùng lục thức chẳng nhập
định và chẳng an tường mà khởi, làm cho mau vào chỗ định,
lấy phần sau an tường. Dùng lục thức chẳng hết chỗ chẳng
sanh; hoặc dùng phần sau; hoặc dùng sự việc hết kia, lấy quả
báo ý thức giới để sanh. Dùng lục thức chẳng thấy,chẳng
biết, chẳng thấy mộng, lấy hậu phần nhãn để chuyển ý giác,
làm cho mau thấy mộng. Đây là việc có thể biết được.
Hỏi rằng : Thế nào là pháp ?
Đáp rằng: Ngũ thức có giác có quán. Ý giới có giác có
quán. Ý thức giới lại có giới có quán. Giả sử vô giác thiểu
quán và giả thiết vô giác vô quán. Ngũ thức cùng với xả
cộng hành. Thân thức giả sử cùng với lạc cộng hành. Nếu
cùng với khổ cộng hành. Ý thức giới giả sử cùng với hỷ cộng
hành; giả sử cùng với ưu cộng hành; giả sử cùng với xả cộng
hành. Ngũ thức quả báo ý giới giả sử quả báo giả phương
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tiện. Ý thức giới giả ra lành và giả ra chẳng lành. Giả quả
báo và giả phương tiện. Lục thức không nguyên nhơn chẳng
khởi. Thế gian pháp có lậu có kết, có trói buộc, có lưu
chuyển, có nguy, có che đậy. Chỗ xúc ấy có thủ có phiền
não. Chẳng phải lấy thấy mà đoạn trừ. Cũng chẳng phải lấy
tư duy mà trừ dứt được. Chẳng làm nên sự tụ họp mà cũng
chẳng phải chẳng làm nên sự tụ họp. Phi học phi phi học.
Thiểu dục giới buộc ràng, chẳng định, chẳng thừa. Ý thức
giới tất cả đều hoại. Như thế dùng pháp để rõ biết hơn. Đây
gọi là thức ấm. Đây nghĩa là ngũ ấm.
Lại nữa ngũ ấm nầy dùng Tứ Hạnh là chỗ khá nên biết.
Đây lấy câu nghĩa làm tướng, lấy sự phân biệt mà nhiếp.
Hỏi rằng: Thế nào là câu nghĩa ?
Đáp rằng: Sắc tức là sự hiện hữu. Thọ nghĩa là có thể
thọ nhận. Tưởng nghĩa là sự hiểu biết. Hành nghĩa là sự làm
việc. Thức nghĩa là sự rõ biết. Ấm tức là các loại tập họp lại.
Như thế nên biết là câu nghĩa.
Hỏi rằng: Thế nào là tưởng ?
Đáp rằng: Sắc nghĩa là chính sắc tướng như thấy sự
đâm chém và bốn đại kia là chỗ đầy đủ. Thọ nghĩa là tướng
của thọ kia, giống như bịnh cùi hủi mà phải tiếp xúc. Tưởng
nghĩa là lấy tướng chấp giữ làm tướng như làm tướng mạo
của con voi, sự tiếp xúc kia đầy đủ. Hành nghĩa là lấy sự hòa
hợp làm tướng như vị chuyển luân, sự tiếp xúc kia đầy đủ.
Thức nghĩa là lấy tướng hiểu biết như biết mùi vị. Do danh
sắc kia đầy đủ. Như thế dùng tướng có thể rõ biết được.
Hỏi rằng: Vì sao lại phân biệt ?
Đáp rằng: Lấy 3 loại ấm để phân biệt. Đó là ngũ ấm,
ngũ thọ ấm, ngũ pháp ấm. Đối với ngũ ấm nghĩa là tất cả các
pháp hữu vi. Ngũ thọ ấm nghĩa là tất cả các pháp hữu lậu.
Ngũ pháp ấm có nghĩa là giới ấm, định ấm, huệ ấm, giải
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thoát ấm và giải thoát tri kiến ấm. Đối với ngũ thọ ấm điều
nầy có thể vui. Như thế dùng phân biệt để có thể biết.
Hỏi rằng: Vì sao lại nhiếp ?
Đáp rằng: Có 3 loại nhiếp. Đó là nhập nhiếp, giới
nhiếp và đế nhiếp. Đối với sắc ấm nầy có 11 nhập sở nhiếp.
Ba pháp ấm nhập sở nhiếp, thức ấm ý nhập sở nhiếp. Sắc ấm
11 giới sở nhiếp; tam ấm pháp giới sở nhiếp. Thức ấm bảy
giới sở nhiếp. Giới ấm, định ấm, huệ ấm, giải thoát tri kiến
ấm. Pháp nhập và pháp giới sở nhiếp. Giải thoát ấm pháp
nhập và ý nhập. Cùng với pháp giới, ý thức giới sở nhiếp.
Ngũ ấm hoặc đế sở nhiếp; hoặc phi đế sở nhiếp. Ngũ thọ ấm
khổ đế và tập đế sở nhiếp. Giới ấm, định ấm, huệ ấm, đạo đế
sở nhiếp. Giải thoát ấm phi đế sở nhiếp. Giải thoát tri kiến
ấm, khổ đế sở nhiếp. Hữu pháp là ấm sở nhiếp. Phi đế sở
nhiếp. Hữu pháp là đế sở nhiếp, phi ấm sở nhiếp. Hữu pháp
là ấm sở nhiếp, diệc đế sở nhiếp. Hữu pháp phi ấm sở nhiếp,
diệc phi đế sở nhiếp. Đối với sự có không, gốc gác trói buộc
của sắc và cùng với đạo tương ưng. Sa Môn quả là ấm sở
nhiếp. Phi đế sở nhiếp. Niết Bàn là đế sở nhiếp, phi ấm sở
nhiếp. Tam đế là ấm sở nhiếp, diệc đế sở nhiếp. Chế nghĩa là
phi ấm sở nhiếp, lại phi đế sở nhiếp. Như thế là những hành.
Đối với ấm biết được sự phân biệt phương tiện. Đây có nghĩa
là âm phương tiện.
Hỏi rằng: Thế nào là nhập phương tiện ?
Đáp rằng: Điều ấy có 12. Đó là nhân nhập, sắc nhập,
nhĩ nhập, thinh nhập, tỷ nhập, hương nhập, thiệt nhập, vị
nhập, thân nhập, xúc nhập, ý nhập, pháp nhập. Đối với nhân
nhập nghĩa là cảnh giới nầy thanh tịnh lấy mắt để thấy sắc.
Sắc nhập có nghĩa là hình mạo của sắc giới là do mắt thấy
cảnh ấy. Nhĩ nhập nghĩa là giới nầy thanh tịnh và lấy sự nghe
âm thanh.Thanh nhập nghĩa là thế giới là tiếng kêu và lỗ tai
là cảnh giới. Tỷ nhập nghĩa là thế giới nầy thanh tịnh và lấy
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đó làm thúi thơm. Hương nhập có nghĩa là thế giới có mùi
thơm mà mũi là cảnh giới. Thiệt nhập nghĩa là thế giới nầy
thanh tịnh, nên rõ biết được mùi vị. Vị nhập có nghĩa là thế
giới nầy khí vị, lưỡi là cảnh giới. Thân nhập có nghĩa là thế
giới nầy thanh tịnh lấy sự tiếp xúc nhỏ nhẹn trơn lán. Xúc
nhập có nghĩa là đối với địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong
giới,cứng, mềm, lạnh, ấm lấy thân làm cảnh giới. Ý nhập
nghĩa là 7 thức giới. Pháp nhập có nghĩa là 3 vô sắc ấm và 18
sắc nhỏ nhẹn và Niết Bàn. Đây nghĩa là 12 nhập. Lại nữa với
12 nhập nầy lấy Ngũ Hành là chỗ rõ biết hơn cả. Như thế
dùng câu nghĩa làm cảnh giới, làm duyên. Tâm nhỏ nhẹn kia
khởi lên rồi nhiếp.
Hỏi rằng: Sao gọi là câu nghĩa ?
Đáp rằng: Mắt đã thấy. Sắc nghĩa là hiện bày. Tai
nghĩa là nghe. Âm thanh là tiếng động. Mũi nghĩa là biết mùi
hôi thối. Hương nghĩa là biết mùi thơm. Lưỡi nghĩa là biết
mùi vị. Vị nghĩa là khí vị. Thân đây chính là chánh trì. Xúc
có nghĩa là có thể chạm vào. Ý có nghĩa là sự hiểu biết. Pháp
có nghĩa là vô mệnh. Nhập có nghĩa là vô sắc pháp môn. Xứ
có nghĩa là sự thọ trì. Như thế dùng câu nghĩa để biết.
Hỏi rằng: Vì sao dùng đến cảnh giới ?
Đáp rằng: Mắt, tai chẳng thấu đến cảnh giới, mũi, lưỡi,
thân lại đến cảnh giới. Ý đầy đủ nơi cảnh giới. Lại cũng nói
tai nghĩa là đến cảnh giới. Vì sao chỉ có sự chướng ngại nên
chẳng nghe được tiếng nói. Như nói về chú thuật. Lại nói
mắt nghĩa là từ chính cảnh giới nầy đến cảnh giới khác.
Sao lại chẳng thấy bên ngoài tường ? Như thế lấy cảnh
giới mà có thể biết.
Hỏi rằng: Sao gọi là duyên ?
Đáp rằng: Duyên ấy là sự nương vào ánh sáng nơi mắt,
do sự tác ý nên sanh ra nhãn thức. Đối với con mắt, đây là
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nhãn thức. Lấy 4 sự duyên trở thành duyên. Đầu tiên sanh ra
nương vào căn mà có duyên sắc và lấy 3 duyên để trở thành
duyên. Việc sanh đầu tiên có ánh sáng, dùng 3 duyên để trở
thành duyên. Đầu tiên nương vào sự tác ý và dùng 2 duyên
thành duyên. Lần theo là chẳng có duyên. Duyên vào lỗ tai
để nghe sự không tạo tác. Ý được sanh do nhĩ thức. Lấy điều
phân biệt nầy để phân biệt. Duyên vào mũi có gió và mùi
thơm để tác ý,rồi sanh ra tỷ thức. Duyên vào lưỡi, do vị của
nước tác ý, nên được sanh ra thiệt thức. Duyên vào thân để
chạm xúc và ý ấy sanh ra thành thân thức. Nương vào ý pháp
giải thoát để tác ý nên được sanh ra ý thức. Đối với ý nầy
đây là tâm phần sau. Pháp nghĩa là những việc của pháp.
Đây trở thành 4 loại. Lục nội nhập, quá khứ, hiện tại, vị lai là
một loại. Ngoài ra 5 loại nhập quá khứ, vị lai, hiện tại lìa
khỏi trừ phi nhập căn. Đây là loại thứ 2. Pháp nhập loại thứ 3
có 11 loại tạo thành tên. Cho nên lúc ấy chúng sanh phạm
tội. Tất cả các tướng đầu đà, chẳng có người nào nhập định
và được diệt thiền định. Suy nghĩ thật, chẳng suy nghĩ thật.
Đây là loại thứ 4. Đây nghĩa là pháp sự. Kẻ chuyên tâm
nghĩa là kẻ tùy theo đó mà lý giải. Tác ý nghĩa là đối với ý
môn chuyên ý. Thức có nghĩa là tâm nhanh. Đối với ý nầy
dùng làm ý thức và nương vào duyên để thành duyên. Pháp
nghĩa là các việc duyên vào để thành. Giải thoát nghĩa là
nương vào duyên thành duyên. Tác ý nghĩa là hai duyên
thành duyên. Lần lượt duyên lại duyên, như thế lấy sự duyên
vào mà rõ biết.
Hỏi rằng: Sao gọi là tâm nhỏ hẹp hơn khởi lên ?
Đáp rằng: Đối với nhãn môn có 3 loại, trừ cái hẹp ở
trên, giữa và dưới. Đối với việc ở trên lấy sự hẹp ấy chia
thành 7 tâm. Vô gián, sanh A Tỳ địa ngục. Từ nơi có sự phân
tâm, chuyển thấy tâm, sở thọ tâm, phân biệt tâm, làm cho
tâm khởi lên, tâm nhanh chóng và việc của tâm kia. Đối với
việc phân tâm thì đây là tâm căn rối như tơ vò. Chuyển tâm
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nghĩa là đối với nhãn môn,việc màu sắc ở giữa duyên vào
vậy. Lấy sự duyên vào triển chuyển các cảnh giới. Nương
vào nơi chốn để phân tâm mà khởi lên. Rồi lần lượt phân
tâm. Kẻ kia vì việc thấy sắc mà thành ra thay đổi và chuyển
tâm kia. Tâm chuyển lần lượt nương vào mắt để chuyển.
Hiện được thấy, sanh ra tâm thấy. Tâm thấy ấy lần lượt thấy
rồi nơi tâm và hiện thọ sanh thọ tâm. Thọ tâm lần lượt lấy
thọ làm nghĩa. Hiện ra phân biệt, sanh ra tâm phân biệt. Tâm
phân biệt lần lượt dùng nghĩa phân biệt hiện ra làm cho tâm
sanh khởi. Làm cho tâm sanh khởi lần lượt làm cho khởi lên
ý nghĩa. Do nghiệp của tâm đi xa nhanh. Rồi tốc hành tâm
lần lượt dùng sự đi nhanh làm nghĩa. Chẳng thể dùng
phương tiện sanh và việc kia làm tâm quả báo. Từ kia liền
qua được sự phân tâm.
Hỏi rằng: Thí dụ như thế nào ?
Đáp rằng: Như trên cửa thành của cung vua mà nằm
ngũ; như mụt nhọt của con gái Ma Vương; chỗ ngồi của phu
nhơn, đại thần và chính những lầu các trước cửa cung vua.
Người điếc giữ cửa, nương vào cửa thành để ở. Như người
giữ vườn canh trái Ám La (xoài) bị rơi trước cổng. Vua nghe
tiếng động và vua bị đánh thức, bảo các tỳ nữ rằng: Các
ngươi hãy mở cổng; tỳ nữ liền phụng mệnh. Dùng tướng
mạo, lời nói của người mù nói và người mù giải thích ý
nghĩa, liền mở cửa thành,chỉ thấy trái Am La (xoài). Vua liền
cầm đao. Nữ tỳ nhận quả rồi hiện vào trong ấy làm vị Đại
Thần. Đại Thần ấy cùng với phu nhân và phu nhân rửa ráy
trái ấy hoặc chín, hoặc sống, để yên một nơi, rồi sau đó mới
dâng quả ấy lên vua để làm thức ăn. Sau khi ăn xong liền nói
công đức kia và phi công đức, rồi trở lại ngủ như một vị vua
đang nằm. Như thế có tâm phân biệt nên rõ biết. Giống như
người giữ vườn nhặt lấy trái Am La bị rơi trước cửa, như thế
nhờ nhãn môn và màu sắc ở giữa mà có thể biết được. Như
vua nghe tiếng động kia mà tự biết rồi bảo tỳ nữ mở cửa
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thành; như vậy là do duyên triển chuyển làm cảnh giới.
Nương vào nơi ấy nên tâm phân biệt khởi lên, như thế mà
biết. Như nữ tỳ dùng tướng mạo ấy mà dạy cho người mù
mở cửa. Như thế tâm chuyển đổi nên biết. Như người mù lúc
mở cửa thấy trái Am La, như thế do nhãn thức mà biết được.
Như lấy dao và người nữ nhận quả kia và hiện ra vị Đại
Thần cầm quả Am La giao cho phu nhân. Như vậy đây là
tâm phân biệt có thể biết; hoặc chín hay sống rồi để yên một
chỗ, sau đó mới dâng vua. Như thế làm cho tâm khởi lên có
thể biết. Như vua ăn quả kia, như vậy tâm mau chóng như
thế mà biết. Như vua ăn rồi nói công đức và phi công đức.
Như thế sự việc kia là kết quả, tâm ấy nên biết. Sau đó vua
liền ngủ. Như vậy tâm phân biệt có thể biết. Đối với con mắt
đây là một việc nằm ở giữa. Tâm nhanh chóng không có thời
gian trải qua là tâm kia nằm ở khoảng dưới, rồi làm cho tâm
ấy khởi lên không gián đoạn, trải qua gọi là phân tâm. Như
thế ngoài ra nơi cánh cửa có thể rõ. Đối với cửa của ý không
có nơi giữa, lấy duyên của sự tác ý mà giải thoát những hành
động. Đối với cửa của ý thành ra việc chấp giữ. Đối với đây
là việc ở trên và 3 tâm sinh ra. Đó là phân tâm, chuyển tâm
và tốc tâm. Việc kia tâm ở giữa và ở dưới sanh ra 2 tâm. Đó
là chuyển tâm và tốc tâm. Đối với đây có thể nhận và cũng
chẳng thể nhận là việc giữa. Lấy nhiều loại duyên và nhiều
loại thọ nhận để biết. Lấy việc chánh tác ý hay việc chẳng
phải chánh tác ý duyên vào các việc lành hay chẳng lành để
mà biết. Như thế đây là giữa tâm kia khởi lên sự hơn thua,
như vậy nên biết.
Hỏi rằng: Sao gọi là nhiếp ?
Đáp rằng: Có 3 loại nhiếp. Đó là ấm nhiếp, giới nhiếp
và đế nhiếp. Đó là 10 nhập sắc ấm sở nhiếp,ý nhập thức ấm
sở nhiếp, pháp nhập cùng Niết Bàn tứ ấm sở nhiếp. 11 nhập
11 giới sở nhiếp. Ý nhập bảy giới sở nhiếp. 5 nội nhập khổ
đế sở nhiếp. 5 ngoại nhập hoặc khổ đế sở nhiếp; hoặc khổ đế
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sở nhiếp. Ý nhập hoặc khổ đế sở nhiếp; hoặc phi khổ đế sở
nhiếp. Pháp nhập hoặc Tứ Đế sở nhiếp, hoặc phi khổ đế sở
nhiếp, như thế sở nhiếp có thể rõ biết. Như vậy đây là hành
mà nhập vào trí làm cho khởi lên làm phương tiện. Đây
nghĩa là nhập phương tiện.
Hỏi rằng: Sao gọi là giới phương tiện ?
Đáp rằng: 18 giới, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới.
Nhĩ giới, thinh giới, thinh thức giới. Tỷ giới, hương giới, tỷ
thức giới. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới. Thân giới, xúc
giới, thân xúc giới. Ý giới, pháp giới, ý thức giới. Đối với
mắt thanh tịnh là nhãn giới, hình sắc là sắc giới, nhãn thức là
nhãn thức giới. Như thế ngoài ra nên rõ biết. Đối với ngũ
môn chuyển sự thì ý giới thọ quả báo và ý giới tùy pháp mà
vào, trừ pháp giới lục thức giới. Ngoại trừ tâm ý thức giới.
Ngoài ra như lúc vào đầu đã nói rộng. Đối với 10 giới sắc ấm
sở nhiếp, pháp giới ngoài Niết Bàn tứ ấm sở nhiếp. Thất giới
thức ấm sở nhiếp. 11 giới 11 nhập sở nhiếp. Thất giới ý nhập
sở nhiếp. 11 giới khổ đế sở nhiếp. Ngũ giới hoặc khổ đế sở
nhiếp; hoặc phi đế sở nhiếp. Ý thức giới hoặc khổ đế sở
nhiếp; hoặc phi đế sở nhiếp.
Hỏi rằng: Sao lại nói hóa cảnh giới ?
Đáp rằng: Duy chỉ có pháp ấm nhập giới nầy làm cảnh
giới. Nói các pháp khác nhau có tướng hòa hợp làm ấm nên
nói là tướng môn nhập vào. Nói tự tánh tướng làm giới. Lại
nữa Đức Thế Tôn vì kẻ lợi căn mà lấy ấm môn để nói về khổ
đế. Vì kẻ trung bình dùng nhập môn để nói về khổ đế. Vì kẻ
thuần căn lấy giới môn để nói về khổ đế. Lại nữa đối với kẻ
danh trước tướng, dùng sự nói năng để ngắm về sắc, lấy sự
phân biệt để nói về ấm. Vì người chấp trước vào sắc mà
dùng phân biệt sắc để lược nói về chỗ vào. Đối với kẻ danh
sắc, trước tướng thì lấy danh sắc phân biệt để nói về giới. Lại
nữa nói tự tánh xứ, nói ấm, nói xứ là những việc nói chỗ vào.
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Lấy nơi chốn nói để nói tâm khởi lên và nói giới. Như thế đó
là những hành giới phân biệt phương tiện. Đây gọi là giới
phương tiện.
Hỏi rằng: Những gì là nhơn duyên phương tiện ?
Đáp rằng: Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức
duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên
xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử ưu bi khổ não.Như
thế đều do khổ ấm khởi. Duy chỉ khi vô minh diệt thì hành
diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt rồi danh sắc diệt, danh
sắc diệt rồi lục nhập diệt, lục nhập diệt rồi thì xuíc diệt, xúc
diệt rồi thọ diệt, thọ diệt rồi ái diệt, ái diệt rồi thủ diệt, thủ
diệt rồi hữu diệt, hữu diệt rồi sanh diệt, sanh diệt rồi ưu bi
khổ não diệt.
Như vậy vô minh nghĩa là chẳng rõ biết Tứ Đế. Hành
tức là những nghiệp thuộc về thân, khNu và ý. Thức nghĩa là
khi nhập thai một niệm tâm gọi tên là thức. Danh sắc nghĩa
là cùng với tâm tương tục khởi lên tâm số pháp và Già La Ra
sắc. Lục nhập nghĩa là lục nội nhập. Xúc tức là 6 sự va chạm
nơi thân. Thọ nghĩa là 6 thọ nơi thân. Ái tức là sáu sự yêu
thích của thân. Thủ gồm có 4 loại. Có kẻ do nghiệp có thể
khởi lên dục sắc và vô sắc hữu. Sanh nghĩa là do ấm khởi.
Lão là ấm đã chín muồi. Tử nghĩa là ấm ấy tan hoại.
Hỏi rằng: Sao lại vô minh duyên vào hành ? Vì sao
sanh duyên vào lão tử ?
Đáp rằng: Do phàm phu vô minh không nghe và hiểu
biết về Tứ Đế. Năm thọ ấm đêm dài vui say đắm trước
những vật thuộc về ta, thành ra sở thuộc nơi kia. Cho rằng
vật nầy, thân nầy là thật nên vui say và đắm trước vào đó.
Hòa hợp cùng với sự có để suy nghĩ và sự suy nghĩ kia làm
cho chẳng phải chỗ trí tuệ nương vào. Vì được hữu rồi thành
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ra trụ ở nơi hữu. Như trồng giống ở ruộng lúa, không có thứ
kia làm cho có diệt. Đây nghĩa là vô minh duyên theo hành.
Từ vô minh kia khởi lên hành động. Suy nghĩ vào và có sự
đắm trước và có tướng ấy trở thành chỗ tập họp rồi chuyển
khởi liên tục. Thức ấy theo tâm không gián đoạn cho nên
hành duyên vào thức. Như ngoài mặt trời thì không có ánh
sáng. Trụ địa tăng trưởng. Như thế trừ thức không có danh
sắc. Rồi không thể, trụ để sinh trưởng. Như tướng của thành
ghế nương vào ghế ngồi mà triển chuyển. Cho nên gọi là
thức nương vào danh sắc, rồi nương vào nơi ấy nên ngoài ra
có tên và cùng sanh khởi lên. Ý nhập vào rồi tăng trưởng
nương vào nhau nên gọi là mạng gồm có Tứ Đại. Ngoài ra
cùng với thức ăn duyên vào và ngũ nhập tăng trưởng khởi
lên. Ngoài cái nầy ra chẳng phải là duyên. Cho nên gọi là sắc
duyên vào lục nhập. Ngoài ra căn, cảnh giới, thức hòa hợp để
khởi lên xúc. Cho nên lục nhập duyên vào xúc. Xúc ấy thọ,
hoặc khổ, hoặc vui, hoặc chẳng khổ, chẳng vui, chẳng phải
chỗ xúc. Cho nên xúc duyên vào thọ. Kẻ phàm phu ngu si
thọ niềm vui ấy để trở thành đắm trước, rồi liền đó thọ khổ,
mà sự đối trị ấy là niềm vui. Nếu thọ, bất khổ bất lạc xả đi
thì thọ ấy duyên vào ái. Vì khát khao ái liền đến chỗ chấp
thủ ái. Cho nên ái duyên vào thủ. Có thủ kia tạo ra nhiều việc
nhiều loại. Cho nên thủ duyên vào hữu. Rồi do nghiệp mà
sanh vào nơi các cõi. Cho nên đó gọi là sanh. Khi sanh rồi sẽ
già, chết. Cho nên sanh duyên vào với lão tử. Như hạt giống
làm duyên để gieo. Như thế vô minh duyên vào hành phải
nên biết. Như cây thì nương vào mầm. Như thế hành duyên
vào thức phải nên biết. Như mầm duyên vào lá. Như thế thức
duyên vào danh sắc phải nên biết. Như lá nương vào cành.
Như thế danh sắc duyên vào lục nhập phải nên biết. Như
cành duyên vào gốc. Như thế lục nhập duyên vào xúc phải
nên biết. Như cây nương vào hoa. Như thế xúc duyên với thọ
phải nên biết. Như hoa nương vào nước tưới. Như thế thọ
duyên vào ái phải nên biết. Như nước nương vào thóc. Như
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thế ái duyên vào thủ phải nên biết. Như thóc duyên vào
giống. Như thế thủ duyên vào hữu phải nên biết. Như giống
duyên vào mầm. Như thế, đây là duyên sanh nên phải biết.
Như thế khởi lên mọi thứ liên tục. Do vậy mà trước đó cũng
chẳng rõ và sau đó lại cũng chẳng biết. Đây là do vô minh
sanh ra đầu làm nhân duyên tương tục như vậy để trước đó
chẳng rõ mà sau đó cũng lại mù mờ.
Hỏi rằng: Vô minh duyên vào cái gì ?
Đáp rằng: Chỉ có vô minh duyên vào vô minh rồi sai sử trói
cột duyên vào trói cột nhau, đầu làm đầu, đuôi làm đuôi. Lại
nữa tất cả những phiền não, thành chỗ cho vô minh duyên
vào. Như Phật đã nói: Từ lậu tập khởi lên chỗ nhóm chứa
của vô minh. Lại nữa như nhứt tâm pháp lấy mắt để thấy sắc,
kẻ ngu si khởi lên ái và đối với lúc ấy tịnh lạc là tâm si mê.
Đây nghĩa là vô minh. Sự suy nghĩ đắm trước nên vô minh
nầy duyên vào hành. Tâm đắm trước nầy và hành nầy duyên
vào thức, biết tương ưng tâm số pháp và chỗ tạo tác ra sắc
kia. Đây là thức duyên vào danh sắc. Từ ái sinh vui nên
duyên vào sự vui đó, sắc vui ấy duyên vào nơi các căn thanh
tịnh. Cho nên gọi là sắc duyên vào lục nhập. Vô minh xúc là
6 chỗ cho xúc duyên vào. Hỷ xúc duyên vào chỗ thọ dục.
Thọ duyên vào ái để đắm trước, chấp thủ, vui buồn. Đây là ái
duyên vào thủ. Mà sự đắm trước suy nghĩ lấy thủ duyên vào
hữu. Pháp kia khởi lên nên hữu duyên vào sanh. Sống rồi già
và niệm tan hoại sẽ trở thành chết. Như thế trong từng sát na
trở thành 12 nhơn duyên.
Hỏi rằng: Trong 12 nhơn duyên ấy có bao nhiêu phần
gọi là phiền não và bao nhiêu phần gọi là nghiệp ? Có bao
nhiêu phần gọi là quả báo ? Có bao nhiêu phần thuộc về quá
khứ, vị lai và hiện tại ? Có bao nhiêu nhơn duyên và cái nào
đã khởi lên ? Vì sao lại nhơn duyên ? Sao gọi là nhơn duyên
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pháp ? Đây là 2 vấn đề sai biệt. Sao gọi là nhơn duyên thâm
tánh ?
Đáp rằng: 3 phiền não, vô minh ái chấp giữ là 2
nghiệp. Hành, hữu; ngoài ra bảy quả báo được gọi tên là
phiền não. Thành nguyên nhơn cho việc sanh ra sau đó. Như
họa sư vẽ màu. Việc nầy chẳng tự sanh. Như họa sư tạo ra
màu, phiền não làm cho khởi lên. Có duyên được sanh ra
như nhiều màu khác nhau. Hai quá khứ vô minh và hành; hai
vị lai là sanh và lão tử. Ngoài ra 8 hiện tại. Như thế lấy 3 thời
gian từ vô thủy sanh, chết tương tục phải nên biết. 12 phần
nhơn duyên chẳng nên nói, trừ ra 12 nhơn duyên. Lại cũng
chẳng nên nói.
Lúc ấy sao lại nhơn duyên ?
12 pháp nầy cứ lần lượt triển chuyển làm nhơn vậy.
Đây nghĩa là nhơn duyên khởi. 12 nhơn duyên phân ra rồi,
khởi lên pháp. Đây là 2 sự sai biệt. Nhơn duyên nghĩa là các
hành sai biệt, chẳng thành tựu, chẳng thể nói; hoặc hữu vi;
hoặc vô vi. Chẳng nên nói. Do khởi lên nhơn duyên pháp
hành rồi thành tựu hữu vi. Đây là 2 pháp sai biệt.
Thế nào là nhơn duyên thâm tánh ?
Đây là hành, đây là tướng – thành ra vô minh hành.
Duyên vào hành kia và tướng tánh kia. Thánh nhơn chẳng
duyên vào kia, dùng trí huệ sáng suốt để thông đạt. Như thế
tất cả đây nghĩa là nhơn duyên thâm tánh. Lại nữa đây là
nhơn duyên. Dùng 7 hành để có thể biết. Như vậy 3 tiết và 4
lược qua, dùng 12 hành, như bánh xe quay, lấy phân biệt,
dùng sự tương tục.
Vì sao lại lấy 3 tiết ?
Các hành và thức. Thời gian nầy là tiết một. Thọ và ái,
thời gian kia là tiết hai. Hữu và sanh, thời gian kia là tiết ba.
Đối với quá khứ lấy nghiệp phiền não duyên vào với quả báo
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hiện tại. Đây là tiết thứ nhứt. Đối với quả báo hiện tại duyên
vào phiền não hiện tại. Đây là tiết 2. Đối với phiền não hiện
tại duyên vào quả báo của vị lai. Đây là tiết thứ 3. Thứ nhứt
và thứ ba là nhơn quả tiết và hữu tiết. Tiết thứ 2 là nhơn quả
tiết và phi hữu tiết.
Hỏi: Hữu tiết nghĩa là gì ?
Đáp: Kết cuộc là không có khoảng thời gian và chưa
qua ấm nhập giới. Do nghiệp phiền não đầu tiên duyên vào
vậy. Ở nơi các cõi khác lại sanh vào. Đây gọi là sanh tiết.
Hỏi: những gì là thành ?
Đáp: Đó là sự nghiệp và vô minh ái tương ưng với chỗ
tạo ra công đức. Kẻ phàm phu còn nghiệp ác, lúc bấy giờ
chết đi rồi thọ khổ, để vào chỗ xác chết. Chẳng thấy đời nầy,
chẳng thấy đời khác; niệm mất chẳng thể niệm được; lúc ấy
thọ sanh vào đường khổ, ý niệm và trí tuệ thoái lui; thân
mạnh khỏe cũng không còn, các căn dần dần mất sức. Từ
thân nầy hoặc phần trên hoặc phần dưới, mệnh căn mất thì
khô cứng lại giống như lá đa la khô vậy. Lúc ấy như nằm
mộng, từ nghiệp mà 4 pháp khởi lên như nghiệp, tướng của
nghiệp; cõi và tướng của cõi ấy.
Thế nào là nghiệp ?
Đây là chỗ tạo tác hoặc có công đức; hoặc chẳng có
công đức. Hoặc nặng, hoặc nhẹ, hoặc nhiều, hoặc ít. Như
gần thì nơi nầy đầu tiên tạo ra và nghiệp kia liền khởi.
Nghiệp tướng nghĩa là nương vào chỗ tạo nghiệp nơi kia và
ở nơi kia liền khởi, nghiệp quyến thuộc sẽ theo nghiệp tướng
mà khởi. Theo thời gian ví như trong hiện tại tạo nghiệp thì ở
nơi cõi ấy công đức duyên theo cõi thiện mà khởi. Nếu
chẳng có công đức thì duyên theo nơi đường dữ để khởi. Đây
gọi là tướng nghiệp. Khi nhập thai có đủ 3 việc hòa hợp nên
được sanh ra. Nếu hóa sanh thì nương vào nơi nơi để sanh.
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Đây là theo chỗ sanh mà khởi; hoặc nơi cung điện; hoặc chỗ
ngồi; hoặc nơi núi; hoặc nơi cây; hoặc nơi sông ngòi, tùy
theo cõi nầy và cùng với tướng chấp thủ để khởi rồi đúng
lúc, kia lại sanh nơi kia; hoặc ghé vào; hoặc ngồi; hoặc nằm,
thấy kia, thấy chấp giữ. Đối với lúc ấy là chỗ tạo nghiệp đầu
tiên và nghiệp tướng. Hoặc cõi và tướng của cõi. Việc làm
ấy nhanh chóng hiện khởi mất đi trong tâm và khi mệnh
chung thì đến nhanh với tâm vô giác. Cùng với mạng căn
mất, thành mạng sống. Cuối cùng tâm vô gián lần lượt lấy
tâm nhanh ấy để khởi. Duy chỉ có nghiệp kia và nghiệp
tướng kia, hoặc khởi lên hoặc chấp vào tướng, tạo nên quả
báo ở tâm và tạo thành sự hiện hữu về sau giống như đèn và
ánh sáng. Như từ trái cầu lửa phát ra lửa. Khi tiết tâm kia
khởi rồi cũng giống như quyến thuộc nơi bụng mẹ và nương
vào đồ bất tịnh của cha mẹ. Từ đó 30 loại sắc nghiệp là chỗ
tạo thành và thành ra chỗ khởi. Nơi thân có 10 và với kia sự
già chỉ trong sát na và không tâm hối tiếc. 46 sắc thành chỗ
khởi lên. Nghiệp là chỗ tạo ra 30 thực tiết mà thành. Có 2 sắc
và 8 vô tâm quá tiết sắc. Đối với việc già trong sát na cùng
với 2 tâm nầy và 54 sắc thành ra chỗ khởi. Nghiệp là chỗ
thành 30 thức ăn để tạo ra. Ba sắc và 8 loại như thế khởi lên.
Thức duyên vào danh sắc và danh sắc duyên vào thức. Như
thế thành hữu tiết. Đối với đây thành 3 tiết có thể rõ biết.
Hỏi: Thế nào là tứ lược ?
Đáp: Vô minh hành ở nơi quá khứ nghiệp phiền não
lược. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ đối với hiện tại là
quả báo lược. Ái, thủ, hữu đối với nghiệp trong hiện tại
phiền não lược; sanh, lão, tử đối với quả báo vị lai lược. Như
thế dùng tứ lược có thể rõ.
Hỏi: Những gì là 20 hành ?
Đáp: Lấy thủ, vô minh ở quá khứ ái và thủ.Dùng tướng
phiền não thành chỗ chấp giữ. Dùng thủ, hành quá khứ hữu
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và lấy nghiệp tướng thành chỗ chấp thủ. Đó là chấp giữ vào
thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Hiện tại dùng tướng của
quả báo sanh và già chết thành chỗ chấp thủ. Dùng sự chấp
thủ về ái trong hiện tại mà tướng phiền não thành chỗ chấp
thủ. Dùng thủ, hữu trong hiện tại hành mà nghiệp tướng
thành chỗ chấp thủ. Dùng chỗ chấp giữ về sanh, già, chết ở
vị lai mà thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thành chỗ chấp
thủ. Đây là 24 pháp lấy sự chấp thủ nầy để thành tựu và trở
thành 20. Như A Tỳ Đàm đã nói. Với nghiệp đầu tiên do ngu
si, đấy chính là vô minh, rồi tụ hội lại nơi các hành, rồi đắm
trước về ái, rồi lại chấp giữ vì suy nghĩ là có. Đây là 5 pháp
đối với sự sanh hữu nầy. Chỗ tạo nghiệp đầu tiên đấy là
duyên. Chẳng rõ những chỗ ngu si và đây là vô minh. Tụ họp
lại là hành. Đắm trước là ái; tim là sự chấp giữ; suy nghĩ là
có. Đây là 5 pháp đối với nghiệp hữu. Vì tương lai sanh ra
nên duyên vào. Lúc sanh ở vị lai thì thêm thức, là danh sắc
thanh tịnh, là nhập vào chỗ xúc, là xúc thủ, là thọ. Đây là 2
pháp đối với vị lai sanh hữu. Với đây là chỗ tác nghiệp, là
chỗ duyên vào. Như thế dùng 20 hành có thể rõ biết.
Sao gọi là luân ?
Vô minh duyên vào hành, hành duyên vào thức cho
đến sanh duyên vào lão tử. Như vậy tất cả đều là khổ ấm
khởi lên và làm cho khổ ấm nầy chẳng rõ. Đây nghĩa là vô
minh rồi vô minh nương vào hành, lại như thế mà luân
chuyển có thể rõ biết.
Sao gọi là khiên (dẫn dắt) ?
Hai sự dẫn dắt. Cho nên vô minh là chỗ ban đầu rồi lão
tử cũng là chỗ ban đầu là có.
Hỏi: Những gì về vô minh là chỗ ban đầu ?
Đáp: Sẽ nói lần lượt.
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Những gì là lão tử chỗ ban đầu ? - Sẽ lần lượt điểm qua
sau.
Lại nữa vô minh là chỗ ban đầu là hữu biên tế, về mặt
vị lai biết đường. Lão tử là chỗ ban đầu, sơ biên tế, về mặt
quá khứ biết đường. Như thế dùng khiên (chỗ dẫn dắt) ấy mà
rõ biết.
Hỏi: Sao gọi là phân biệt ?
Đáp: Có 2 loại nhơn duyên. Đó là thế gian nhơn duyên
và xuất thế gian nhơn duyên. Với đây thì vô minh là chỗ đầu
tiên.
Hỏi: Sao gọi là xuất thế nhơn duyên ?
Đáp: Khổ nương vào khổ. Lòng tin nương vào lòng tin.
Hỉ nương vào hỉ. Mạnh mẽ nương vào mạnh mẽ. Vui nuơng
theo vui. Lạc nương theo lạc. Định nương theo định. Như
thật tri kiến nương vào như thật tri kiến. Yểm hoạn (lo lắng)
nương vào sự yểm hoạn. Vô dục nương vào vô dục. Giải
thoát nương vào giải thoát diệt trí. Đây nghĩa là xuất thế gian
nhơn duyên.
Lại nói có 4 loại nhơn duyên. Đó là nghiệp phiền não
làm nhơn, hạt giống làm nhơn, có chỗ tạo tác và cộng nghiệp
làm nhơn.
Hỏi: Sao gọi là nghiệp phiền não làm nhơn ?
Đáp: Vô minh là sự khổ đầu tiên.
Hỏi: Sao lại là hạt giống làm nhơn ?
Đáp: Như trồng cây thì mầm sẽ tiếp tục mọc.
Hỏi: Sao lại có chỗ tạo tác ?
Đáp: Như hóa ra cảnh giới.
Hỏi: Sao gọi là cộng nghiệp làm nhơn ?
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Đáp: Giống như đất, tuyết, núi, biển, mặt trời, mặt
trăng. Lại cũng có nói rằng đây chẳng phải là nhơn duyên
của cộng nghiệp mà là các sắc tâm pháp lấy thời tiết làm
nguyên nhơn. Chẳng có cái nào là cộng nghiệp. Như Đức
Thế Tôn đã nói bài kệ sau đây:
Nghiệp chẳng cùng với kia
Chỗ chứa kia chẳng giống
Do người tạo công đức
Điều nầy chính được tốt
Như thế mà phân biệt để rõ biết.
Hỏi: Những gì là tướng nhiếp ?
Đáp: Bốn loại tướng nhiếp. Đó là ấm tướng nhiếp,
nhập tướng nhiếp, giới tướng nhiếp và đế tướng nhiếp. Đây
là vô minh, hành, xúc, ái, thủ, hữu, hành ấm sở nhiếp. Thức
và thức ấm sở nhiếp. Danh sắc tứ ấm sở nhiếp. Lục nhập nhị
ấm sở nhiếp. Thọ, thọ ấm sở nhiếp. Sanh, lão tử sắc ấm sở
nhiếp. Cùng với hành ấm sở nhiếp. Vô minh, hành, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử pháp nhập sở nhiếp. Thức ý nhập sở
nhiếp. Danh sắc ngũ nội nhập sở nhiếp. Lục nhập lục nội
nhập sở nhiếp. Vô minh, hành, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,
lão tử pháp giới sở nhiếp. Thức, ý thức giới sở nhiếp. Danh
sắc ngũ giới sở nhiếp. Lục nhập 12 đế sở nhiếp. Vô minh, ái,
thủ 10 đế sở nhiếp. Ngoài ra 9 khổ đế sở nhiếp. Xuất thế
nhơn duyên đạo phần, đạo đế sở nhiếp. Nhơn duyên diệt,
diệt đế sở nhiếp. Như thế tương nhiếp với nhau có thể rõ
biết. Như thế dùng hành là nhơn duyên phương tiện có thể rõ
biết. Đây nghĩa là nhơn duyên phương tiện vậy.
Luận về Con Đường Giải Thoát
Hết quyển thứ 10
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Luận Về Con Đường Giải Thoát
Quyển thứ 11
- A La Hán Ưu Bà Đề Sa
(Đời nhà Lương gọi là Đại Quang)
tạo ra luận nầy bằng chữ Phạn.
- Đời nhà Lương, người nước Phù Nam,
Ngài Tam Tạng Tăng Già Bà La
dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
- Sa Môn Thích Như Điển,
Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc,
dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt,
ngày 14 tháng 6 năm 2006.
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Năm Phm Phương Tiện
Phần thứ 2

H

ỏi: Thế nào là Thánh Đế phương tiện ?
Đáp: Đó là Tứ Thánh Đế, gồm khổ Thánh Đế,
khổ tập Thánh Đế, khổ diệt Thánh Đế và khổ diệt đạo Thánh
Đế.
Hỏi: Sao gọi là khổ Thánh Đế ?
Đáp: Sanh khổ, lão khổ, tử khổ, ưu khổ, ưu bi khổ não
khổ, khổ khổ, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc
khổ. Lược nói là ngũ thọ ấm khổ.
Sanh khổ nghĩa là đối với chúng sanh trồng các loại
ấm khởi lên. Đây là tất cả nghĩa của khổ tập.
Lão khổ nghĩa là sự sanh nơi các giới đã chín muồi và
bị mất mát sức lực cũng như nơi các căn niệm huệ.
Tử khổ nghĩa là thọ mạng đã hết, tạo ra sự sợ hãi.
Ưu khổ có nghĩa là cho đến khổ xứ, tâm phải suy nghĩ.
Trong nầy có nghĩa thiêu đốt.
Ưu bi khổ nghĩa là khổ cho đến lời nói. Nghĩa là trong
ngoài đều bị thiêu đốt.
Khổ khổ nghĩa là thân khổ. Đây là nguyên nhơn khổ
của thân.
Não khổ nghĩa là tâm khổ và nguyên nhân nầy làm cho
tâm khổ.
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Oán tắng hội khổ nghĩa là cùng với chúng sanh ưa
thích mà phải sống chung nhau. Đây nghĩa là tạo nên khổ.
Ai biệt ly khổ nghĩa là cùng với chúng sanh ưa thích
nhưng bị phân tán ly biệt. Đây nghĩa là tạo ra sự ưu khổ.
Cầu bất đắc khổ nghĩa là vui được và chẳng thể vui về
ái biệt ly, vui có thể yêu thích cùng hòa hợp. Đây nghĩa là
chẳng được, mất niềm vui.
Ở đây nói lược là ngũ thọ ấm khổ, nghĩa là chẳng lìa
ngũ thọ ấm khổ. Cho nên lược nói ngũ thọ ấm khổ.
Hỏi: Những gì là ngũ thọ ấm ?
Đáp: Sắc thọ ấm, bịnh thọ ấm, tưởng thọ ấm, hành thọ
ấm và thức thọ ấm. Như ấm phương tiện đã nói rộng, như thế
nên biết. Đối với đây 2 loại khổ, xứ khổ và tự tánh khổ. Với
đây là sanh khổ, tử khổ, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu
bất đắc khổ. Ở đây lược bớt gọi là ngũ thọ ấm khổ. Đây
nghĩa là xứ khổ. Còn ưu khổ, ưu bi khổ não khổ gọi là tự
tánh khổ.
Có 3 loại khổ; đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ.
Đối với thân khổ và tâm khổ. Đây gọi là khổ khổ. Thọ niềm
vui hữu lậu và nơi kia hoại đi. Đây gọi là hoại khổ. Ngũ thọ
ấm hành khổ. Đây nghĩa là khổ tập đế.
Hỏi: Những gì là khổ tập Thánh Đế ?
Đáp: Ái làm cho sanh lại và cùng với dục khởi lên, nơi
nơi khởi lên. Như thế dục ái, hữu ái, bất hữu ái và ái nầy làm
cho sanh trở lại. Nhiều hữu ái sẽ làm cho yêu thích việc sanh
ra.
Khổ tập nghĩa là duy chỉ có ái chẳng cùng nên nói là
khổ tập.
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Cùng với dục cộng khởi, nghĩa là chỉ có ái làm cho sự
vui thích khởi lên, làm cho nhiễm ô, gọi là nhiễm. Cùng với
sự nhiễm ô, khởi lên niềm vui.
Khởi có nghĩa là nơi nơi làm cho thân tánh khởi lên,
nơi nầy vui thích; nơi nầy có thể yêu mến sắc màu; nơi nầy
thích thú. Như thế dục ái, hữu ái, phi hữu ái; trừ hữu ái và
bất hữu ái. Ngoài ái ra là dục ái. Hữu ái là cùng với sự thấy
thường cùng khởi lên. Phi hữu ái nghĩa là cùng với đoạn kiến
cùng khởi lên. Đây nghĩa là khổ tập Thánh Đế.
Hỏi: Sao gọi là khổ diệt Thánh Đế ?
Đáp: Duy chỉ có ái diệt vô dư. Xa rời, xả bỏ, giải thoát
không nơi. Đây gọi là khổ diệt Thánh Đế.
Hỏi: Như thế không đúng, điều nầy lại như tập diệt. Vì
sao Đức Thế Tôn lại nói khổ là nguyên nhơn diệt ?
Đáp: Khổ là nguyên nhơn diệt nên thành bất sanh diệt,
ứng với nghĩa là chứng. Cho nên tập diệt, nên Đức Thế Tôn
nói khổ diệt.
Hỏi: Những gì là khổ diệt đạo Thánh Đế ?
Đáp: Đây là Bát Thánh Đạo. Đó là chánh kiến, chánh
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh
tấn, chánh niệm, chánh định.
Chánh kiến nghĩa là Tứ Đế trí.
Chánh tư duy nghĩa là tư duy 3 việc lành.
Chánh ngữ nghĩa là lìa 4 việc nói ác.
Chánh nghiệp nghĩa là lìa 3 nghiệp làm ác.
Chánh mệnh nghĩa là lìa đời sống tà.
Chánh tinh tấn nghĩa là tứ chánh cần.
Chánh niệm nghĩa là Tứ Niệm xứ.
Chánh định nghĩa là Tứ Thiền.
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Lại nữa nếu kẻ tu hành Thánh Đạo thì với Niết Bàn rõ
thấy. Đây nghĩa là chánh kiến. Chỉ có rõ biết Niết Bàn thì
đây là chánh tư duy. Đoạn bỏ lời nói tà, đó là chánh ngữ.
Đoạn bỏ tà nghiệp, đó là chánh nghiệp. Đoạn bỏ tà mạng kia,
đó là chánh mệnh. Đoạn bỏ tà tinh tấn, đó là chánh tinh tấn.
Đối với Niết Bàn nhớ nghĩ, đó là chánh niệm. Đối với Niết
Bàn chuyên tâm, đó là chánh định.
Đối với kẻ huệ căn, huệ lực và như ý túc thì trạch pháp
giác phần trở thành và vào bên trong chánh kiến. Tinh tấn
căn, tinh tấn lực, tinh tấn như ý túc, dục như ý túc. Tinh tấn
giác phần, tứ chánh cần trở thành nhập vào bên trong tinh
tấn. Niệm căn, niệm lực, niệm giác phần, tứ niệm xứ thành
nhập vào bên trong chánh niệm. Định căn, định lực, tâm như
ý túc; tín căn, tín lực, định giác phần, hỷ giác phần, ỷ giác
phần, xả giác phần thành nhập vào bên trong chánh định.
Như thế 37 pháp giác ngộ trở thành và nhập vào bên trong
của Bát Thánh Đạo. Đây nghĩa là khổ diệt Đạo Thánh Đế.
Đây nghĩa là Tứ Thánh Đế.
Hỏi: Sao gọi là Tứ Thánh Đế mà chẳng phải 3 hay
chẳng phải 5 ?
Đáp: Tất cả nghi, vì thế gian, xuất thế gian, quả và
nhơn nên thành ra bốn.
Hỏi: Những gì là Thế Đế quả, khổ tập thế đế nhơn
quả?
Đáp: Diệt xuất Thế Đế quả. Đạo xuất Thế Đế nhơn, rồi
duyên vào nhau mà làm 4. Chứ chẳng phải 3 hay 5. Lại nữa
nên biết, nên đoạn, nên chứng, nên tu. Dùng 4 câu ấy nên trở
thành 4. Đây là Tứ Thánh Đế lấy 11 hành có thể khá biết rõ
hơn. Như thế dùng câu nghĩa, dùng tướng và lần lượt bỏ đi,
lấy thí dụ, dùng phân biệt, dùng đếm số, dùng một rồi nhiều,
rồi lần lượt rộng ra để tương nhiếp nhau.
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Hỏi: Những gì là câu nghĩa ?
Đáp: Đó là Thánh Đế vậy. Thánh nhơn hay nói; nên
gọi là Thánh Đế vậy. Chỗ kia thông đạt, thành Thánh Đế. Đế
ở đây có nghĩa là như thật, chẳng có nghĩa khác. Là tự tướng
chẳng phải nghĩa khác. Khổ có nghĩa là cái quả, còn tập mới
là nguyên nhơn. Diệt nghĩa là tùy theo đó mà mất. Đạo chính
là thấy được nghĩa đệ nhất. Như thế là câu nghĩa có thể rõ
biết.
Hỏi: Cái gì lấy làm tướng ?
Đáp: Khổ chính là tướng của sự lo toan. Tập chính là
nguyên nhơn của tướng. Diệt chính là tướng bất sanh. Đạo
ấy là tướng phương tiện. Lại nữa khổ nghĩa là tướng bách
não, tướng ưu sầu, tướng hữu vi, tướng hữu biên. Tập chính
là tướng tụ họp, tướng nhơn duyên, tướng hòa hợp, tướng
chấp trước. Diệt chính là tướng xuất ly, tướng tịch tĩnh,
tướng vô vi, tướng đề hồ. Đạo chính là tướng của sự chuyên
chở làm cho đến được, tướng thấy, tướng nương nhờ. Như
thế những tướng khác nên rõ biết.
Hỏi: Những gì là thứ đệ ?
Đáp: Dùng nghĩa thô và nghĩa chứng. Đầu tiên nói khổ
đế. Đây là khổ, đây là sanh, là phần 2 của tập. Đây là tập
diệt, là khổ diệt. Đệ tam diệt. Đây là phương tiện làm thật
diệt. Lần thứ 4 nói về đạo. Như một vị thầy thuốc rõ biết.
Đầu tiên thấy rõ nguyên nhân của hạnh, sau đó liền hỏi bịnh
duyên. Vì muốn cho lành bịnh; nên theo bệnh ấy nói để bốc
thuốc. Như vậy bịnh ấy theo khổ, khá nên rõ biết. Như vậy
bịnh ấy là nhơn duyên như tập, phải nên rõ biết. Như vậy
bịnh hết, như thoát khỏi, nên rõ biết. Như vậy thuốc men
chính là con đường, phải nên rõ biết. Như thế dụ cho sự
thuận theo, nên rõ biết.
Hỏi: Những gì lược bớt đi ?
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Đáp: Sanh là khổ, làm cho sanh ra ấy là tập. Khổ dừng
chính đó là diệt. Làm cho dừng lại ấy là đạo. Phiền não chính
là khổ. Phiền não chính là tập. Đoạn trừ phiền não chính là
diệt. Đoạn trừ phương tiện chính là đạo. Khổ hay khởi lên
đóng các cửa nơi thân. Tập có thể khởi lên, khai mở và đoạn
diệt nơi các cửa. Diệt có thể khởi, khai mở thường thấy nơi
các cửa. Đạo có thể khởi, khai mở cửa tà kiến. Như thế gọi là
lược, phải nên rõ biết.
Hỏi: Những gì là thí dụ ?
Đáp: Như cây độc, chính là khổ, nên rõ biết. Như trồng
cây ấy, chính là tập, nên rõ biết. Như vậy đốt cây ấy đi,
chính là diệt, nên rõ biết. Lửa ấy chính là đạo, nên rõ biết.
Như ở bờ nầy có khổ, có sợ hãi; khổ như thế, nên rõ biết.
Như lưu chảy, chính là tập, nên rõ biết. Như ở bờ kia không
khổ, không sợ hãi. Như vậy là diệt, nên rõ biết. Như thuyền
bè có thể chở người qua. Như thế chính là đạo, nên rõ biết.
Như cái vạc là khổ, nên rõ biết. Như giữ lấy cái vạc là tập,
nên rõ biết. Như đã yêu cái vạc ấy chính là diệt, nên rõ biết.
Như dùng phương tiện để yên cái vạc ấy chính là đạo, nên rõ
biết. Như thế dùng thí dụ, nên rõ biết.
Hỏi: Phân biệt thế nào để rõ biết được ?
Đáp: Bốn chủng đế, ngữ đế, các các đế, đệ nhất nghĩa
đế, Thánh Đế. Ở đây chỉ nói lời chơn thật, chẳng hề hư dối.
Đây nghĩa là ngữ đế. Đối với các các đế tức vào trong sự
thấy to lớn. Đây nghĩa là các các đế. Đế kia nếu Tỳ Kheo mà
nói dối, tức là ngu si pháp. Nếu kẻ kia chẳng vọng ngữ ngu
si pháp, chính ấy là chân lý. Niết Bàn đệ nhất nghĩa đế vậy.
Đây là chỗ tu hành của Thánh nhơn. Ấy chính là Thánh Đế
với đây là chỗ lạc Thánh Đế. Như thế nên phân biệt để rõ
biết.
Hỏi: Những gì là số khả tri ?
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Đáp: Trừ ái, nơi Tam Địa Thiện và bất thiện, vô ký
pháp chính là khổ đế. Ái chính là tập đế. Đoạn cái kia chính
là diệt đế. Nhập vào tám con đường, ấy chính là Đạo Đế. Lại
nữa trừ ái và ngoài ra là phiền não. Nơi đệ tam địa thiện và
bất thiện, vô ký pháp chính là khổ đế. Ái và ngoài ra phiền
não chính là tập đế. Đoạn trừ cái kia chính là diệt đế. Đạo
chính là đạo đế. Lại nữa trừ ái và ngoài ra là phiền não, tất cả
đều là bất thiện. Đối với Tam địa thiện, hữu ký pháp chính là
khổ đế. Ái lại cùng với phiền não, tất cả bất thiện đều là tập
đế. Đoạn cái kia đi, chính là diệt đế. Đạo chính là đạo đế. Lại
nữa trừ ái và phiền não và tất cả là bất thiện. Đối với tam địa
bất thiện, đối với tam địa vô ký pháp ấy chính là khổ đế. Ái
và ngoài ra là phiền não cùng tất cả bất thiện. Đối với Tam
địa thiện, đây là tập đế. Đoạn trừ cái kia đi là diệt đế. Đạo
chính là đạo đế. Đối với chỗ khí vị, ấy chính là ái. Tập có nối
kết sự sai sử. Ngoài ra phiền não chính là tập, mà có thể
đoạn được, rồi làm cho khởi lên có ý nghĩa. Tất cả những
việc bất thiện là tập, rồi làm cho có nghĩa. Đối với Tam địa,
Thiện pháp chính là tập. Đối với ái nầy và ngoài ra là phiền
não, chính là tập. Tất cả bất thiện nơi tam địa và thiện; hoặc
khổ đế; hoặc tập đế, bức não, ưu, hữu vi, hữu biên tướng,
cho nên thành ra khổ đế. Tụ họp chính là nhơn duyên đắm
trước với tướng hòa hợp; nên thành tập đế. Như thế dùng số
có thể rõ biết được.
Hỏi: Những gì là nhứt khả tri ?
Đáp: Bốn đề nầy cùng 4 hành làm một, mà nghĩa của
đế là như nghĩa, là pháp nghĩa và là nghĩa không. Như thế
dùng một để có thể rõ biết.
Hỏi: Những gì là chủng chủng khả tri ?
Đáp: Hai đế. Đó là thế đế và tục đế. Thế đế có nghĩa là
hữu lậu, hữu kết, có cột ràng, có sự lưu chuyển, có xoay vần,
có che đậy, có thể chạm vào. Có chấp thủ, có phiền não; cho
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nên có khổ và tập. Xuất thế đế nghĩa là: Vô lậu, vô kết,
không trói buộc, không lưu chuyển, không xoay vần, không
chịu che, chẳng thể chạm vào, không chấp giữ và không
phiền não. Cho nên đây gọi là diệt đạo. Tam đế là hữu vi còn
diệt đế là vô vi. Tam đế vô sắc; khổ đế hữu sắc và vô sắc.
Tập đế bất thiện. Đạo đế là con đường lành. Diệt đế là vô ký.
Khổ đế gồm thiện, bất thiện, vô ký. Khổ đế có thể rõ biết.
Tập đế có thể đoạn; diệt đế có thể chứng, đạo đế có thể tu.
Như thế đủ loại có thể rõ biết.
Hỏi: Những gì là thứ đệ quảng ?
Đáp: Dùng một loại, thân có thức chính là khổ. Tập
ngã mạn; đoạn trừ cái kia tức là diệt. Thân niệm chính là
đạo. Dùng 2 loại thì danh sắc tức là khổ, mà vô minh, hữu ái
chính là tập. Đoạn cái kia đi chính là diệt. Xa Ma Tha, Tỳ Bà
Xá Na chính là đạo. Dùng 3 loại để thành; cho nên khổ khổ
chính là khổ đế. Ba bất thiện căn chính là tập. Đoạn trừ cái
kia đi,ấy là diệt. Giới, định, huệ chính là Đạo. Dùng 4 loại để
thành thì tứ thân tánh xứ, ấy là khổ. Bốn điên đảo ấy là tập.
Đoạn trừ sự điên đảo đi, chính là diệt. Tứ niệm xứ, ấy là
Đạo. Dùng 5 loại để thành, đó là 5 cõi chính là chỗ khổ. 5 sự
che đậy ấy là tập; đoạn trừ những che đậy ấy đi gọi là diệt.
Ngũ căn chính là Đạo. Dùng 6 loại để thành thì lục xúc nhập
chính là khổ. Lục ái thân chính là tập. Đoạn trừ ái thân kia
đi, chính là diệt. 6 pháp xuất ly chính là Đạo. Dùng 7 loại để
thành gồm bảy thức trụ, chính là khổ. Bảy sử ấy chính là tập.
Đoạn trừ 7 sử ấy chính là diệt. 7 phần Bồ Đề chính là Đạo.
Dùng 8 loại để thành, ấy là 8 pháp thế gian chính là khổ. 8 tà
biên chính là tập. Đoạn trừ 8 tà biên ấy là diệt. Bát Chánh
Phần, ấy là Đạo. Dùng 9 loại để thành như nơi 9 chúng sanh
cư trú, ấy là khổ. Cửu ái căn pháp chính là tập. Đoạn trừ cái
kia đi, ấy là diệt. Cửu chánh tác ý căn pháp, ấy là Đạo. Dùng
10 loại để thành gồm thập phương hành, đấy là khổ. Thập
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kết sử, đó là tập. Đoạn trừ kết ấy đi, chính là diệt. Thập
tưởng chính là Đạo. Như thế lần lượt nói rộng ra để rõ.
Hỏi: Nhiếp là những gì ?
Đáp: Có 3 loại nhiếp. Đó là ấm nhiếp, nhập nhiếp và
giới nhiếp. Đây đối với khổ đế ngũ ấm sở nhiếp. Tập đế và
đạo đế hành ấm sở nhiếp. Diệt đế phi ấm sở nhiếp. Khổ đế
12 nhập sở nhiếp. Tam đế pháp nhập sở nhiếp. Khổ đế thập
bát giới sở nhiếp. Tam đế pháp giới sở nhiếp. Như thế lấy sự
nhiếp phục có thể rõ biết. Dùng hành nầy nơi Thánh Đế đễ
rõ biết và làm cho khởi lên. Đây nghĩa là Thánh Đế Phương
Tiện.
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úc ấy kẻ tọa thiền rõ biết nơi ấm giới, nhập vào
chơn lý nhơn duyên, rồi được nghe giới, hoặc Tu
Đà Thiền. Đối với kẻ phàm phu chưa rõ được chỗ giải thoát
nơi cõi ác sợ hãi, rồi xem thấy chỗ xấu ác, nên sợ hãi. Rồi
quán xem về sanh tử trong vô thủy nên lo. Rồi quán trong
một sát na chẳng thể được. Rồi quán 300 mũi kim châm, rồi
quán về sự thiêu đốt nơi đầu về ái dục, chưa phân biệt rõ Tứ
Thánh Đế rồi vì đó mà phân biệt Tứ Thánh Đế, nên làm
phương tiện, rồi tạo ra dục, rồi tạo ra sự dũng mãnh, tinh tấn.
Chuyên tâm duyên niệm đầy đủ và làm cho sung mãn.
Hỏi: Đương tác những gì ?
Đáp: Người tọa thiền kia đầu tiên sẽ nghe về Tứ Thánh
Đế; hoặc lược bớt đi; hoặc nói rộng ra; hoặc vừa lược vừa
nói rộng. Dùng sự nghe, nghĩa ấy và đọc tụng để thọ trì. Lúc
ấy chính là lúc người tọa thiền nhập vào sự tịch tịnh. Ngồi
nơi đâu tâm cũng không loạn và không có tâm đến đi. Tứ
Chánh Đế làm cho khởi lên. Đầu tiên làm cho khổ đế khởi
lên; hoặc là ấm; hoặc là nhập; hoặc là giới ấm pháp. Dùng tự
tướng, dùng ấm tướng và làm cho khởi lên. Như ấm phương
tiện đã nói rộng. Như thế nên biết rõ.
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Nhập có nghĩa là nhập tương ưng làm cho khởi lên,
như nhập phương tiện đã nói rộng. Như thế phải nên rõ biết.
Giới có nghĩa là giới tương ưng làm cho khởi lên. Như giới
phương tiện đã nói rộng. Như thế nên rõ biết. Kẻ tọa thiền
kia như thế dùng ấm nhập giới. Chỉ có hữu ấm nhập giới;
chẳng có chúng sanh, không có mạng sống. Rồi làm cho
khởi lên rồi được hành tưởng. Lúc ấy lược bớt chỉ làm cho 2
loại khởi lên. Cho nên gọi là danh sắc. Đối với sắc ấm đây là
10. Rồi vào 10 giới sắc. Tứ ấm ý nhập thất giới. Đây tên là
Pháp nhập pháp giới; hoặc danh; hoặc sắc; dư danh; dư sắc.
Dư sắc dư danh nghĩa là không có sắc. Sắc ấy chính là không
tên gọi. Danh ấy chính là sắc chẳng lìa. Sắc ấy chính là danh
chẳng lìa. Như nghe tiếng trống tuy chỉ nương vào danh sắc
để sanh rồi nương vào sắc mà danh sanh ra. Như người mù
què chân đi xa.
Hỏi: Danh sắc sai biệt như thế nào ?
Đáp: Danh chính là không có thân. Sắc chính đó là có
thân. Danh nghĩa là hữu sở trí. Sắc tức là vô sở trí. Danh
nghĩa là chuyển nhanh. Sắc nghĩa là chuyển trì trệ. Danh
nghĩa là không tụ họp. Còn sắc là chỗ tụ họp. Danh nghĩa là
giác trí, rõ thức. Còn sắc thì không được điều nầy. Sắc nghĩa
là đi, đứng, nằm, ngồi có hình dáng. Còn danh không phải
như điều nầy. Danh nghĩa là biết ta, hành ta, vui nơi ta, ta
ngồi, ta nằm, ta khuất, ta là giáp ất v.v... Sắc thì không phải
điều nầy. Sắc chính là sự uống ăn tùy thích. Còn danh không
có điều nầy. Danh chính là biết ta, ta ăn, ta uống, ta vui, ta ưa
thích. Sắc lại chẳng có điều nầy. Sắc là tiếng cười vui, đủ
loại lời nói. Còn danh không có điều nầy. Danh chính là biết
ta vui, ta vỗ tay, ta nghe và vô số ngôn ngữ như thế. Sắc thì
chẳng có điều nầy. Đây chính là sự sai biệt của danh sắc. Kẻ
tọa thiền kia như thế danh sắc và duy chỉ là danh sắc, không
có chúng sanh và không có mạng sống, rồi làm cho khởi, rồi
được hành tưởng. Lúc bấy giờ tất cả đều giảm lược. Khổ đế

Luận về con đường giải thoát

285

sẽ làm cho khởi lên như thật tri kiến thanh tịnh, làm cho
danh sắc khởi lên. Đây là tổng cả lời nói về khổ đế làm cho
khởi lên có thể rõ biết. Kẻ tọa thiền kia như thế làm cho khởi
lên khổ đế nầy rồi, tạo ra tưởng của chúng sanh và từ đây,
khổ là nhơn duyên phải nên quán.
Hỏi: Khổ nầy là nhơn duyên gì ? Là tập gì ?
Đáp: Người tọa thiền kia như thế mà rõ biết. Khổ nầy
sanh do vì nhơn duyên. Sanh ấy chính là nhơn duyên hữu vi.
Hữu tức do thủ làm nhơn duyên. Thủ là do chính ái làm
nhơn duyên. Ái ấy chính do thọ làm nhơn duyên. Thọ ấy do
xúc làm nhơn duyên. Xúc ấy do lục nhập làm nhơn duyên.
Lục nhập ấy do danh sắc làm nhơn duyên. Danh sắc ấy do
thức làm nhơn duyên. Thức ấy do hành làm nhơn duyên.
Hành ấy do vô minh làm nhơn duyên. Như vậy vô minh
duyên vào hành, hành duyên vào thức, sanh duyên vào lão
tử, trở thành ưu bi khổ não. Như vậy tất do khổ ấm khởi lên.
Kẻ tọa thiền kia, đây là do nhơn duyên trói buộc, phải quán
rộng ra. Bấy giờ chỉ nói lược.
Thọ nầy duyên vào ái và khổ, tập kia làm cho khởi lên;
hoặc pháp trụ trí; hoặc thanh thủ nhân duyên trí; hoặc lìa
nghi thanh tịnh. Những lời nói nầy tập đế làm cho khởi lên
trí. Kẻ tọa thiền kia làm cho khởi lên sự khổ tập. Đối với 3
thời gian trải qua chỗ nghi. Lúc ấy quán về khổ diệt là ai diệt
và khổ diệt là ai? Diệt chính là khổ diệt nầy. Kẻ tọa thiền kia
như thế mà rõ biết. .Từ vô minh diệt hành diệt. Từ sanh, diệt
khổ diệt nầy. Từ sanh, diệt hữu diệt. Từ hữu diệt thủ diệt. Từ
thủ diệt ái diệt. Từ vô minh diệt hành diệt. Như vậy từ vô
minh diệt hành diệt. Từ hành diệt, thức diệt. Từ sanh diệt, lão
tử ưu bi khổ não diệt. Như thế đây là tất cả khổ ấm thành
diệt. Kẻ tọa thiền kia như vậy nhơn duyên là chỗ trói buộc sự
diệt kia. Rộng ra và nên quán. Lúc bấy giờ chỉ lược nói.
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Thọ nầy duyên vào ái, từ khổ diệt diệt kia làm cho khởi
lên diệt đế. Kẻ tọa thiền kia như thế làm cho khởi lên diệt đế.
Lúc bấy giờ quán về con đường khổ diệt. Con đường nào
cho đầy đủ để làm cho ái diệt. Kẻ tọa thiền kia phải rõ biết
rằng điều ấy do quán về sự lo lắng của ngũ thọ ấm. Đây là
đạo; đây là sự đầy đủ. Vì ái diệt nên làm cho khởi lên Đạo
đế. Như chân lý ấy là phương tiện nói rộng ra, như thế mà rõ
biết. Kẻ tọa thiền kia như vậy lần lượt làm cho khởi lên Tứ
Đế. Lúc ấy đối với ngũ thọ ấm dùng 180 pháp lần lượt tập
họp sự phân biệt để quán về các hữu sắc trong quá khứ, vị lai
và hiện tại; hoặc trong hoặc ngoài; hoặc lớn hoặc nhỏ; hoặc
thô hoặc dịu; hoặc xa hoặc gần. Tất cả sắc là vô thường, nên
quán rộng ra. Rồi lấy sự rộng ấy quán khổ, rồi rộng ra hơn
nữa quán về vô ngã. Như vậy sở hữu thọ, sở hữu tưởng, sở
hữu hành, sở hữu thức.
Đối với mỗi mỗi ấm 12 pháp môn. Đối với ngũ ấm 12
thành 20. 60 vô thường kiến; 60 khổ kiến; 60 vô ngã kiến.
Thành ra 180 kiến. Lại nữa có 180 pháp môn. Lục nội nhập,
lục ngoại nhập, lục thức thân, lục xúc tâm, lục thọ thân, lục
tương thân, lục tư thân, lục ái thân, lục giá, lục quán. Đây là
10 thành 60. 60 vô thường kiến; 60 khổ kiến; 60 vô ngã kiến.
3 lần 60 thành 180. Cái kia qua thời gian lâu ngày của năm
tháng, ngày, giờ, trời, trăng, nửa ngày, nửa giờ, trong sát na
do pháp hồi chuyển tạo thành mới lại. Như ánh đèn luôn
luôn được thắp sáng. Lấy vô thường để làm việc phân biệt
quán. Với cõi ác thọ khổ, đói khát lo sợ, cầu không được, ái
biệt ly, già bệnh chết, ưu bi khổ não. Đây là những hành
tướng luôn tiếp diễn, mà khổ là nơi hành quán phân biệt.
Từ ấm nhập vào giới làm nhơn duyên, chơn lý, nghiệp
quả báo là nhơn duyên làm cho sanh ra chỗ sanh. Chẳng có
chúng sanh nào không động mà không có sự việc tự tánh
thực hành để khởi lên. Dùng vô ngã, để quán phân biệt. Đối
với hành sắc vô thường lấy nghĩa diệt, lấy nghĩa khổ lụy,
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dùng nghĩa vô ngã chẳng thật. Ở đây lược nói về sự phân
biệt. Như thế thọ, tưởng, hành, thức, vô thường diệt là nghĩa.
Khổ ở đây nghĩa là sự sợ hãi. Vô ngã là nghĩa chẳng thật.
Như thế lược nói về sự phân biệt nầy. Đối với việc nầy lấy
vô thường phân biệt rồi, trừ tưởng thường. Dùng khổ phân
biệt, trừ tưởng lạc. Dùng vô ngã phân biệt, trừ tưởng ngã.
Hỏi: Những gì là vô thường nói rộng để phân biệt ?
Đáp: Như thật thấy tất cả các hành,chẳng có biên của
hữu vi cũng như mất đi biên ấy. Lấy vô tướng giới làm cho
tâm khởi lên. Đối với vô tướng giới làm cho tâm an. Cho nên
dùng vô thường rộng nói để phân biệt.
Hỏi: Những gì là khổ phân biệt ?
Đáp: Đối với tất cả các hành, làm cho tâm sợ hãi; từ đó
tạo ra nguyện và làm cho tâm khởi. Đối với vô tác nguyện
làm cho tâm an. Cho nên dùng khổ để rộng nói phân biệt.
Hỏi: Những gì là vô ngã, rộng nói phân biệt ?
Đáp: Đối với tất cả pháp thấy. Từ kia, từ đây chấp và
làm cho tâm khởi lên. Đối với không giới làm cho tâm an.
Vì thế nên dùng vô ngã để rộng nói phân biệt. Như vậy
phân biệt tam hữu, ngũ thu, thất thức trụ, cửu chúng sanh cư,
mà sự diệt lại sợ hải; nên dùng sự không chắc thật để quán
kẻ tọa thiền kia đối với ngũ thọ ấm đa phân biệt nơi 3 tướng,
làm cho an vui và nhập vào dục để đoạn những việc làm.
Lúc bấy giờ hiện tại nội ngũ thọ ấm chấp giữ tướng kia và
làm cho thông đạt, rồi khởi lên diệt. Như thế đây là pháp
dùng vô sanh trong hiện sanh. Khi sanh diệt rồi, như thế mà
thông suốt. Đối với tướng chấp thủ nầy thì thủ tướng có 3
loại. Đó là chấp giữ tướng phiền não; chấp giữ tướng định và
chấp giữ về tướng Tỳ Bà Xá Na. Đối với kẻ phàm phu ngu si
thì lấy sự thấy, nghe, giác tri, cảnh giới; dùng thành lạc,
thường tưởng, điên đảo sở. Tâm đầu tiên ấy chấp vào tướng
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tốt. Với đây là đắm trước phiền não giống như con thiêu thân
trước ánh đèn. Đây nghĩa là tướng chấp vào tướng của sự
phiền não.
Hỏi: Những gì là tướng chấp vào định ?
Đáp: Đối với người ngồi thiền nầy vui được định, rồi
dùng niệm chánh trí sở. Tâm đầu tiên có 38 việc làm. Đối
với mỗi một việc làm chấp tướng ấy làm cho tâm hệ lụy vào.
Vì chẳng loạn; nên như voi bị trói. Đây nghĩa là tướng chấp
vào định.
Hỏi: Những gì là tướng chấp giữ vào Tỳ Bà Xá Na ?
Đáp: Người thường quan sát lấy trí tuệ của tâm lúc ban
đầu về sắc, thọ, tưởng, hành, thức – mỗi mỗi phân biệt riêng
từng tự tướng vậy. Lạc, dục, xả, tu tướng kia như đánh rắn
độc. Đây nghĩa là chấp vào tướng Tỳ Bà Xá Na. Đối với việc
chấp vào tướng Tỳ Bà Xá Na nầy có thể an lạc.
Hỏi: Những gì là tướng chấp vào thọ, tưởng, hành,
thức ?
Đáp: Đó là sắc thức của tướng kia; hoặc dùng địa giới;
hoặc dùng thủy giới; hoặc dùng hỏa giới; hoặc dùng phong
giới; hoặc nhân nhập; hoặc thân nhập. Như thế cứ quán về
thọ và tướng của thọ kia. Hoặc tạo nên vui; hoặc tạo ra khổ;
hoặc vì chẳng khổ chẳng vui. Như thế mà quán về tưởng và
tướng của tưởng kia; hoặc là sắc tưởng; hoặc là pháp tưởng.
Như thế quán biết rõ về những hành và hành tướng; hoặc vì
chỗ xúc; hoặc vì sự nhớ nghĩ; hoặc vì giác; hoặc vì quán;
hoặc vì tác ý; như thế quán về thức và tướng của thức kia.
Hoặc nhãn thức; hoặc ý thức. Như thế quán điều kia nơi
người tọa thiền, rồi như vậy mà chấp vào điều lành của
tướng kia. Rồi lấy chỗ lành ấy mà khởi. Khi làm cho khởi
rồi, như thế chấp vào tướng của sắc, thọ, tưởng, hành và
thức.

Luận về con đường giải thoát

289

Lại nữa dùng 2 hành để chấp vào tướng của tâm. Lấy
việc làm và tác ý.
Hỏi: Những gì là sự và tướng chấp của tâm ?
Đáp: Sự nầy là chỗ khởi tâm của ngã; nên quán cái kia
và dùng sắc, thọ của việc nầy. Đây là tưởng sự. Dùng hành
sự nầy và thức sự nầy, để cho tâm ta khởi lên. Cứ như thế mà
quán. Đó là việc chấp vào tướng của tâm.
Hỏi: Những gì là tác ý và chấp vào tướng của tâm ?
Đáp: Đó là do ngã tác ý vào sắc nầy và làm cho tâm
khởi lên. Như thế phải nên quán. Như vậy là ngã tác ý vào
thọ, tưởng, hành và ngã ấy làm cho tâm khởi lên. Như vậy
hãy nên quán. Tác ý như thế rồi liền chấp giữ tướng của tâm.
Hỏi: Làm sao mà tướng kia trở thành chỗ chấp giữ tốt?
Đáp: Đó chính là hành, là tướng nầy. Sắc, thọ, tưởng,
hành, thức là những tướng để quán. Nếu lại chịu khó quán
tưởng kia thì dùng hành nầy và tướng nầy. Đây chính là
tướng kia thành chỗ chấp giữ tốt. Thông suốt việc sanh diệt
vậy. Có khởi lên, có diệt đi. Có khởi lên diệt thông suốt. Đối
với sắc nầy sanh liền trong hiện tại. Tướng sanh kia khởi
thành biến tướng diệt. Ba câu kia là huệ nhãn kiến. Đó là
thông đạt khởi diệt, thọ sanh ngay trong hiện tại và thọ tưởng
hành thức; tướng sanh kia khởi lên biến thành tướng diệt.
Còn 2 câu khác là huệ nhãn kiến thông đạt khởi diệt. Lại nữa
dùng 3 hành để thông đạt mà khởi tướng. Lấy 3 hành thông
đạt mà diệt tướng. Như vậy dùng nhơn, dùng duyên và dùng
tự vị.
Hỏi: Những gì là nhơn thông đạt khởi tướng ?
Đáp: Ái, vô minh, nghiệp chính là nhơn làm cho ấm
khởi. Dùng huệ nhãn kiến và dùng nhơn thông đạt tướng
khởi.
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Những gì là duyên thông đạt khởi tướng ? - Đó là
nương vào thứ căn tạo ra sắc ấm khởi. Xúc duyên vào với 3
ấm để khởi. Danh sắc duyên vào thức ấm để khởi. Dùng huệ
nhãn thấy duyên thông đạt khởi lên tướng.
Hỏi: Những gì là tự vị thông đạt khởi tướng ?
Đáp: Như ánh sáng của cây đèn luôn luôn tương tục
chẳng gián đoạn. Đầu, cuối tiếp nối nhau mà khởi. Rồi lấy
tướng, lấy huệ nhãn để thấy. Dùng tự vị thông đạt khởi lên
tướng. Đây chính là nguyên nhơn, là chỗ khởi lên cái thấy.
Dùng tướng của tập đế để trở thành sự thấy. Dùng niệm để
khởi lên giác. Dùng duyên để khởi lên tự vị. Dùng sự khởi
lên để thấy là khổ đế. Dùng tướng thành chỗ thấy, dùng sát
na chẳng thể giác được. Như thế dùng 3 hành rốt ráo để khởi
tướng.
Hỏi: Thế nào là tam hành thông đạt diệt tướng ?
Đáp: Lấy nhơn diệt, duyên diệt và tự vị diệt. Đối với
đây dùng ái diệt rồi vô minh diệt, rồi nghiệp diệt và ấm trở
thành diệt, lấy huệ nhãn để thấy. Dùng nhơn diệt thông đạt
của tướng diệt. Dùng thức ăn diệt thì sắc ấm trở thành diệt.
Dùng xúc diệt ba ấm trở thành diệt, dùng danh sắc diệt thì
thức ấm trở thành diệt, dùng huệ nhãn để thấy. Dùng duyên
diệt thông đạt để diệt tướng. Như ánh sáng ngọn đèn liên tục
không gián đoạn. Đầu tiên có diệt hành lấy huệ nhãn để thấy.
Dùng tự vị thông đạt làm tướng diệt. Đây chính là nhơn diệt
để thấy được diệt đế. Dùng tướng ấy để thành chỗ thấy.
Dùng tướng vô sanh để rõ biết duyên diệt. Dùng tự vị để
thấy diệt. Dùng khổ đế tướng để trở thành cái thấy đầu tiên.
Dùng sát na chẳng thể giác được.
Hỏi: Nếu dùng sự khởi diệt để thấy khổ đế và dùng
tướng để được thấy thì tại sao thượng trí lại khởi lên ?
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Đáp: Sao lại dùng khởi kiến để diệt. Dùng tướng của
khổ đế để được thấy điều chưa thấy và cái khổ kia trở nên
đầy đủ. Cho đến các hành hết rồi, như thật mà thấy. Từ hành
tướng nầy làm cho tâm khởi lên. Đối với phi hành, tâm sẽ
trôi qua. Như thật thấy những hành nầy mà lo lắng. Từ hành
tướng nầy làm cho tâm khởi lên. Đối với phi hành làm cho
trôi qua. Xứ nầy thấy khổ thành ra đầy dẫy. Nghĩa là qua lại
bên cạnh vậy. Giống như con chim bay chung quanh lửa mà
chẳng sợ hãi. Nếu bay trong hư không thì thấy lửa vây chung
quanh nên lo, thành ra bay vào hư không. Lúc ấy kẻ kia thấy
lửa sợ hãi vây quanh thành ra đầy khắp như thế. Đối với việc
nầy nên rõ biết. Đây chính là do nhơn, do duyên mà khởi lên
sự thấy. Rồi trở thành thông đạt nhơn duyên khởi tướng. Đây
là hữu đây là khởi. Đây là chỗ khởi lên rồi, đây là chỗ khởi
thành rồi. Nhơn diệt rồi cho nên duyên diệt. Do vậy mà sự
thấy diệt là nhơn duyên sanh tướng thành thông đạt. Đây là
vô hữu, đây chẳng thành. Ở đây diệt rồi thành đây diệt. Dùng
tự vị để khởi lên diệt. Thấy rồi khởi thành thông đạt. Biết
nhơn duyên pháp và pháp hữu vi khởi lên. Cái kia khởi lên
được trí. Cái kia diệt rồi lại cũng rõ. Cái kia ở lại cũng đã rõ
biết. Như thế dùng chỗ khởi diệt mà thấy 4 pháp thành chỗ
rõ biết. Như vậy một tướng pháp, nhiều pháp, không có pháp
nào là không chánh pháp. Với đây là một sự tương tục ở chỗ
hành về sự đắm trước mà khởi và sự thấy kia không thành,
nhiều loại chấp trước. Đầu tiên sau cùng chuyển đổi thành
các hành, rồi lấy diệt kia để thấy chẳng thành một sự chấp.
Tự tánh lìa, chẳng động nơi các hành. Dùng đầu tiên, sau rốt
thấy chẳng thành ngã chấp. Nhơn duyên là chỗ chuyển các
hành đầu và cuối. Như thế dùng pháp để thấy chẳng thành vô
sự chấp. Kẻ phàm phu kém hiểu biết dùng một bất giác,
thường, đoạn để nói. Dùng nhiều loại bất giác để thành việc
thường hay nói. Dùng vô sự bất giác để trở thành ngã thuyết.
Như thế dùng pháp bất giác, thành vô sự thuyết. Đối với đây
là lời nói bình đẳng. Dùng một tướng để hơn những ngôn
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ngữ kia. Dùng nhiều tướng để nhiếp thành một tướng. Dùng
nghĩa phân biệt để thành nhiều loại. Dùng nghĩa phiền não
để thành một tánh. Dùng nghĩa phương tiện để thành nhiều
tánh. Dùng quả của ái để thành một tánh. Dùng quả của
nghiệp để thành nhiều loại tánh. Kẻ tọa thiền kia như thế
thấy một tánh, chẳng phải chấp nầy về sự thấy các loại. Nếu
thấy các loại tánh thì cũng chẳng phải chấp nầy là thường
thấy một tánh. Nếu hiện thấy một tánh thì ngoài ra sự tạo tác,
sự rõ biết được sự thấy nầy. Nếu hiện thấy nhiều loại tánh thì
việc làm kia, sự biết kia trừ ra sự thấy nầy. Nếu hiện thấy
một tánh, trừ ra sự đoạn kiến nầy. Hoặc hiện thấy các tánh,
trừ ra sự thường kiến nầy. Kẻ tọa thiền kia như thế mà khởi
lên sự diệt. Thấy một tánh và chủng chủng tánh.
Pháp sáng lại khởi lên cái gì ?
Hiện khởi các hành thấy kia vô sự. Vì sao mà tất cả các
hành vô sự bất động? Vô dư sở khởi trụ. Tự tánh trụ là nhơn
duyên hòa hợp tập trung lại làm nhơn duyên với nhau. Như
thế làm cho pháp dừng sanh, lại sanh ra. Đây là nghĩa không
có đời sống và nghĩa bất động. Pháp vô sự như thế mà rõ
biết. Dùng tự tánh, nghĩa và duyên vào nghĩa. Như thế chỉ
pháp nên rõ biết. Làm cho hiện ra không, vô sự. Làm cho
hiện ra nghiệp đã tạo. Như thế chỉ pháp làm cho hiện ra vô
sự nên gọi là pháp. Như thế làm cho chỉ pháp có tên là hành.
Đối với đây dùng pháp một tánh rõ biết khổ tướng, trở thành
sự thông đạt. Dùng đủ loại tánh giác và tướng vô thường để
trở thành thông đạt. Dùng vô sự pháp rõ biết. Như thế dùng
chánh pháp giác về tướng vô ngã để trở thành sự thông đạt.
Hỏi: Kẻ tọa thiền kia với tất cả các hành có phải dùng
vô dư xứ để quán khởi diệt làm một xứ để quán sao ?
Đáp: Đầu tiên đối với các hành xứ, chấp giữ lấy tướng
nầy rồi thông đạt khởi diệt vô dư xứ. Tất cả các hành làm
cho đầy đủ. Như người ở một nơi trên biển cả dùng lưỡi để
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liếm nước, tức thời rõ biết tất cả vị mặn của nước. Như thế
đối với đây có thể rõ biết. Dùng 2 hành của các hành làm cho
đầy đủ. Dùng sự và dùng chẳng ngu si. Đối với đây, các
hành chấp giữ tướng nầy. Thông đạt sanh diệt. Các hành kia
dùng sự nầy để thành đầy đủ. Đối với đây đoạn trừ vô trí
vậy. Ngoài ra các hành dùng bất ngu si trở thành đầy đủ. Đối
với đây khởi lên diệt trí. Đó là các hành phân biệt trí. Tất cả
các hành dùng sự khởi lên ban đầu trở thành phân biệt. Dùng
diệt hậu biên thành phân biệt. Dùng khởi lên chỗ đầu tiên
làm thành sự tịch tĩnh. Lấy diệt hữu biên làm thành tịch tĩnh.
Dùng khởi từ khởi, không có đầu tiên. Dùng diệt từ diệt,
không có sau cùng. Cho nên khởi diệt trí thành các hành
phân biệt trí.
Kẻ tọa thiền kia như thế chánh kiến sinh ra tướng diệt,
lành phân biệt các hành, vui được diệt lạc định. Lúc bấy giờ
chẳng tác ý để quán về sự sanh ra. Duy chỉ thấy tâm diệt.
Dùng những sắc dùng tâm sanh diệt. Nương vào việc kia để
thấy tâm diệt. Như thế mà thọ trì. Dùng việc tưởng mà hành
sự. Dùng việc thức để tâm sanh diệt. Nương vào việc kia để
thấy tâm sanh diệt. Lại nữa dùng tam hành, thấy diệt như thế
tụ họp lại rồi phân biệt làm đôi.
Hỏi: Sao gọi là tụ họp ?
Đáp: Do uy nghi, uy nghi sở khởi và tâm tâm số pháp.
Đối với nơi nầy làm chỗ tụ họp để thấy cái kia diệt. Lại nữa
quán sắc vô thường rồi, thọ vô thường, tưởng vô thường,
hành vô thường và thức cũng vô thường. Lúc ấy dùng việc
vô thường là chỗ khởi lên tâm, tâm số pháp. Dùng sự tụ họp
để thấy kia diệt đi. Như vậy dùng sự khổ và việc vô ngã.
Như thế dùng sự tụ họp sẽ thấy.
Hỏi: Sao gọi là cặp ?
Đáp: Sắc nầy vô thường và quán vô thường. Tùy theo
vô thường mà tâm khởi lên để thấy tâm ấy sanh diệt. Như
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vậy thọ tưởng hành thức đều quán cũng vô thường. Tùy theo
việc vô thường mà tâm khởi lên thấy sanh diệt. Như thế lấy
việc khổ cùng việc vô ngã; nên phải quán về cặp đôi nầy.
Hỏi: Vì sao dùng sự phân biệt ?
Đáp: Đã quán sắc nầy vô thường rồi. Tùy theo sự vô
thường mà tâm khởi lên thấy tâm sanh diệt. Như vậy dùng sự
phân biệt quán thấy nhiều tâm diệt. Như vậy quán thọ,
tưởng, hành, thức đều vô thường. Tùy theo sự vô thường mà
khởi tâm lên thấy tâm ấy sanh diệt. Do sự thấy tâm diệt mà
lại thấy diệt. Như thế dùng sự phân biệt thấy nhiều tâm sanh
diệt. Như vậy quán về khổ và quán về vô ngã. Như vậy phân
biệt rồi, duy chỉ có hiện quán về sự diệt kia. Cái nầy nếu diệt
thì sẽ trở thành chuyên biệt. Thường thì các hành trong sát na
trở thành lợi lạc. Kẻ tọa thiền kia dùng huệ nầy chẳng phải
duyên kia. Thấy tất cả thế gian dùng tự tánh như đếm trên
đầu hạt cải. Chỉ trong một sát na mà tâm biến thành sanh già
chết. Lúc ấy kẻ tọa thiền lại như thế mà thấy. Như kệ nói
rằng:
Cặp nầy nương vào sắc
Triển chuyển một lần mất
Câu diệt nương kia diệt
Cùng kia mà sanh ra
Ấm vô thường diệt pháp
Khổ sanh pháp diệt pháp
Như đánh trống nghe tiếng
Lại chẳng từ mắt sanh
Sắc hương cùng 5 pháp
Lại chẳng từ sắc sanh
Lại chẳng lìa hai cú
Nương duyên sanh hữu vi
Như đánh trống nghe tiếng
Lại chẳng từ tai sanh
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Sắc hương và năm pháp
Lại chẳng từ nghe sanh
Lại chẳng lìa hai câu
Lại chẳng từ mũi sanh
Sắc hương cùng năm pháp
Lại chẳng từ hương sanh
Lại chẳng lìa hai câu
Lại chẳng từ lưỡi sanh
Sắc hương cùng năm pháp
Lại chẳng từ vị sanh
Lại chẳng lìa hai câu
Lại chẳng từ thânsanh
Sắc hương và năm pháp
Lại chẳng từ xúc sanh
Lại chẳng lìa hai câu
Lại chẳng từ xứ sanh
Chẳng từ pháp vào ra
Nương nhơn duyên để sanh
Như đánh trống nghe tiếng
Căn kia quá dư thừa
Nhơn đầu lại cũng thừa
Nhơn kia lại cũng thừa
Khởi kia lại cũng thừa
Cùng đất điều nầy thừa
Tương ưng lại cũng thừa
Hòa hợp lại cũng thừa
Triển chuyển sự thừa nầy
Triển chuyển pháp chẳng trụ
Lại vô tánh triển chuyển
Không có thể cho khởi
Làm cho kia không khởi
Như thành Càn Thát Bà
Do ai đầu khởi lên
Chẳng do tự thân sanh
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Chẳng do tự lực ở
Do tùy pháp kia sanh
Sanh ra pháp hữu lậu.
Thân thể quá yếu, chẳng tự sanh
Lại chẳng tự nhơn, chẳng tự sự
Chẳng xứ hữu vi, không tự tánh
Chẳng tự tánh, hành tướng các hữu
Vì sanh tự thân, dư không lúc
Không nơi từ đến vô sở hành
Xứ vô sở sanh vì nước khác
Tâm vô ngã sở, mệnh thân tánh
Một tâm khổ vui tướng nhơn vội
Sát na núi biển tám vạn kiếp
Một trụ chẳng lại không hai tâm
Tương ưng quá khứ và sẽ diệt
Hiện tại tất cả các hành ấm
Tất cả qua đi chẳng nghe được
Vị lai sẽ mất nơi cõi kia
Dừng đó tướng khác chẳng khởi lên
Chẳng hề sanh ra hiện tại sanh
Từ đây tâm mất, không thế gian
Đệ nhứt nghĩa ấy không đến đi
Vị lai chẳng dừng chỉ chuyển sanh
Trụ như hạt cải sanh các pháp
Pháp kia diệt rồi đây là đầu
Thế gian dùng pháp đầu chẳng xa
Chẳng thấy đến đi, chẳng thấy sanh
Các pháp chẳng sanh như hư không
Giống như điện lóe chốc lát mất.
Kẻ tọa thiền kia như thế thấy diệt vô tận nhập định,
như giữ lửa khói bay. Bồ Đề phNm, sát na khởi. Trí quang
minh khởi lên. Niềm vui, chấp sự giải thoát, niệm xứ khởi

Luận về con đường giải thoát

297

lên. Xả, xuất ly đối với đây chẳng rõ ràng. Kẻ tọa thiền đối
với pháp kia hoặc khởi lên loạn; hoặc khởi lên tăng thượng
mạn.
Hỏi: Làm thế nào để trừ loạn ?
Đáp: Kẻ tọa thiền đối với pháp khởi vui, sự vui kia lại
làm cho được an. Như thế pháp kia lại liền làm cho an, rồi
tâm pháp nầy điều phục để nhiếp. Nếu pháp điều phục ấy
được chỗ nhiếp tâm. Từ diệt quán định tâm nầy lìa thường và
lìa thường thông đạt. Như vậy là lìa rồi.
Hỏi: Sao lại khởi lên tăng thượng mạn ?
Đáp: Kẻ tọa thiền kia dùng pháp đầu tiên khởi lên
tướng sáng rồi được ra khỏi pháp thế gian. Đối với việc chưa
được, sẽ được có tướng. Thường chuyển làm tinh tấn. Như
thế tăng thượng mạn lại khởi. Rõ ràng người tọa thiền biết
phiền não nầy là định bị loạn. Rõ biết pháp thế gian mà hành
sự. Như thế rõ biết pháp xuất thế gian là Niết Bàn. Như thế
rõ biết rồi. Cứ như vậy dùng trí để trừ loạn, trừ tăng thượng
mạn. Chỉ thấy diệt, ấy chính là lành tu hành và đa hạnh.
Luận về Con Đường Giải Thoát
Hết quyển thứ 11
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Luận Về Con Đường Giải Thoát
Quyển thứ 12
- A La Hán Ưu Bà Đề Sa
(Đời nhà Lương gọi là Đại Quang)
tạo luận nầy bằng chữ Phạn.
- Nhà Lương, người nước Phù Nam,
Ngài Tam Tạng Tăng Già Ba La
dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
- Sa Môn Thích Như Điển,
Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc,
dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, ngày 19 tháng 6 năm
2006.
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Phm Phân Biệt Chân Lý thứ 12
Phần thứ 2

N

gưởi tọa thiền kia như thế và hiện quán về diệt.
Vì do quán về diệt nên sợ hãi. Nguyên nhơn của
ấm lại cũng sợ về ấm sanh ra. Ba cõi năm đường bảy thức trụ
ở 9 loài chúng sanh trở thành chỗ sợ hãi. Điều ấy cũng giống
như thấy người ác cầm dao nên sợ vậy. Giống như rắn độc
và giống như lửa gom lại. Như thế là do quán về sự diệt mà
trở nên sợ hãi nguyên nhơn của ấm và sự sợ ấm sanh ra. Tam
hữu, ngũ thú, thất thức ở nơi 9 loài chúng sanh. Dùng vô
thường và hiện lên những tác ý làm cho có tư tưởng lo sợ.
Lấy sự an ổn làm cho khởi lên sự vô tướng. Dùng sự khổ
hiện ra để tác ý, thành ra lo sợ về sự sanh ra. Lấy sự an ổn
làm cho khởi lên sự vô sanh. Dùng vô ngã hiện ra để tác ý
thành ra tướng sợ và sanh, thì sự an ổn làm cho khởi lên vô
tướng và vô sanh. Quán về sự lo lắng, quán sự xa lìa sự mềm
mại tùy theo tướng ấy tương tợ để nhẫn nại. Đây là những lời
nói tổng quát.
Kẻ tọa thiền kia dùng sự sợ hãi ấy mà hiện ra sự tu
hành và làm cho khởi lên trí tuệ. Vui với trí giải thoát phát
sanh. Tướng của ấm kia là sự sợ hãi. Trí vui giải thoát khởi
lên, ấm sanh ra làm chỗ sợ hãi, trí vui giải thoát khởi lên thì
tam hữu, ngũ thú, thất thức ở nơi chín loài chúng sanh nầy
đều lo sợ. Khi trí vui giải thoát khởi thì giống như lửa vây
chung quanh chìm và từ kia vui được giải thoát. Cũng giống
như người bị giặc bao vây mà từ kia xa rời được vui giải
thoát. Như thế kẻ tọa thiền do nguyên nhân của ấm mà ấm
sanh ra, rồi tam hữu, ngũ thúc, thất thức ở cùng với 9 loài
chúng sanh. Đây là sự lo sợ. Trí vui giải thoát khởi thì dùng
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vô thường hiện lên để tác ý về nguyên nhơn của sự sợ hãi,
dùng sự khổ hiện ra tác ý sợ hãi về việc sanh. Dùng vô ngã
hiện ra sự tác ý sợ nguyên nhơn và sự sanh ra. Trí vui giải
thoát khởi. Đối với người phàm phu và kẻ có học thì trí vui
giải thoát có 2 loại dẫn dắt tâm nầy; hoặc quán về sự hoan
hỷ. Đó là dùng hiện quán. Đây chính là thành thông đạt hiện
quán hoan hỷ. Tâm ấy sẽ thành sự ưu não và sự tu hành ấy
trở nên chướng ngại. Trở thành thông đạt kiến tư duy hạnh.
Xả bỏ tùy tướng giống như sự nhẫn nhục. Đây là những lời
tổng quát.
Kẻ tọa thiền kia như thế hiện sự tu hành vui trí giải
thoát, từ tất cả những việc làm. Vui giải thoát Niết Bàn về
các hạnh. Duy chỉ làm một tướng muốn làm cho khởi lên.
Giải thoát môn tương tợ như trí khởi lên. Dùng 3 việc làm
được trí tương tợ. Dùng 3 việc làm vượt qua chánh tụ. Dùng
ngũ ấm, vô thường hiện thấy được trí tương tự. Ngũ ấm mất
tiêu nơi Niết Bàn. Như thế hiện thấy qua khỏi chánh tụ. Đối
với ngũ ấm lấy sự khổ để hiện thấy được trí huệ tương tợ.
Ngũ ấm diệt thì vui nơi Niết Bàn. Hiện thấy qua khỏi chánh
tụ. Đối với ngũ ấm dùng vô ngã hiện thấy được trí tương tự.
Ngũ ấm diệt chính là nghĩa thứ nhứt của Niết Bàn; hiện thấy
vượt khỏi chánh tụ.
Hỏi: Sao lại dùng trí hiện để vượt khỏi chánh tụ? Thế
nào là dùng trí nầy để vượt khỏi chánh tụ?
Đáp: Dùng tánh, trừ trí hiện qua khỏi chánh tụ. Dùng
trí đạo để vượt qua khỏi chánh tụ.
Hỏi: Trí tương tợ là nghĩa gì ?
Đáp: Tương tợ có nghĩa là Tứ Niệm xứ, tứ chánh cần,
tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát thánh đạo
phần. Dùng sự tương tợ kia. Đây nghĩa là trí tương tợ nói
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tổng quát. Vô oán, thấy sự lợi ích tương tợ của sự nhẫn. Đây
là sự tương tợ về trí dùng lời nói tổng quát vậy.
Tương tợ trí không gián đoạn lần lượt từ tất cả các
hành tướng mà khởi lên, tạo ra Niết Bàn. Sanh tánh trừ trí.
Hỏi: Thế nào là nghĩa của danh tánh trừ ?
Đáp: Trừ phàm phu pháp, danh tánh trừ. Phi phàm phu
pháp sở trừ cũng là danh tánh trừ. Tánh ở đây chính là Niết
Bàn. Lại nữa mầm mống của Niết Bàn nghĩa là danh tánh
trừ. Như A Tỳ Đàm có nói: Trừ sanh, danh tánh trừ. Qua
khỏi vô sanh lại là danh tánh trừ. Lại trừ nguyên nhơn sanh,
danh tánh trừ. Qua khỏi vô sanh, vô tướng, danh tánh trừ.
Đối với Niết Bàn là con đường hướng dẫn đầu tiên. Từ bên
ngoài khởi lên và chuyển thành huệ. Tánh trừ nầy nói tổng
quát các lời nói.
Tánh trí lần lượt không gián đoạn, hiện trí, hiện khổ,
hiện đoạn tập, hiện tác chứng diệt, hiện tu đạo; sanh Tu Đà
Hoàn đạo trí và tất cả Bồ Đề pháp. Kẻ tọa thiền kia đối với
đây là chỗ tịch tĩnh. Hiện thấy hữu biên, vô biên, giới đề hồ.
Đối với một sát na dùng trí, không đầu không sau. Phân biệt
Tứ Đế, dùng sự biết khổ để phân biệt, dùng đoạn tập để phân
biệt, dùng sự tác diệt chứng để phân biệt, dùng tu đạo để
phân biệt, trở thành sự phân biệt như kệ nói thí dụ phía sau:
Như người bỏ bờ nầy
Dùng thuyền qua bờ kia
Nơi bờ kia các vật
Kẻ lên thuyền quên đi.
Như thuyền trên nước, chẳng đầu chẳng cuối. Đối với
trong mỗi sát na tạo ra 4 việc. Bỏ bờ nầy, trừ lậu, qua đến bờ
kia. Vật qua đó như bỏ bờ nầy. Như vậy trí phân biệt khổ,
giống như trừ hữu lậu. Như vậy sự phân biệt đoạn tập cũng
giống qua bờ bên kia. Như vậy sự tác chứng phân biệt lại

Luận về con đường giải thoát

303

như dùng thuyền để độ vật. Như thế tu đạo phân biệt, như
đèn cùng sáng. Đối mỗi sát na chẳng đầu chẳng cuối tạo ra 4
việc. Như ánh sáng nhỏ trừ sự tối tăm, làm cho dầu tiêu hao
và làm cho ánh sáng khởi lên. Như mặt trời sáng, không có
đầu, không có cuối. Đối với từng sát na tạo ra 4 việc, làm
cho hiện sắc để trừ ám, làm cho hết lạnh, làm cho khởi lên
ánh sáng. Như làm cho hiện sắc. Như thế trí phân biệt khổ ấy
như trừ sự tối tăm. Như vậy sự phân biệt đoạn tập như làm
cho mất đi sự lạnh. Như thế sự túc chứng phân biệt diệt, như
làm cho khởi lên ánh sáng. Như vậy sự tu đạo phân biệt
giống như mặt trời, như là Thánh trí.
Hỏi: Như thật, hiện thấy khổ, biết khổ đoạn bỏ tập,
chứng diệt và tu đạo. Đây là tướng gì? Nếu chẳng thấy khổ
do 4 điên đảo sanh thì lúc ấy nói hữu biên, vô biên làm giới
đề hồ và dùng sự tịch tịnh để hiện thấy và lấy một để biết,
không đầu không sau và phân biệt Tứ Đế. Đây là nghĩa gì ?
Đáp: Đối với trí sanh diệt thì lúc ấy chưa thấy sự khổ.
Lậu và cho đến thấy như thật các việc làm là sai trái. Từ các
tướng của việc làm, làm cho tâm khởi. Đối với những việc
không làm thì không qua khỏi. Cho nên thấy như thật các
hành là sự lo lắng. Từ các hành tướng ấy làm cho tâm khởi
lên. Đối với những việc không làm sẽ trôi qua. Đây là chỗ
thấy khổ lậu cho đến sau cùng vậy. Lại nói nếu đuợc như thế
là tịch tĩnh. Dùng tánh trừ trí, thành phân biệt đế tánh trừ trí.
Từ hành tướng khởi lên, thành qua khỏi những việc không
làm. Nếu tánh trừ trí từ hành tướng khởi, thành qua khỏi, đối
với vô hành, trở thành qua khỏi đối với Niết Bàn. Duy chỉ có
nguyên nhơn dính mắc là việc nầy. Dùng sự dính mắc ấy để
tâm được định. Nếu chẳng thể định chẳng sanh Xa Ma Tha
(chỉ) và Tỳ Bà Xá Na (quán). Lại chẳng được pháp mãn bồ
đề. Cho nên dùng tánh trừ trí thành ra phân biệt chân lý. Từ
tánh trừ trí kia sẽ sanh ra vô gián đạo trí. Đối với lúc nầy
được ở định Niết Bàn. Tâm được định nên khởi Xa ma Tha,
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Tỳ Bà Xá Na, trở thành pháp đầy đủ giác ngộ. Cho nên chỉ
dùng đạo trí thành phân biệt chân lý. Như người từ thành bị
cháy, chạy ra khỏi cửa. Từ thành nầy ra khỏi một bước. Lúc
ấy chưa gọi là ra khỏi. Như tánh trừ trí cũng vậy, từ hành
tướng kia khởi để thành qua khỏi những vô hình. Lúc ấy
chưa gọi là qua khỏi phiền não. Vì các pháp chưa đầy đủ
vậy. Như người mới từ thành bị cháy, 2 chân chạy ra khỏi
rồi, lúc ấy mới gọi là ra khỏi thành cháy. Như thế tánh trừ trí
không gián đoạn. Rồi từ đó sanh đạo trí khởi lên. Bây giờ
mới có tên là ra khỏi từ thành phiền não. Vì các pháp đầy đủ
vậy. Do đó dùng tánh trừ trí thành chân lý phân biệt.
Hỏi: Phân biệt chân lý nghĩa là gì ?
Đáp: Đó chính là Tứ Thánh Đế đối với trong sát na nói
là hòa hợp. Tên là phân biệt chân lý. Đối với lúc nầy đạo trí
hòa hợp nuơng vào nghĩa. Các căn thành bình đẳng và có
nghĩa chẳng động, nghĩa là sức mạnh, nghĩa là sự chuyên
chở, nghĩa là nguyên nhơn của Bồ Đề. Đạo phần làm cho
nghĩa trụ lại. Nghĩa là niệm xứ thắng. Nghĩa là chánh cần
tiện. Nghĩa là như ý túc thật. Nghĩa là chân lý chẳng loạn.
Nghĩa là Xa Ma Tha tùy quán. Nghĩa là Tỳ Bà Xá Na. Nghĩa
là tướng chẳng lìa, hai nghĩa; nghĩa che khuất; nghĩa là giới
thanh tịnh chẳng loạn. Nghĩa là tâm tánh tịnh kiến. Nghĩa là
thoát khỏi. Nghĩa là giải thoát thông đạt. Nghĩa là xả bỏ sáng
suốt; nghĩa là đoạn bỏ ra khỏi; nghĩa là diệt trí căn; nghĩa là
làm cho khởi lên; nghĩa là tác ý bình đẳng; nghĩa là xúc thọ
diệt xuất ly; nghĩa là hiện tiền; nghĩa là nương vào định;
nghĩa là niệm chơn thật; nghĩa là huệ thâm thắng. Nghĩa là
làm cho nhu nhuyến tối hậu; nghĩa là Niết Bàn tối hậu bình
đẳng. Kẻ tọa thiền như thế mà hiện trí. Như thế hiện thấy
đoạn tam kết. Cho nên thân kiến nghi giới thủ và tương ưng
phiền ão.
Hỏi: Thế nào là thân kiến ?
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Đáp: Đối với vô văn phàm phu thấy sắc cho là ngã.
Ngã có sắc và sắc ấy làm chỗ thuộc về ngã đối với ngã sắc.
Như vậy thọ, tưởng, hành, thức cũng là ngã. Ngã có thức,
thức làm chỗ thuộc về ngã và đối với ngã thức. Đây gọi là
thân kiến. Vì thân nầy sẽ mất và sự mất kia có 62 sự thấy, lại
cũng mất theo. Vì thân kiến là chỗ đầu tiên thấy 62 loại nầy.
Hỏi: Sao gọi là nghi ?
Đáp: Hoặc đối với khổ; hoặc đối với tập; hoặc đối với
diệt; hoặc đối với Đạo; hoặc đối với Phật, Pháp, Tăng; hoặc
đối với ban đầu hay ban cuối; hoặc sơ hậu liền nghi hoặc.
Đối với nhơn duyên chỗ khởi lên pháp và sự nghi hoặc kia.
Đây gọi là nghi, cái kia lại cũng đoạn.
Hỏi: Thế nào là trộm giới ?
Đáp: Trộm giới có 2 loại. Đó là khát ái và si. Ta dùng
giới nầy, dùng hành động nầy, dùng sự khổ hạnh nầy, dùng
phạm hạnh nầy ta sẽ sanh thiên. Tất cả ta sẽ sanh vào mỗi
mỗi thiên xứ. Đây nghĩa là khát ái trộm giới. Từ đây, ngoài
Sa Môn, Bà La Môn dùng giới, dùng sự thanh tịnh, dùng sự
thanh tịnh của giới hạnh.Thấy được như thế. Đây gọi là si
giới trộm cắp. Cái kia lại cũng đoạn mất.
Hỏi: Cái gì là bỉ nhứt xứ trụ phiền não ?
Đáp: Kia là cho rơi vào chỗ ác thú. Đó là dâm dục, sân
nhuế, nghi. Đây chính là bỉ nhứt xứ trụ. Phiền não lại cũng
đoạn. Đối với thời gian nầy là quả Tu Đà Hoàn, tác chứng
thành hướng, chưa chứng Tu Đà Hoàn thì trụ ở Tu Đà Hoàn
hướng địa; hoặc đệ bát địa; hoặc thấy địa; hoặc định từ cả
hai khởi lên chuyển thành huệ. Đây là dùng ngôn ngữ để nói
về Tu Đà Hoàn Đạo Trí nầy.
Tu Đà Hoàn lần lượt không gián đoạn và tạm kết đoạn;
nên tác vô vi sự. Cùng với đạo và pháp chẳng sai biệt
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phương tiện khởi. Tu Đà Hoàn quá rõ biết quả của tâm. Hoặc
2 hoặc 3 lần sanh không gián đoạn. Kia lần lượt qua khởi
chỗ sau cùng. Tâm từ phần sau khởi, quán đạo, quán quả,
quán Niết Bàn, quán rồi đoạn trừ phiền não. Quán ngoài
phiền não. Đây nghĩa là Tu Đà Hoàn. Chẳng thoái pháp định
hướng. Hướng đến Bồ Đề; quả vị lai muốn phân biệt. Đây
chính là do nơi ngực, miệng của Đức Thế Tôn sanh ra pháp
ấy và pháp ấy được tạo ra. Được phần của pháp chứ không
cùng với phần của vật. Đây gọi là thấy đầy đủ việc lành. Tu
hành thông đạt Thánh pháp, đến cửa nhu nhuyến và trụ lại.
Thấy đầy đủ rồi để đến Diệu Pháp nầy. Thấy Diệu Pháp nầy
rồi thì trí giác thành tựu. Sự giác ngộ rõ ràng rồi thành tựu và
vào chỗ Pháp lưu thánh thông đạt huệ. Mở cửa đề hồ để trụ
và vì vậy cho nên nói kệ nầy:
Nơi đất, một nhà vua
Nơi trời, một vị vua
So tất cả thế gian
Tu Đà Hoàn hơn hẳn.
Kẻ tọa thiền đối với địa trụ nầy, bên trên thì hay tinh
tấn và vì để chứng quả Tư Đà Hàm, thấy chỗ sanh diệt; nên
đầu tiên là hiện quán như ban đầu đã nói. Thể hiện việc tu
hành như đã thấy đạo rồi. Nương vào các căn lực để giác
ngộ. Đây chính là sự phân biệt chân lý. Người kia như thế
mà tu hành, hướng đến chỗ đoạn diệt những thô dục sân
nhuế và kẻ kia còn ở một nơi phiền não. Từ nơi con đường
kia không gián đoạn làm cho chứng quả Tư Đà Hàm.
Kẻ tọa thiền kia dùng địa nầy để ở. Rồi bên trên luôn
siêng năng vì để chứng quả A Na Hàm. Chứng thấy sự sanh
diệt đầu tiên và hiện thấy như ban đầu đã nói. Hiện ra sự tu
hành như thấy được đạo. Nương vào nơi các căn lực để giác
ngộ. Như thế phân biệt chân lý. Kẻ kia như thế hướng đến sự
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đoạn diệt vi tế dục sân nhuế và nơi kia còn trụ nơi một phiền
não. Từ nơi kia con đường ấy không gián đoạn. Làm cho
chứng được quả A Na Hàm.
Kẻ tu hành kia từ địa ngục nầy tinh tấn tu hành hơn
nữa để chứng được quả A La Hán. Đầu tiên thấy sự sanh diệt
và hiện thấy như ban đầu đã nói. Hiện ra việc tu hành như
thấy đạo rồi. Nương vào các căn lực để giác ngộ. Như thế mà
phân biệt chân lý. Kẻ kia như vậy hướng đến việc đoạn trừ
sắc dục và vô sắc dục cũng như ngã mạn, điều tiết, vô minh,
dư phiền não và vô dư phiền não.
Từ kẻ tọa thiền kia chứng được quả A La Hán. Kẻ kia
quán thấy đạo, quán thấy quả Niết Bàn. Quán về sự đoạn trừ
phiền não. Vị Tỳ Kheo ấy thành A La Hán. Diệt lậu tận đã
gây ra và lập nguyện đến diệu nghĩa và đoạn trừ các kết sử.
Chánh trí giải thoát lìa 5 phần 6 phần, thành tựu một thủ hộ.
Chẳng phải chết vì bị ràng buộc. Ngoại trừ chân lý cùng mất.
Lòng tin không nhiễm, sự suy nghĩ nương vào thân, hành
thiện giải thoát, tâm thiện giải thoát, trí huệ phạm hạnh đã
lập. Trở thành kẻ trượng phu tốt nhất trong trượng phu, được
đệ nhất sở đắc. Đây chính là việc trừ sân nhuế vậy.
Kẻ qua khỏi bờ, kẻ lìa phiền não, kẻ vô kết ngại. Kẻ
được thánh thiện, kẻ không còn gánh vác, kẻ chẳng tương
ưng, là Sa Môn, Bà La Môn, kẻ đã tắm gội xong, kẻ qua khỏi
Vĩ Đà, kẻ Bà La Môn tối thượng. Kẻ A La Hán, kẻ thoát
khỏi, kẻ giải thoát,kẻ hàng phục,kẻ tịch tĩnh, kẻ làm cho yên
tĩnh. Chính là lời nói tổng quát về A La Hán.
Đối với Tu Đà Hoàn từ đây sanh lên, chẳng thể tạo sự
siêng năng, dùng 3 loại được thấy 3 loại Tu Đà Hoàn. Một
đến 7 lần sanh vào nhà Tu Đà Hoàn. Một lần sanh Tu Đà
Hoàn và đối với kẻ thuần căn sanh. Chính là 7 lần lui tới cõi
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thiên. Đây chính là những Tu Đà Hoàn còn sự khổ của nhà
nhà. Hoặc 2 lần sanh hoặc 3 lần sanh vào nhà kia rồi qua lại
tạo ra khổ biên. Một lần sanh Tu Đà Hoàn nầy làm cho sanh
ra người, tạo ra chỗ khổ.
Nếu kẻ Tư Đà Hàm mà từ sự sanh nầy hướng thượng
chẳng sanh ra siêng năng thì thời gian đến, trong đời nầy tạo
ra sự khổ. Nếu A Na Hàm từ đời nầy trở đi, chẳng tạo ra sự
siêng năng thì từ đây khi mạng chung, sanh nơi Tịnh Cư. Kẻ
kia vì do các căn lanh lợi,dùng 5 loại để thấy, thành 5 A Na
Hàm, chính đó là Bát Niết Bàn, sanh vào Bát Niết Bàn,
chẳng làm Bát Niết Bàn, hành Bát Niết Bàn, rồi vãng sanh
về cõi trời A Già Ni Sất. Đây là gọi tên Niết Bàn trung gian
vậy. Chưa đến được chỗ rốt ráo, chỉ là trung gian. Nương
vào thọ mạng và lúc ấy trừ các kiết sử thô thiển, làm cho
khởi lên Thánh Đạo, sanh Bát Niết Bàn, vượt qua khỏi thọ
mệnh trung gian, để trừ những kết sử thô thiển rồi sanh ra,
làm cho khởi lên Thánh Đạo. Chẳng hành Bát Niết Bàn, vô
dị hành, vì trừ những kiết sử thô thiển rồi làm cho khởi lên
Thánh Đạo. Hành Bát Niết Bàn là có làm khác đi, vì để trừ
những kiết sử thô thiển, làm cho khởi lên Thánh Đạo. Kế đó
sanh vào cõi trời A Già Ni Sất. Từ đây chẳng phiền não, khi
mệnh chung không sanh vào chỗ bất nhiệt. Từ cõi bất nhiệt
mệnh chung, sẽ qua cõi Thiện Kiến. Từ cõi Thiện Kiến mệnh
chung sẽ sanh về cõi Thiện Hiện. Từ cõi Thiện Hiện mệnh
chung sẽ sanh về cõi trời A Già Ni Sất. Đối với A Già Ni Sất
vì trừ những kiết sử thô thiển mới khởi lên Thánh Đạo. Đó là
cõi trời Bất Phiền có thọ mạng 10.000 kiếp. Bất Nhiệt thiên
có thọ mệnh 20.000 kiếp. Thiện Kiến thiên có thọ mạng
40.000 kiếp. Thiện Hiện thiên có đời sống 80.000 kiếp. A
Già Ni Sất thiên có thọ mạng 160.000 kiếp.
Nơi tứ địa thành thứ 5. Người ở cõi thứ 5 nầy là A Già
Ni Sất 4 cõi còn lại chẳng có kẻ thượng lưu. Như thế nơi kia
thành ra 24 loại người khác. A La Hán đã đoạn tất cả phiền
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não vô dư vậy. Chẳng trở thành nguyên nhơn của sự hiện
hữu về sau nầy. Vì không, nên A La Hán miễn thọ hình
mệnh nầy. Đây là làm cho hành diệt và khổ đoạn, chẳng khởi
ra khổ nữa. Đây gọi là khổ biên. Cho nên nói kệ như thế nầy.
Giống như dập sắt nóng
Hỏa tinh rơi vào nước
Lần lượt thành tịch diệt
Cõi kia chẳng thể rõ
Như thế chánh giải thoát
Độ được dục cột ràng
Cho đến vô động lạc
Cõi kia chẳng rõ biết.
Hỏi: Với đây có vị nói rằng: Lần lượt tu đạo và lần
lượt đoạn trừ phiền não, lần lượt phân biệt chân lý ?
Đáp: Hoặc là 11, hoặc dùng 8, hay dùng 4, đạo trí ấy
tạo ra việc chứng quả.
Hỏi: Sao lại đối với sự thấy nầy chẳng tương ưng ?
Đáp: Nếu lần lượt tu hành, lần lượt đoạn trừ phiền não thì sẽ
lần lượt tác chứng. Đây có nghĩa là lần lượt chứng quả. Có
thể vui cùng đạo quả tương ưng vậy. Nếu chưa có thể vui thì
một quả Tu Đà Hoàn cũng thành sao ? Nếu như thế thì chẳng
thể vui. Lần lượt tu đạo, lần lượt đoạn trừ phiền não lại cũng
như vậy. Lại nữa qua lần thứ 2, nếu thấy khổ và thấy chỗ
khổ, rồi đoạn trừ phiền não, diệt đoạn xong rồi có thể vui.
Do đó thấy khổ rồi, thấy chỗ khổ rồi, đoạn trừ phiền não
xong rồi thì mới tác chứng Tứ Phần Tu Đà Hoàn quả. Sự tác
chứng ấy nên vui. Vì phương tiện để thành vậy. Như vậy là
khả lạc tác chứng. Tứ phần Tu Đà Hoàn, Tứ phần là 7 lần
sanh, 4 phần gia gia sanh, 4 phần 1 lần sanh, 4 phần trụ ở nơi
quả. Với những điều chẳng tương ưng nầy như thế chẳng thể
vui. Dùng sự thấy khổ, thấy chỗ khổ, đoạn phiền não, đã
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đoạn chưa ? Đây là điều không tương ưng. Lại lần lượt trải
qua lần thứ 3. Nếu thấy khổ, thấy chỗ khổ và chỗ đoạn trừ
phiền não, chỗ vui thì đây là hiện thấy khổ. Tứ phần Tu Đà
Hoàn đạo trụ, tứ phần tín hạnh, tứ phần pháp hạnh, thành có
thể vui, chẳng thấy ngoài 3 chân lý. Nếu chỗ nầy vui ở nơi
Tứ Tu Đà Hoàn Đạo thì thành Tứ tín hạnh, thành tứ pháp
hạnh. Đối với điều nầy chẳng tương ưng. Nếu như thế thì
chẳng thể vui. Lấy sự thấy khổ, thấy chỗ khổ và trừ phiền
não.
Lại nữa phải trải qua lần thứ 4. Lại cũng chẳng tương
ưng. Nếu hiện thấy đạo, thành ra việc hướng đến sự thấy đạo
ấy để thành trụ quả. Đây có thể vui là lấy sự hiện tại thấy
khổ để làm chỗ hướng về. Dùng sự thấy ấy, nên thành trụ
quả. Nên có thể vui. Vì thấy một loại vậy. Nếu như thế thì có
thể vui hướng đến và trụ quả thành ra nhiều. Đối với điều
nầy, đây là chỗ chẳng tương ưng. Nếu như thế thì chẳng thể
vui. Hiện thấy đạo, trở thành chứng. Lấy sự thấy đạo, thành
trụ nơi quả. Đây lại cũng chẳng tương ưng.
Lại nữa qua lần thứ 5, nếu thấy đạo tác chứng quả mà
chưa thấy khổ, tập, diệt, khi thành tác chứng quả có thể vui
vậy. Dùng sự thấy khổ tập, khổ diệt là vô ngã.
Lại nữa qua lần thứ 6; nếu dùng 12 hay là 8 hay là 4
đạo trí tác chứng Tu Đà Hoàn quả có thể vui. Dùng sự tác
chứng nầy hoặc 12, hoặc 8, hoặc 4 thì Tu Đà Hoàn quả nên
trở thành chỗ có thể vui, trở thành Đạo Trí vô quả. Nếu như
thế có thể trải qua các địa mà thành vậy. Đối với việc nầy,
đây chẳng tương ưng. Nếu như thế có thể vui. Hoặc dùng 12,
hoặc dùng 8, hoặc dùng 4, Đạo Trí tác chứng Tu Đà Hoàn
quả sao ? Đây lại cũng chẳng tương ưng.
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Lại qua lần thứ 7. Hoặc 12, hoặc 8, hoặc 4 đạo trí làm
cho khởi lên 1 quả Tu Đà Hoàn có thể vui thì điều nầy lại
chẳng tương ưng. Nhiều việc khởi lên một quả như nhiều
quả Ám Bà làm cho sanh ra một quả.
Hỏi: Nếu lấy một trí một sát na, chẳng trước chẳng sau,
thành ra phân biệt Tứ Đế. Một trí sẽ thành 4 loại kiến thủ.
Nếu dùng sự thấy khổ thành thấy Tứ Đế. Tứ Đế thành khổ
đế. Nếu 2 nghĩa nầy không có điều nầy, thì chẳng tương ưng.
Một sát na dùng 1 trí, chẳng trước chẳng sau, thành ra phân
biệt Tứ Đế ?
Đáp: Chẳng phải 1 trí mà thành 4 việc thấy chấp ấy.
Lại cũng chẳng phải Tứ Đế thành khổ đế. Kẻ tọa thiền ngay
từ đầu tiên là Tứ Đế rồi quán về nhiều tướng và một tướng,
như phía trước đã phân biệt rồi.
Lúc bấy giờ dùng Thánh hạnh khổ đế như tướng nầy,
làm chỗ thông đạt, rồi thành thông đạt tứ đế. Như thế tướng
Tứ Đế nầy dùng như nghĩa thành một tướng. Như ngũ ấm
nhiều tướng. Một tướng là tiền phân biệt làm sắc ấm. Dùng
vô thường để thấy ngũ ấm, vô thường lại là thường. Thấy vô
thường chẳng phải sắc ấm làm ngũ ấm. Như thế nhập giới;
như thế đối với việc nầy có thể rõ. Đối với tám pháp nầy có
thể rõ. Như vậy quán giác, hỷ, thọ địa căn. Giải thoát phiền
não, chánh thọ hai định. Đối với quán đây là 2 quán. Đó là
thiền quán và táo quán (quán về việc khô ráo).
Hỏi: Thế nào là thiền quán ?
Đáp: Đã được định rồi lấy định lực để hàng phục
những trần cái, gọi là so sánh phân biệt sắc quán, thấy thiền
phần. Xa Ma Tha là đầu tiên. Rồi tu Tỳ Bà Xá Na. Còn táo
quán nghĩa là phân biệt lực để hàng phục những triền cái.
Dùng sắc để so sánh phân biệt, gọi là thấy quán các hành. Tỳ
Bà Xá Na là đầu tiên. Sau đó tu hành Xa Ma Tha. Sự giác
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ngộ ấy là táo quán. Sơ thiền và quán, quán đạo và quả, thành
hữu giác. Đối với Tam Thiền Tỳ Bá Xá Na cho đến tánh trừ,
thành hữu giác. Đạo và quả thành vô giác. Đối với giác địa
đạo, thành bát phần đạo. Đối với vô giác địa, thất phần trừ tư
duy.
Hỷ là táo quán được khổ hạnh. Đầy đủ Tỳ Bà Xá Na
với tương tợ trí, thành chẳng khổ khởi tánh trừ đạo và quả
cùng khởi lên niềm vui. Táo quán được lạc hạnh đầy đủ. Ở
nơi nhị thiền Tỳ Bà Xá Na và đạo quả cùng khởi lên niềm
vui. Đối với đệ tam thiền; đối với đệ tứ thiền Tỳ Bà Xá Na
đạo và quả chẳng cùng khởi lên niềm vui.
Đối với con đường hỷ địa và quả bảy giác phần khởi. Đối
với không, hỷ địa, lục bồ đề giác. Trừ hỷ bồ đề giác. Thọ
nghĩa là táo quán được khổ hạnh. Đầy đủ Tỳ Bà Xá Na cho
đến trí tương tợ. Cùng với xả khởi lên tánh. Trừ đạo và quả
cùng khởi lên hỷ. Táo quán được lạc hành đầy đủ. Đối với
tam thiền Tỳ Bà Xá Na đạo quả cùng hỷ khởi lên. Đối với đệ
tứ thiền Tỳ Bà Xá Na đạo quả cùng xả khởi lên. Địa đây
chính là nhị địa. Kiến địa và tư duy địa. Đối với con đường
Tu Đà Hoàn, đây là kiến địa. Ngoài ra Tam Đạo, Tứ Sa Môn
quả là tư duy địa. Chưa thường thấy làm cho thấy nên gọi là
kiến địa. Thấy như thế, tu như thế là tư duy địa. Lại nữa nhị
địa, giác địa, chẳng giác địa. Đối với đây là Tứ Đạo, Tam Sa
Môn quả học địa. A La Hán quả vô học địa. Căn ở đây nghĩa
là 3 đời xuất thế gian căn. Những gì chưa biết, ta sẽ biết về
căn. Khi rõ căn rồi thì rõ biết căn nầy. Với đây là Tu Đà
Hoàn đạo trí. Đầu tiên chưa biết làm cho biết, thành vị tri trí.
Tam đạo trí, tam quả trí rõ biết pháp nầy liền rõ biết căn A
La Hán quả trí vô dư. Rồi rõ pháp nầy và rõ biết căn nầy.
Giải thoát, nghĩa là Tam Giải Thoát. Đó là vô tướng giải
thoát, vô tác giải thoát và không giải thoát. Với đây là đạo
tương tợ với trí.Chẳng tác tướng tức là vô tướng giải thoát.
Chẳng tác nguyện tức là vô tác giải thoát. Chẳng tác chấp tức
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là không giải thoát. Lại nữa với 3 giải thoát nầy dùng quán
để thấy thành ra các loại đạo. Dùng được thành nơi một con
đường.
Hỏi: Thế nào là dùng sự quán để thấy thành ra các
đường khác ?
Đáp: Đó là quán thấy sự vô thường thành giải thoát vô
tướng. Dùng quán thấy khổ, thành vô tác giải thoát. Dùng
quán thấy vô ngã, thành không giải thoát.
Hỏi: Thế nào là dùng quán thấy vô thường thành vô
tướng giải thoát ?
Đáp: Dùng vô thường hiện ra để tác ý. Dùng diệt các
hạnh mà khởi tâm, thành đa giải thoát. Được tín căn và 4
căn. Chủng loại kia như thật trí tướng. Chủng loại kia là tất
cả các hạnh, thành vô thường khởi lên làm cho khởi tướng sợ
hãi. Từ tướng hành sanh ra trí, từ tướng tâm khởi. Đối với vô
tướng, tâm vượt khỏi. Dùng vô tướng giải thoát tâm được
thoát. Như thế dùng quán vô thường thành vô tướng giải
thoát.
Hỏi: Thế nào là quán thấy khổ thành vô tác giải thoát ?
Đáp: Dùng khổ hiện tại để tác ý. Dùng sự sợ hãi về các
việc làm để tâm khởi lên,trở thành tâm nhiều tịch tịnh. Được
định căn và tứ căn. Những loại ấy do như thật trí sanh. Dùng
những loại kia tất cả các hành thành khổ sở kiến. Lấy sự sợ
hãi sanh ra, làm cho trí khởi sanh, từ sanh tâm khởi. Đối với
vô sanh, tâm vượt qua. Dùng vô tác giải thoát, thân được
thoát. Như thế dùng quán thấy khổ, thành vô tác giải thoát.
Hỏi: Thế nào là quán thấy vô ngã, trở thành không,
giải thoát ?
Đáp: Dùng vô ngã hiện ra sự tác ý. Lấy không để khởi
lên các hành và tâm thành ra nhiều sự yểm ác, được huệ căn
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và trí căn. Chủng loại kia như thật biết tướng và sanh ra.
Dùng chủng loại kia tất cả các pháp, thành vô ngã có thể
thấy được. Dùng sự sợ hãi làm cho khởi lên tướng và sanh
ra. Nương vào tướng và chỉ có sanh trí khởi. Từ tướng ấy và
sanh tâm, thành ra xa lìa. Đối với vô tướng thì vô sanh diệt
và tâm Niết Bàn khởi lên. Lấy không giải thoát thân được
thoát. Như thế dùng quán thấy vô ngã thành không giải thoát.
Như vậy thành Tam Giải Thoát. Dùng quán thành nơi nhiều
con đường.
Hỏi: Thế nào là dùng được Tam Giải Thoát để thành
nơi một đường ?
Đáp: Đó là được vô tướng giải thoát, thành được Tam
Giải Thoát. Tại sao người nầy dùng vô tướng? - Tâm nầy
được giải thoát mà giải thoát kia đã làm rồi, lấy chấp vào cái
nầy được vô tác giải thoát. Tam Giải Thoát thành chỗ được.
Vì sao mà lấy sử tạo tác của tâm nầy được thoát và dùng giải
thoát. Kẻ kia dùng tướng dùng chấp được không giải thoát.
Tam Giải Thoát lại cũng được. Vì sao mà điều nầy dùng tâm
chấp để được thoát ? - Dùng giải thoát là dùng tướng và
dùng tác. Như thế được Tam Giải Thoát rồi thành nơi một
đạo.
Hỏi: Giải Thoát và giải thoát môn có gì sai biệt ?
Đáp: Duy chỉ con đường trí kia. Từ phiền não thoát ra
nên gọi là giải thoát. Dùng người với nghĩa của cửa Đề Hồ
gọi là giải thoát môn. Lại nữa giải thoát là chỉ có trí đạo.
Việc ấy chính là Niết Bàn. Đây nghĩa là giải thoát môn. Còn
phiền não có 134 loại phiền não. Như thế 3 bậc thiện căn,
tam mịch, trí lậu, tứ kết, tứ lưu, tứ ách, tứ thủ, tứ ác thú hạnh,
ngũ cái, lục tránh căn, thất sử thế gian, bát pháp, cửu mạn,
thập phiền não xứ, 10 bất thiện nghiệp đạo, thập kết, thập tà
biên, thập nhị điên đảo, thập nhị bất thiện tâm khởi.

Luận về con đường giải thoát

315

Đối với điều nầy 3 bất thiện căn đó chính là tham sân
si, dùng 2 đường thành chỗ kém, dùng A Na Hàm thì vô dư
diệt. Tham sân si chính là 3 đường tội nặng, mà A La Hán
đạo phải trừ diệt.
Tam mịch nghĩa là: Dục mịch, hữu mịch và Phạm hạnh
mịch. Đối với điều 3 Pham hạnh mịch nầy dùng Tu Đà Hoàn
đạo vô dư diệt. Dục mịch nghĩa là lấy A Na Hàm đạo diệt.
Hữu mịch nghĩa là dùng A La Hán đạo diệt.
Tứ lậu có nghĩa là: Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô
minh lậu. Đối với kiến lậu nầy dùng Tu Đà Hoàn đạo diệt.
Dục lậu lấy A Na Hàm đạo diệt. Hữu lậu và vô minh lậu
dùng A La Hán đạo diệt.
Tứ kết có nghĩa là: Tham dục thân kết; sân nhuế thân
kết; giải đạo thân kết; thử đế chấp thân kết. Đối với giới đạo
thân kết nầy và Đế chấp thân kết dùng Tu Đà Hoàn đạo diệt.
Sân nhuế thân kết dùng A Na Hàm đạo diệt. Tham thân kết
dùng A La Hán đạo diệt.
Tứ lưu có nghĩa là: Dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô
minh lưu.
Tứ ách có nghĩa là: Dục ách, hữu ách, kiến ách và vô
minh ách như ban đầu đã nói về diệt.
Tứ thủ nghĩa là: Dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã ngữ
thủ. Đối với thủ thứ 3 dùng Tu Đà Hoàn đạo để diệt. Dục thủ
lấy A La Hán đạo diệt.
Tứ ác thủ hạnh gồm có: Dục ác thú hạnh, sân ác thú
hạnh, bố úy ác thú hạnh, si ác thú hạnh. Bốn điều nầy dùng
Tu Đà Hoàn đạo diệt.
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Tứ khan là: Trụ xứ khan (keo kiệt), lợi dưỡng khan,
sắc khan, pháp khan. Đây là 5 loại dùng A Na Hàm đạo diệt.
Ngũ cái là: Dục dục, sân nhuế, giải đãi, thùy miên,
điều mạn nghi. Đối với sự nghi nầy là dùng Tu Đà Hoàn đạo
diệt. Dục dục sân nhuế mạn lấy A Na Hàm đạo diệt. Giải đãi
điều lấy A La Hán đạo diệt. Thùy miên thì tùy theo sắc.
Lục tránh căn gồm: Phẫn, phục, tật, siểm ác, lạc kiến,
xúc. Dùng Tu Đà Hoàn đạo diệt. Phẫn phúc tật, dùng A Na
Hàm đạo để diệt.
Thất sử nghĩa là: Dục nhiễm sử, sân nhuế sử, mạn sử,
kiến sử, nghi sử, hữu dục sử, vô minh sử. Đối với kiến sử,
nghi sử nầy dùng Tu Đà Hoàn đạo diệt. Dục nhiễm sử, sân
nhuế sử dùng A Na Hàm đạo diệt. Mạn sử, hữu sử, vô minh
sử dùng A La Hán đạo diệt.
Thế gian bát thế pháp nghĩa là: Lợi, suy, hủy (chê bai),
dự (khen), xưng (ca ngợi), cơ (chế giễu), khổ, lạc. Đối với 4
điều bất ái xứ sân nhuế dùng A Na Hàm đạo để diệt. Đối với
4 ái xứ sử thì dùng A La Hán đạo để diệt.
Cửu mạn có nghĩa là: Từ kia hơn ngã thắng sanh mạn;
cùng với hơn ngã đẳng sanh mạn; Từ hơn ngã hạ sanh mạn.
Từ đẳng ngã thắng sanh mạn. Từ đẳng sanh mạn. Từ dưới
ngã thắng sanh mạn; Từ dưới ngã đẳng sanh mạn. Từ dưới
ngã hạ sanh. Cửu mạng ấy dùng A La Hán đạo để diệt.
Thập não xứ gồm: Tham, sân, si, mạn, kiến, nghi, giải
đãi, điều, vô tàm, vô quý. Đối với sự thấy nghi nầy dùng Tu
Đà Hoàn đạo diệt. Sân nhuế dùng A Na Hàm đạo diệt. Ngoài
ra 7 loại kia dùng A La Hán đạo diệt. Thập não xứ nghĩa là
người nầy đối với những gì ta đã làm, đang làm và sẽ làm
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không có nghĩa là sanh ra não phiền. Chỗ ta yêu nhớ về
người và người kia đã làm, hiện làm sẽ làm. Chẳng có nghĩa
là sanh ra sự phiền não. Chỗ mà ta chẳng yêu người kia thì
người kia đã làm, hiện làm và sẽ làm là đối với phi xứ sanh
ra sự nhớ nghĩ. Thập não xứ lấy A Na Hàm đạo để diệt.
Thập bất thiện đạo là: Sát sanh, trộm cướp, tà hạnh,
vọng ngữ, ác khNu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ, tham sân, tà kiến. Đối
với sự sát sanh, trộm cướp tà hạnh, vọng ngữ, tà kiến dùng
Tu Đà Hoàn đạo để diệt. Ác khNu, lưỡng thiệt, sân dùng A
Na Hàm đạo diệt. Ỷ ngữ, tham dùng A La Hán đạo diệt.
Thập sử gồm: Dục nhiễm sử, sân nhuế sử, mạn sử,
kiến sử, nghi sử, giới thủ sử, hữu nhiễm sử, tật sử, khan sử,
vô minh sử. Đối với kiến, nghi, giới thủ sử thì dùng Tu Đà
Hoàn đạo diệt. Dục nhiễm, sân nhuế, tật, khan, sử dùng A Na
Hàm đạo diệt. Mạn, hữu nhiễm, vô minh sử dùng A La Hán
đạo diệt.
Thập tà biên gồm: Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp,
tà mệnh, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Đối
với tà kiến, tà ngữ, vọng ngữ nghiệp, tà mệnh, tà trí, tà giải
thoát thì dùng Tu Đà Hoàn diệt. Tà tư duy, tà ngữ, ác ngữ,
lưỡng thiệt dùng A Na Hàm đạo diệt. Tà ngữ, ỷ ngữ, tà tinh
tấn, tà niệm, tà định dùng A La Hán đạo diệt.
Thập nhị điên đảo gồm: Đối với vô thường thì điên đảo
tưởng là thường, tâm điên đảo thấy điên đảo. Như thế mà
khổ vui. Đối với bất tịnh tưởng là tịnh. Đối với vô ngã tưởng
là ngã. Đối với vô thường nầy điên đảo nghĩa là có 3 thường.
Đối với vô ngã tưởng là ngã, ba điên đảo. Đối với bất tịnh
tưởng là tịnh do sự thấy điên đảo. Đối với sự khổ cho là vui.
Vì thấy điên đảo. Dùng Tu Đà Hoàn đạo để diệt. Đối với bất
tịnh cho là tịnh, là do tâm điên đảo tưởng điên đảo, dùng A
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Na Hàm đạo để diệt. Đối với sự khổ cho là vui là do tâm
điên đảo tưởng điên đảo, dùng A La Hán đạo diệt.
Thập nhị bất thiện tâm khởi gồm: Cùng vui cùng khởi
kiến tương ưng; vô hành tâm khởi, hữu hành tâm khởi, cùng
với hỷ khởi thấy chẳng tương ưng; vô hành tâm khởi, hữu
hành tâm khởi cùng với xả khởi thấy không tương ưng. Vô
hành tâm khởi, hữu hành tâm khởi cùng với ưu khởi lên sự
tương ưng với sân nhuế. Vô hành tâm khởi, hữu hành tâm
khởi cùng với điều khởi tâm và cùng với nghi khởi tâm. Đây
là 4 sự thấy tương ưng do tâm khởi lên. Cùng với nghi khởi
tâm lên lấy Tu Đà Hoàn đạo diệt. Cùng với 2 việc khởi tâm
lên, lấy 2 đạo thành chỗ yếu kém, dùng A Na Hàm đạo vô dư
diệt. Bốn sự thấy của tâm không tương ưng khởi lên và đều
cùng khởi lên với tâm khởi, dùng 3 đạo thành chỗ yếu kém.
Dùng A La Hán đạo vô dư diệt.
Nhị chánh thọ có nghĩa là: Nhị chánh thọ ấy chẳng
cùng với phàm phu cùng với quả thành tựu tưởng thọ diệt
chánh đạo.
Hỏi: Thế nào là quả chánh thọ? Vì sao gọi là quả
chánh thọ, ai tu, ai làm cho khởi lên? Vì sao tu? Tu những
gì? Vì sao mà tác ý? Cái kia thành tựu từ duyên gì? Bao
nhiêu duyên trụ lại, bao nhiêu duyên khởi lên. Đây là chánh
thọ thế gian hay là xuất thế gian vậy ?
Đáp: Quả chánh thọ chính là Sa Môn quả. Tâm được
an trụ nơi Niết Bàn. Đây nghĩa là quả chánh thọ. Vì sao gọi
là quả chánh thọ? - Đó lá phi thiện, phi bất thiện, phi xuất thế
đạo và do quả báo mà thành. Đây chính là quả chánh thọ. A
La Hán và A Na Hàm đối với định nầy tạo ra đầy đủ. Lại còn
nói tất cả thánh nhơn được làm cho khởi lên như A Tỳ Đàm
đã nói: Vì được Tu Đà Hoàn đạo, trừ sanh gọi là tánh trừ.
Như thế tất cả. Lại nói tất cả thánh nhơn thành tựu ở nơi định
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nầy và tạo ra đầy đủ. Duy làm cho kia khởi. Như Trưởng
Lão Na La Đà nói. Nầy các Tỳ Kheo! Như Trưởng Lão đây
ở nơi núi rừng khi lấy nước thì chẳng dùng dây. Lúc ấy có
người đến và trời nóng nên khát nước, người kia thấy giếng,
biết là có nước mà kẻ kia chẳng dùng tự thân của mình để tự
biết, như thế Trưởng Lão có diệt Niết Bàn, như thật chánh trí
thiện kiến. Ta chẳng phải A La Hán lậu tận. Vì sao mà làm
cho khởi lên được ?
Đáp: Vì hiện thấy pháp lạc trú nên khởi, như Đức Thế
Tôn đã dạy Ngài A Nan: Lúc ấy Ngài A Nan đối với Đức
Như Lai không tác ý về tất cả các tướng, duy chỉ có một thọ
diệt, tâm vô tướng định làm cho khởi lên trụ. Lúc ấy Ngài A
Nan thành thân Như Lai an ổn và vì sao mà làm cho khởi lên
?
Đáp: Kẻ tọa thiền kia nhập vào sự tịch tịnh rồi đứng,
hoặc ngồi, hoặc nằm vui với quả chánh thọ vừa được; tạo ra
sự sanh diệt nơi chỗ thấy. Đầu tiên quán về các hành cho đến
tánh trừ trí. Tánh trừ trí không gián đoạn. Đối với quả Niết
Bàn làm cho an ổn. Nương vào nơi thiền nầy thành con
đường để tu vậy. Thiền nầy thành chỗ tạo tác. Đây nghĩa là
quả chánh thọ. Thế nào là tác ý ?
Đáp: Vô vi đề hồ giới lấy sự yên lặng mà tác ý. Cái kia
sẽ thành tựu bao nhiêu duyên; bao nhiêu duyên trụ; bao
nhiêu duyên để khởi ?
Đáp: Chánh thọ kia có 2 duyên. Đó là bất tác ý tất cả
các tướng và đối với vô tướng giới tác ý. Ba duyên để trụ
gồm bất tác ý tất cả các tướng; đối với vô tướng giới tác ý và
sơ hành 2 duyên cùng khởi. Tác ý tất cả tướng và vô tướng
giới bất tác ý. Định nầy có phải là định thế gian hay xuất thế
gian ?
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Đáp: Đây là xuất thế định thọ. Chẳng phải là phi thế
gian chánh thọ.
Hỏi: Người A Na Hàm vì quả định mà hiện quán. Vì
sao tánh trừ vô cách. A La Hán tạo chẳng sanh ?
Đáp: Vì là chẳng phải chỗ vui vậy. Chẳng sanh quán
thấy. Vì vô lực vậy? Đây là đối với 2 loại thắng quả có thể rõ
biết, thành hữu đạo và tánh trừ quả. Hiện tác chứng đạo
không gián đoạn quả hiện, thành không đạo và tánh trừ quả.
Thành nhập quả định, thành vô đạo và tánh trừ quả. Từ diệt
định khởi, thành vô đạo vô tánh trừ quả.
Hỏi: Thế nào là tưởng thọ diệt chánh thọ? Ai làm cho
khởi, có bao nhiêu lực thành tựu, làm cho khởi bao nhiêu
hạnh sở trừ? Làm cho khởi bao nhiêu việc đầu? Khởi nghĩa
là gì? Vì sao lại khởi? Sao lại từ kia khởi? Dùng tâm nào để
khởi? Dùng khởi tâm gì là chỗ dính mắc? Có bao nhiêu xúc
sở xúc? Vì sao lại sơ khởi các hành? Người chết và kẻ nhập
diệt tưởng thọ định sai biệt nhau như thế nào? Định nầy là
hữu vi hay vô vi ?
Đáp: Chẳng sanh tâm, tâm số pháp. Đây nghĩa là diệt
tưởng thọ định.
Ai đã làm cho khởi định nầy ?
Đáp: A La Hán và A Na Hàm. Đối với định nầy đã đầy
đủ.
Ai chẳng khởi lên ?
Đáp: Kẻ phàm phu và Tu Đà Hoàn,Tư Đà Hàm và
người sanh ở cõi vô sắc giới. Đối với đây chẳng phải là cảnh
giới vậy. Kẻ phàm phu chẳng nên khởi phiền não, chướng
ngại định, vì chưa đoạn vậy. Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm chưa
nên khởi thì liền làm cho khởi lên, chẳng phải là chỗ nầy
vậy. Nhập vô sắc giới chẳng nên khởi.
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Có bao nhiêu lực thành tựu làm cho khởi ?
Đáp: Lấy 2 lực thành tựu làm cho khởi. Đó là Xa Ma
Tha lực và Tỳ Bà Xá Na lực. Đối với Xa Ma Tha lực nầy do
bất định được tự tại. Đối với Tỳ Bà Xá Na lực do nơi tự tại
tùy theo 7 quán.
Thế nào là 7 tùy quán ?
Đó là quán về vô thường, quán vể khổ, quán về vô ngã,
quán về yểm hoạn, quán về vô nhiễm, quán về xuất ly. Xa
Ma Tha lực là diệt thiền phần và vì chẳng động giải thoát. Tỳ
Bà Xá Na lực là thấy sanh quá hoạn (lo lắng) và vì vô sanh
giải thoát.
Có bao nhiêu hạnh là chỗ trừ làm cho khởi định ?
Đáp: Dùng trừ tam hạnh làm cho khởi định. Đó là khNu
hành, thân hành và ý hành. Đối với đây nhập nhị thiền, giác
quán khNu hạnh, thành sở trừ. Nhập đệ tứ thiền hơi thở vào
ra là thân hành, thành sở trừ. Người nhập diệt tưởng thọ định
thì tưởng thọ tâm hành thành sở trừ.
Đầu tiên có bao nhiêu việc ?
Đáp: Đầu tiên có 4 việc. Sự trói buộc chẳng loạn, xa
phân biệt, quán sự phi sự. Đây tên là một sự trói buộc. Bát,
Cà Sa một xứ, mang theo, chẳng loạn. Đây là phương tiện sở
hữu. Thân nầy nguyện chưa sanh loạn thọ trì. Viễn phân biệt
là xưng tụng thân lực nầy. Dùng số ngày để phân biệt thọ trì.
Đối với thời kỳ xa xôi sẽ khởi lên. Quán sự phi sự nghĩa là
chưa tới thời để phân biệt; hoặc chúng tăng vì sự hòa hợp
dùng tiếng kia, ta sẽ khởi thọ trì nơi một sự trói buộc nầy. Vì
giữ gìn Cà Sa nên chẳng loạn và phân biệt xa xôi. Vì bảo hộ
thân. Quán sự phi sự là vì không phường chúng tăng hòa
hợp, trụ vô sở hữu xứ; hoặc sơ tác nhập sơ thiền.
Vì sao lại làm cho khởi ?
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Đáp: Vì hiện pháp lạc trú vậy. Đó là Thánh nhơn tối
hậu vô động định, lại vì khởi thần thông nhập vào quảng
định. Như Trưởng Lão chánh mệnh A La Hán. Vì bảo hộ
thân như Trưởng Lão Xá Lợi Phất, như Trưởng Lão Bạch Lộ
Tử Đề Sa. Vì sao làm cho khởi? - Nghĩa là kẻ tọa thiền kia
nhập vào trụ tịch tịnh; hoặc tọa; hoặc ngọa. Lạc diệt ý lạc,
diệt nhập sơ thiền. Nhập rồi an tường mà xuất. Chẳng gián
đoạn, thấy thiền kia vô thường, khổ, vô ngã. Cho đến hành
xả trí. Như đệ nhị thiền, đệ tam thiền và đệ tứ thiền; hư
không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ. Nhập rồi an tường mà
xuất. Chẳng gián đoạn sự thấy chánh định, vô thường, khổ,
vô ngã cho đến hành xả trí. Lúc ấy chẳng gián đoạn nhập vào
phi tưởng phi phi tưởng xứ. Từ kia hoặc 2 hoặc 3 làm cho
khởi lên phi tưởng tâm. Khởi rồi làm cho tâm diệt, tâm diệt
rồi chẳng sanh và chẳng hiện nhập. Đây nghĩa là nhập diệt
tưởng thọ định.
Sao lại từ kia khởi?
Kia chẳng phải như thế mà tác ý, ta sẽ khởi rồi đến lúc
đầu tiên, chỗ tạo tác phân biệt thành.
Vì sao tâm lại khởi ?
Nếu người A Na Hàm thì dùng A Na Hàm quả để tâm
khởi. Nếu người A La Hán thì dùng tâm A La Hán để khởi.
Khởi rồi tâm kia dính mắc vào cái gì ?
Đáp: Tâm chuyên duyên vào sự tịch tịnh.
Có bao nhiêu xúc sở xúc ?
Đáp: Có 3 loại xúc sở xúc. Dùng không xúc, vô tướng
và vô tác xúc.
Vì sao sở khởi các hạnh ?
Từ kia thân làm, từ kia khNu làm.
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Người chết và người nhập diệt tưởng định có gì sai
biệt?
Kẻ chết thì 3 việc kia mất không còn gì nữa nơi mạng
sống; đoạn hơi ấm, đoạn các căn và đoạn nhập. Người thọ
tưởng định 3 việc làm ấy đoạn; nhưng thọ mệnh không mất;
hơi ấm chẳng mất, các căn không khác. Chính đây là sự sai
biệt.
Vì sao định nầy hữu vi và vô vi ?
Đáp: Khó thể nói đây là định hữu vi hay vô vi.
Hỏi: Tại sao định nầy không thể nói là hữu vi hay vô
vi?
Đáp: Hữu vi pháp đối với định nầy không có. Vô vi
pháp vào ra khó thể biết. Cho nên chẳng thể nói là định nầy
hữu vi hay vô vi.

324

Thích Như Điển dịch

Luận về con đường giải thoát

325

Giải thoát phân biệt chân lý
Phm thứ 12 xong.
Đối với phNm nầy có một số nhân duyên cho giới đầu
đà, định, cầu bạn lành. Phân biệt hạnh, hành xứ, hành môn, 5
thần thông. Phân biệt huệ 5 phương tiện. Phân biệt chân lý.
Đây là 12 phNm. Đây là giải thoát đạo phNm lần lượt như thế.
Vô biên, vô xưng bất khả tư
Vô lượng thiện tài, thiện ngữ ngôn
Ư thử pháp trung thùy năng tri
Duy tọa thiền nhơn năng thọ trì
Vi diệu thắng đạo vi thiện hạnh
Ư giáo bất hoặc, ly vô minh
Nghĩa:
Không biên, không xưng khó thể giữ
Vô lượng tài lành, ngôn ngữ lành
Với đây pháp ấy ai thể biết
Chỉ kẻ tọa thiền hay thọ trì
Vi diệu thắng đạo là hạnh lành
Lời ấy chẳng sai, lìa vô minh.
Luận Về Con Đường Giải Thoát
Hết quyển thứ 12
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Dịch kinh công đức khó nghĩ lường
Vô biên thắng phước đều hồi hướng
Khắp độ chúng sanh trong pháp giới
Đều được vãng sanh về Cực Lạc.

Dịch xong vào ngày 28 tháng 6 năm
2006 tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover,
Đức Quốc, nhân ngày sinh nhật lần thứ 58 tổ
chức tại chùa và khi 10 bông hoa quỳnh đều
nở rộ để chào đón một quyển luận đã được
dịch xong trong mùa An Cư Kiết Hạ năm Bính
Tuất nầy.
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Luận về Con Đường Giải Thoát
Danh sách quý vị Đạo hữu và Phật Tử
tại Hoa Kỳ và Âu châu ấn tống


ĐH. Phạm Thị Bưởi Pd Thiện Lộc (D'dorf) 10€. Nguyễn Thị
Minh Châu Pd Như Thiện (Siegen) 70€. Đặng Văn Chiến
(Pforzheim) 10€. Dư Kiều Diễm Pd Thiện Lộc (Tübingen)
15€. Bành Vĩnh Hoa & Bành Tuyết Lệ (Ludwigshafen) 15€.
Phạm Thị Hội Pd Trung Diệp (Pháp) 20€. Nguyễn Thị Hồng
Pd Diệu Ánh (Suisse) 25€. Đinh Chí Hương Pd Tâm Thiện
Ý (Pháp) 21€. Trần Mỹ Lan Pd Diệu Chi (Pháp) 35€. Naeng
Kim Lieu Pd Diệu Hạnh (Sweden) 100Kr. Van Kim Loan Pd
Diệu Phụng (Hòa Lan) 14€. Nguyễn Văn Lộc Pd Quảng
Phúc (Hòa Lan) 35€. Võ Kim Lý Pd Diệu Không (Pháp)
35€. Bùi Thị Tuyết Nga (Hòa Lan) 14€. Nguyễn Thị Nhàn
Pd Diệu An (Hamburg) 15€. Phan Thu Nhi Pd Giác Liễu
(Eschweiler) 15€. Lê Thị Phương (Mannheim) 15€. Nguyễn
Thị Viễn Phương Pd Thiện Hảo (Koblenz) 60€. Gđ. Bành
Chúc Quân (Ludwigshafen) 21€. Diệp Thị Sơn Pd Đồng
Thủy (Aalen) 10€. Lê Trường Sinh (Schwäbisch-Hall) 10€.
Đặng Giang Toàn (Ostfildern) 15€. Bùi Thị Bạch Tuyết Pd
Diệu Ánh (Pháp) 15€. Nguyễn Thị Thoàn Pd Nhật Từ (Na
Uy) 70€. Phùng Ngọc Thúy Pd Thiện Hảo (Treuchtlingen)
14€. Trần Thị Vân -Briget- Pd Diệu Thủy (Pháp) 10€.
Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn Pd Nguyên Huệ (Suisse) 21€. Lê
Tuấn Anh (Wittingen) 21€. Huỳnh Tú Dung (Helmstedt)
14€. Vũ Thị Minh Hằng Pd Tịnh Trí (Karlsruhe) 16€. Lê
Văn Hiếu (Arnstadt) 7€. Ngụy Nhật Thử Pd Diệu PhNm
(Hannover) 21€. Đàm Thị Bích Liên Pd Diệu Huê
(Hamburg) 30€. Liên CNm Phong & Quách Thị Mùi
(Krefeld) 15€. Nguyễn Thị Hoa (Kassel) 70€. Lê Ngọc
Thành Pd Đồng Đạt (Hamburg) 14€. Nguyễn Thiện Nhân Pd
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Đồng Quả (Esslingen) 7€. Nguyễn Tăng Lộc Pd Nguyên
Hưng (Nürnberg) 20€. Gđ. Chu Tam Cường (Pháp) 21€. Cáp
Trọng Dũng Pd Thiện Hiền (Bremervörde) 20€. Trịnh Quốc
Phong Pd Minh Định & Tuyết Nga Pd Diệu Hiền (Duisburg)
7€. Trần Quang Trung Pd Trí Minh (Oberhausen) 7€. Hà Thị
Ánh Tuyết Pd Diệu Sáng (Frankfurt) 14€. Võ Thị Hường Pd
Thiện Vân (Göttingen) 14€. Lê Thị Ngọc Hân Pd Thiện Hỷ
(Buchholz) 14€. Võ Phước Quyên 14€. Lê Tuyết Trinh Pd
Chơn Lạc (Hamburg) 21€. Phan Thị Nhị Pd Diệu Nhụy
(Laatzen) 16€. Nguyễn Xuân Lai (Gütersloh) 35€. Trần
Nương Bảo (Frankfurt) 25€. Phạm Công Hoàng Pd Thị
Thiện (Tostedt) 16€. Trần Lăng Hía Pd Thiện Hạnh
(Nürnberg) 7€. Evers Dao, Thi Thanh Dung Pd Thiện Hảo
(Laatzen) 70€. Nguyễn Hữu Khánh Pd Thiện Chủng
(Norderstedt) 21€. Đào Thị Chúc Pd Thiện Bạch (Trier) 16€.
Ô Thị Hai Pd Ngọc Bình (Haren/Ems) 35€. Nguyễn Hữu
Hậu Pd Thiện Mãn (Bad Dürrheim) 20€. Võ Thị My Pd
Thiện Chánh (Wiesbaden) 7€. Võ Nguyên Dung -China
Restaurant- (Sembach) 16€. Trương Tấn Lộc Pd Thiện
Chánh (Laatzen) 35€. Tang Thu Hà Pd Đức Thạnh
(Hamburg) 7€. Trịnh Thu Yến (Hamburg) 14€. Nguyễn Văn
Hùng (Hamburg) 7€. Liên Nguyệt Lý + Liên Tu Van + Liên
Chiêu Lẻn 7€. Gđ. Hồ Chuyên Pd Quảng Ngộ + Nguyễn Thị
Kiêm Pd Diệu Hiền + Hồ Vinh Pd Đức Hinh & Đặng Khai
Tâm Pd Thiện Khai (Hannover) 42€. Thiện Nữ Bùi Thị
Huyền Trang + Bùi Huyền Trâm + Bùi Huyền Vi + Bùi
Huỳnh Sơn & Bùi Huỳnh Hải (Pháp) 70€. Một số Phật Tử
thuộc Ban Liên Lạc PT Bodensee & VPC 100€. PT Diệu
Ngọc & Quảng Tâm (Karlsbad) 21€. Trần Thị Nhiều Pd
Nguyên Vân (Hòa Lan) 100€. HHHL Võ Nuôi Pd Quảng
Tánh. Trương Thị Diệu Chi Pd Đồng Hiếu (Saarburg) 21€.
Lư Yến Phương Pd Mỹ Hiền (Schwäbisch -Gmünd) 7€. Lê
Thị Xuân Hiệp Pd Tịnh Bửu (Pháp) 35€ HH cho cửu huyền
thất tổ bên nội, bên ngoại nhà họ Nguyễn và nhà họ Lê. Gđ.
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Lý Tấn Vạng Pd Minh Phát & Lý Hồng Diễm Pd Diệu Phúc
(Krefeld) 70€. Nguyễn Thị Sen Pd Diệu Duyên (Hòa Lan)
15€. Hứa Vọt Muối (Hamburg) 15€. Phạm Thị Minh Huệ Pd
Diệu Hương (Kamen) 35€. Trần Kim Lang Pd Hồng Dũng
(Bremer-haven) 14€. Nguyễn Thị Thanh Quang Pd Diệu
Minh & Nguyễn Đức Thịnh Pd Minh Hưng (Phần Lan) 15€.
Trương Mỹ Hoa Pd Diệu Quý (Pháp) 40€. Nguyễn Thị Hoa
Pd Diệu Liên (Essen) 14€. Diệp Liên Hảo Pd Diệu Tâm &
Trương Lệ Kiều Pd Hạnh Kiều (Cloppenburg) 14€. Lâm
Bích My (Sweden) 10€. Trương Thị Ngọc Pd Bảo Thuần
(Sweden) 70€. Nguyễn Thị Sanh Pd Bảo Niệm (Sweden)
21€. Nguyễn Thị Bình Pd Diệu Yên (Rosengarten) 20€.
Phạm Thị Thiệt Pd Diệu Thà (Pháp) 10€. Trần Đắc Trung
Khai (Liège/Bỉ) 10€. Dương Thị Trung Pd Từ Tịnh (Suisse)
200FS. Nguyễn Văn Kế (Furtwangen) 10€. Dương Việt
Long Pd Đồng Hoa (Schrozberg) 15€. Lâm Kim Khánh
(Mönchengladbach) 75€, HH cầu an Lâm Kim Khánh, Lê
Thị Phương Tâm, Lâm Kim Trang. Châu Bảo Chương & Lê
Thị Hoa Pd Diệu Hải (Bayreuth) 22€. Diệp Văn Sơn
(Wuppertal) 7€. Trần Hữu Quảng Pd Nguyên Độ (London/
Emgland) 10Anh kim. Phạm Đăng Long Pd Quảng Trí
(Pháp) 50€. Lý Tùng Phương Pd Thiện Đông (Schermbeck)
21€. Phạm Doãn Đương Pd Tâm Bích (Mannheim) 28€. Gđ.
Hoàng Ánh Tuyết + Hoàng Lệ An & Nguyễn Thị Thu Hà
(Hildesheim) 15€. Gđ. Trần Thúy Phượng (Pforzheim)
23€.Vũ Ngọc Hiệp (Bernkastel-Kues) 14€.
ĐH. Đặng Thị Lan Pd Giác Nhã (Pforzheim) 35€. Phạm
Quang Vượng (Leipzig) 25€. Dương Văn Hung
(Frankfurt/a.M) 28€. Đinh Thị Xuân Thảo Pd Diệu Tường
(Krefeld) 7€. Võ Ngọc Khải Pd Long Giới (Neuss) 7€. Ngô
Thị Thanh Phương Pd Diệu Thảo (Ludwigsfelde) 28€.
Nguyễn Hùng Anh (Ibbenbüren) 5€. Anh Thu Eiben Pd Huệ
Hạnh (Ibbenbüren) 10€. Bùi Phạm Ngọc Diệp Pd Kim Chi
(Paris/France) 10€. Gđ. Phù Vân/ Nguyễn Hòa (Hamburg)
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70€. Nguyễn Thị Việt Hương (Krefeld) 8€. Nguyễn Công
Khai (Cham) 15€. Cam Văn Minh (Ofterdingen) 14€.
Nguyễn Thị Nhung (Hamburg) 14€. Trần Kim Phượng Pd
Thiện Học (Ingolstadt) 21€. Phạm Thị Phượng Pd Tịnh
Hường (Stuttgart) 7€. Nguyễn Thị Hồng Quyên Pd Huệ
Thanh (München) 70€. Lê Thị Tỳ Pd Thiện Ý (Hannover)
7€. Trần Hoàng Việt Pd Thiện Chiếu (Hannover) 35€.
Nguyễn Văn Vũ - Thu Trinh - Minh Huệ - Thanh Minh
(München) 70€. Nguyễn Văn Cúc Pd Đồng Tụy (Steinbach)
70€. Trương Thanh Thủy Pd Diệu Tịnh (Pháp) 21€. Nguyễn
Văn Tràng Pd Thiện An (Villingen) 15€. Hue Wollenberg Pd
Thiện Bình (Moers) 15€. Trần Thị Hiền Pd Viên Tuyết
(Laatzen) 21€. Cô Hạnh Ân (Chùa Viên Giác) 15€. Vương
Lý Minh Long + Vương Tiểu Bình + Vương Tuyết Băng
(Göttingen) 14€. Lê Thị Hường & Trần Văn Thanh
(Bremen) 35€. Tong-Son Huỳnh Pd Thiện Duyên
(Übachpalenberg) 35€. Ngô Thị Mỹ Dung Pd Diệu Hòa
(Bielefeld) 35€. Huỳnh Muối Pd Diệu Tường (Đan Mạch)
35€. Mme Lê Văn Lộ Pd Diệu Minh (Pháp) 50€. Trần Thị
CNm Tú Pd Tánh Thiện (") 15€. Lê Nguyễn Thị Anh Pd
Diệu Quang (Karlsruhe) 7€. Nguyễn Trương Thị Liên -TN
Đàm Hoa- (Suisse) 21€. Trần Thị Nghĩa Pd Ân Trọng
(Frankfurt) 18€. Vương Sở Minh (Borkum) 14€. Tô CNm
Tuyết Pd Diệu Chơn (Pháp) 70€, HHHL ĐH: Nguyễn Thị
Anh, Trần Quới Thiên, Tô Hảo, Cao Xuân Lang và Tô Lai
Thủy. Nguyễn Năng Cường & Hứa Thị Phước (Pháp) 35€.
Nguyễn Duy Thông (") 21€. Nguyễn Thị Ngọc Mai
(Dorsten) 50€. Gđ. Hứa Nguyễn Pd Diệu Hiền (Scheiden
Gemünd) 10€. Phạm Ngọc Yến (Anh) 7€. Triệu Học Cần
(Wuppertal) 70€. Nam Pannwitz (Bad Mergentheim) 7,50€.
Nguyễn Tứ Hùng (Lünen) 15€. Lê Văn Trường Pd Thiện
Thanh (Karlsruhe) 21€. Lê Thị Hương Pd Diệu Xuân
(Karlsruhe) 14€. Chiêm Liên (Altenkirchen) 13€. Trầm Bạch
Tuyết (Neuss) 15€.
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- Viên An - Tịnh Lạc (OK/USA) 1000US. Thị Phước & Thị
Hạnh (USA) 200US. Diệu Luân (") 25US. Trương Trần Asia
(") 300US. Chùa Hải Đức (Jacksonville/USA) 1000US. Lê
Thanh Vinh -Nguyên Thọ (") 100US. Djodimy Strong Nguyên Từ (") 60US. Văn Dưỡng -Hải Nhiệm (") 15US.
Huyền Vũ -Diệu Cúc (") 20US. Tâm Cúng -Nguyên Thành
(") 60US. Lê Thị Gở (") 60US. Chủng Tường (") 20US.
Phạm Thị Lâm (") 20US. Nguyễn Thị Lang -Nguyên Trường
(") 30US. Nguyễn Thanh Luông (") 20US. Lê Lan Báu (")
20US. Lê Đức Mãn (") 20US. Hồ Thị Đê (") 20US. Nguyễn
Văn Chính (") 20US. Nguyễn Thị Ánh Nga (") 10US. Lê Thị
Yến (") 20US. Lê Thị Nga (") 10US. Nguyễn Đình Bường
(") 20US. Nguyễn Đóa (") 20US. Thâm Tài (") 20US.
Nguyễn Đăng Vinh (") 5US. Nguyễn Alies Hùng (") 20US.
Nguyễn Tuấn (") 20US. Đặng Hữu Ngôn (") 20US. Nguyễn
Lộc (") 20US. Hiếu Xung Đoàn & Thanh Tieu Đoàn (")
100US. Phùng Văn Phương -Minh Hiền (") 5US. Nguyễn
Thị Kham (") 5US. Hậu Văn Đoàn -Nguyên Trang (") 20US.
Trần Thị Ngọc Mai (") 10US. Quy -Minh Duy (") 10US.
Nguyễn Thị Tuyết (") 20US. Đức Lê -Nguyên Đạo (") 20US.
Minh Nguyễn (") 20US. Jenny Le (") 20US. Xuân Jones (")
150US. Võ Anh Dũng (") 20US. Điệp Nguyễn -Nguyên Phái
(") 10US. Huê Nguyễn-Nguyên Phú (") 10US. - Nguyễn Thị
Phương Dung -Chúc Tín (Atlanta/USA) 40US. Phương
Hồng Thủy -Thường Nhàn (") 50US. Trần Văn Lân -Nguyên
Bàn (") 40US. Cụ Diệu Hiền (") 20US. Ng. Thị Thương Diệu Hương (") 20US. Diệu Mai (") 10US. Tỉnh Chapman Nguyên Lự (") 100US. Ngô Thị Phát -Diệu Thiện (") 10US.
Diệu Hoa 10US. Diên Thị Phan-Diệu Phú (") 10US. Yung
Phan Nedling -Diệu Hạnh (") 10US. Tô Thị Hết -Diệu Cam
(") 20US. Tang Xou Lee -Nguyên Cần (") 20US. Nguyên
Hòa (") 40US. Trần Thị Ghết -Diệu Thanh (") 10US. Huỳnh
Ngọc Mai -Diệu Phước (") 20US. Cung Sang Hòa (") 10US.
Tăng PhNm -Nguyên Khương (") 10US. Phạm Thị Hằng -
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Diệu Trâm (") 50US. Nguyễn Hoàng Ân -Minh Hiện (")
20US. Nguyễn Thị Bạch Yến -Nguyên Nhủ (") 10US. Linda
Lưu Huệ Tâm (") 50US. Tom, Nguyễn Hạnh Đạt (") 20US.
Nguyễn Thị Chanh -Diệu Thọ 20US. Hưng -Nguyên Thịnh
(") 20US. Nguyễn T. Vân -Hiền Ngọc (") 40US. La Sang Nguyên Quý (") 20US. Ngô Kim Chi (") 20US. Nguyễn
Dung (") 10US. Mai Liên Hoàng (") 20US. Nguyễn Thị Bích
Thùy (") 20US. Nguyễn Thị Tới -Ngọc Nhàn (") 60US.
Nguyễn Ánh (") 30US. Nguyễn Kim Huệ (") 40US. Đạt
Hồng (") 20US. Huỳnh Thanh Tâm-Diệu Thanh (") 20US.
Trương Thị Y -Nguyên CNn (") 10US. Đức Phương (")
10US. Trương T. Thanh Tâm -Nguyên Chánh (") 50US. Ẩn
danh (") 20US. - Nguyễn Đức Duy -Phạm Thu Thảo
(OK/USA) 50US. Diệu Nữ (Dalas/USA) 50US. Chúc Phổ
(") 20US. Lâm Bội An -Diệu Hương (") 100US. Tánh Định Diệu Tuyết (") 100US. Lê Hồng T. Nguyễn Tâm Hùng (")
100US. Viên Giác -Đặng Thu Tâm (") 30US. Diệu Liên (")
20US. Diệu Tâm -Trần Thị Bảy (") 30US. Lê Văn Đượm (")
50US. Diệu Bảo -Vũ Đình Hoàng (") 20US. Diệu Phú Đào
Thị Nhị (") 20US. Khanh Phan (") 20US. Diệu Đức Tô Thị
Cúc & Quách Thị Nghi (") 100US. Lê Chí Thành (") 50US.
Lê Thị Lia (") 50US. Tánh Mãn Diệu Trung (") 50US. Tâm
Trí-Tâm Đức (") 20US. Diệu Hương (") 20US. Nguyên
Niệm (") 30US. Diệu Mỹ (Witchita/") 100US. Diệu Hảo (")
50US. Diệu Định (") 20US. Lê Thị Thu Nguyệt (") 20US.
Diệu Thành (") 50US. Viên Nhàn (ao sen) (") 60US. Nguyễn
Thị Sen và Như Đạo (") 60US. Không Châu (") 20US. Đồng
Lực (") 50US. Nguyên Niệm (") 40US. Quảng Đạo & Quảng
Ngộ (") 50US. Diệu Hương -Chị Yến (") 40US. Trịnh Ngọc
Sáng (") 30US. Trịnh Ngọc Thiên-Pháp Vũ (") 30US. Diệu
Hương-Huỳnh Trầm (") 100US. Chơn Huệ Bảo (") 50US.
Thái Huệ & CNm Hồng (") 50US. Hiệp Cao -Nhuận Hòa (")
500US. - Minh Tư (Minnesota/USA) 10US. Thiên Thanh
(") 10US. Diệu Thư Văn Thị Yến Dung (") 30US. Huyền
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Trần 10US. Thanh Trần - Minh Trí (") 10US. Chi Phước Kim Ngọc (") 20US. Minh Tâm (") 20US. Cô Hồng (")
10US. Đinh Thị Nga -Thiện Giàu (") 50US. Đặng Thị Đài
Trang (") 100US. Mã Thúy Nga -Chân Mỹ (") 20US. Vạn
Hữu (") 20US. Như Nên (") 10US. Nguyễn Xem (") 10US.
Diệu Mai (") 10US: Nguyên Thiện (") 10US. Huệ Nhã (")
10US. Bùi Thị Yến -Thanh Hương (") 50US. Nguyễn T.
Thanh Vân -Diệu Nhân (") 100US. - Khiếu Nữ Nguyệt Nghiêm Ngọc (") 30US. Đoàn Mã Thu Cúc -Chân Thiện (")
20US. Đỗ Thị Thâu -Diệu An (") 50US. Tâm Nguyễn -Diệu
Thành (") 20US. Trần Văn Minh -Nguyên Quang (") 10US.
Diệu Lý -Minh Huệ (") 20US. Phạm Thị Khương (") 100US.
Diệu Lộc (") 20US. Diệu Hiền (") 50US. Diệu Tâm (")
10US. My Lệ -Tâm Từ Hiếu (") 10US. Vũ Trường Thọ Chánh Quyền (") 100US. Ẩn danh (") 10US. Ẩn danh (")
10US. Diệu Trí (") 10US. Đàm Thanh Quý -Diệu Kim (")
200US. Nhựt Hỏa -Diệu Thơ (") 20US. Một nhóm PT Nn
danh (") 275US. Lý Mỹ Lan (") 20US. Kim Ngọc (") 20US.
Đặng Thị Vinh -Chơn Tánh (") 50US. Nguyễn Thị Bờn (")
6US. Hằng Nguyễn (") 20US. Phan Minh Phát (") 10US. Ẩn
danh (") 30US. Nguyễn Thị Xem (") 40US. Nguyễn Đình Trí
(") 10US. Diệu Viên (") 20US. Ánh Tuyết Đặng (") 10US.
Nguyễn Kim Oanh -Vạn Nữ (") 10US. Phạm Thị Dân -Diệu
Kiên (") 10US. Nguyễn Ngọc Hà (") 20US. Nguyễn Trí
Thức (") 10US. Mac Khơi (") 10US. Leang Ta (") 5US.
Nguyên Lạc (") 20US. Nguyễn Bích Lộc (") 20US. Kim
Mao (") 5US. Huỳnh Công Thái Sơn -Diệu Huệ (") 20US.
ĐH. Lalito (") 200US. Huỳnh Nguyễn (") 10US. Lương Lộc
(") 40US. Nguyễn Thị Đẹp -Vạn Hảo (") 20US. Lệ Thị Ngấn
-Diệu Kiến (") 10US. Lê Minh Lương -Trí Đạo (") 20US.
Diệu An (") 10US. Nguyễn Thị Kim Dung (") 10US. Lý
Nhơn Hùng -Lư Vĩ Sao (") 40US. Lư Vĩ Nghiệp (") 20US.
Lư Huệ (") 20US. Lư Vĩ Chánh (") 20US. Phương Hồ (")
20US. Võ Ngọc Lợi (") 20US. Chung Sui Diệu -Diệu Giác
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(") 20US. Thúy Nguyễn (") 20US. Tân Trần (") 50US.
Trương Liasa (") 20US. Chương Đang (") 10US. Nguyễn
Thị Đang Sy (") 10US. Lưu Mộc Lượng -Lư Trần Liêng (")
20US. Hồng Võ (") 100US. Mai Thy -Diệu Ân (") 10US.
Trầm Thanh Thị Trương (") 50US. Vinh Thị Dang - Thị Văn
Cao (") 50US. Đạt Thị Nguyễn (") 20US. Tho T. Or Ngọc Chi N. Vu (") 140US. - Phạm Oanh Lan (Texas/USA) 40US.
Võ Thảo (") 40US. Nguyên Thanh (") 50US. Ngọc Cao (")
10US. Diệu Bằng (") 40US. Nguyễn Thị Mảo (") 10US.
Diệu Lan (") 10US. Như Quý (") 60US. Nguyễn Nhu Tu (")
20US. Nguyễn Đức Trang Hương (") 20US. Nguyên Tuyết
(") 10US. Từ Định (") 50US. Hộ Thị Hồ (") 20US. Ngọc
Thạnh (") 40US. Mai Đào (") 80US. Duy Trần Hữu (")
40US. Lâm Kim Nguyễn (Hoằng Thường) (") 100US.
Nguyễn Thị Nguyệt (D. Quang) (") 20US. Xuân Thanh
Huỳnh -Chiến T.T Huỳnh (") 50US. Viên Trí (") 20US. Diệu
Trí (") 20US. Thúy Trần (") 40US. Nguyễn Công Hoàng (")
50US. Trang H. Trần (") 30US. Nguyễn Liễu (") 20US.
Phụng Trần (") 20US. Hoằng Ngọc (") 20US. Hoằng Huệ (")
20US. Hoằng Nguyễn (") 20US. Nguyễn Thị Hai -An
Trưởng (") 10US. Nguyễn Thọ (") 20US. Phùng Hon (")
20US. San Hong Ngo Nghiêm (") 50US. Tịnh Ngọc (")
30US. Nguyên Bảo (") 20US. Diệu Đáp (") 10US. Nguyễn
Bích Thủy -Viên Thu (") 10US. Bác Diệu Vân (") 20US. Phổ
Diệu (") 50US. Nguyễn Khoa Mỹ Kha (") 20US. Diệu Nhẫn
(") 50US. Đạt Bùi (") 200US. Diệu Liên (") 20US. Quảng
Cư (") 20US. Hoằng Truyền (") 20US. Diệu Quả (") 20US.
Minh Tâm (") 20US.
Nguyễn Thị Mộng Thu Pd Diệu Xuân (München) 15€.
Nguyễn Kim (Hamburg) 7€. Trần Tích Thiên -Thích Trí
Thành- (Bỉ) 140€. Trương Văn Tiêu & Liêu Mỹ Quyên
(Bern/Suisse) 75FS. Phạm Thị Tiết Hồng Eliane Pd Diệu
Hòa (Bad Wurzach) 7€ HH cho Mẹ Phạm Thị Cát và chồng
Trần Duy Hoanh. Gđ. Hồ Vĩnh Giang Pd Thiện Giác
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(Laatzen) 30€. Lê Tuyết Trinh Pd Chơn Lạc (Hamburg) 21€.
Dương Trần Cảnh Hà (Oberhausen) 7€. Nguyễn Thị Hồng
Nhung Pd Diệu Hồng (Anh) 35€. Võ Thị Thu Hằng Pd Diệu
Tính (Anh) 35€. Võ Thị Hồng Loan Pd Diệu Tường (Anh)
70€.
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Cùng Một Tác Giả
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Truyện cổ Việt Nam 1 & 2 *
Giọt mưa đầu hạ *
Ngỡ ngàng *
Lịch sử Phật Giáo Việt Nam Hải
Ngoại trước và sau năm 1975 *
Cuộc đời người Tăng sĩ *
Lễ nhạc Phật Giáo *
Tình đời nghĩa đạo *
Tìm hiểu giáo lý Phật Giáo *
Đời sống tinh thần của Phật Tử Việt
Nam tại ngoại quốc
Đường không biên giới *
Hình ảnh 10 năm sinh hoạt Phật Giáo
Việt Nam tại Tây Đức
Lòng từ Đức Phật *
Nghiên cứu Giáo Đoàn Phật Giáo
thời nguyên thủy I, II *, III *
Tường thuật về Đại hội Tăng già Phật
Giáo thế giới kỳ 5 khóa I
tại Hannover, Đức Quốc
Giữa chốn cung vàng *
Chùa Viên Giác
Chùa Viên Giác
Vụ án một người tu*
Chùa Quan Âm (Canada)*
Phật Giáo và con người *
Khóa giáo lý Âu Châu kỳ 9
Theo dấu chân xưa *
(Hành
hương Trung quốc I)
Sống và chết theo quan niệm của Phật
Giáo *
Hội kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma
Vọng cố nhân lầu
(Hành hương Trung Quốc II)
Có và Không
Kinh Đại Bi *
(dịch từ Hán văn ra Việt văn)
Phật thuyết Bồ Tát Hành Phương
Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến
Hóa Kinh *
Bhutan có gì lạ?

Nhật ngữ
Việt ngữ
Việt ngữ
Việt & Đức ngữ

1974, 1975
1979
1980
1982

Việt & Đức ngữ
Việt & Đức ngữ
Việt ngữ
Việt & Đức ngữ
Việt & Đức ngữ

1983
1984
1985
1985
1986

Việt & Đức ngữ
Việt & Đức ngữ

1987
1988

Việt ngữ
dịch từ Nhật ngữ
ra Việt & Đức
ngữ
Việt, Anh,
Đức ngữ

1989
90, 91, 92
1993

Việt ngữ
Việt ngữ
Đức ngữ
Việt ngữ
Việt ngữ
Việt & Đức ngữ
Việt & Đức ngữ
Việt ngữ

1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1998

Việt & Đức ngữ

1998

Việt & Đức ngữ
Việt ngữ

1999
1999

Việt & Đức ngữ
Việt & Đức ngữ

2000
2001

dịch từ Hán văn
ra Việt ngữ

2001

Việt ngữ

2001
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33

Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì *

34
35

Cảm tạ xứ Đức *
Thư tòa soạn báo Viên Giác trong 25
năm (1979 - 2003,2004)
Bổn sự kinh *

36
37
38

Những đoản văn viết trong 25 năm
qua
Phát Bồ Đề Tâm kinh luận *

39

Đại Đường Tây Vức Ký

40
41
42

Làm thế nào để trở thành một người
tốt
Dưới cội bồ đề
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận

43

Bồ Đề Tư Lương luận *

44

Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc
thành lập thế giới

45
46

Giai nhân và Hòa Thượng
Thiền Lâm Tế Nhật Bản

47
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dịch từ Hán văn
ra Việt ngữ
Việt & Đức ngữ
Việt ngữ

2002

dịch từ Hán văn ra
Việt ngữ
Việt & Đức ngữ

2003

Dịch từ Hán văn
sang Việt ngữ
Dịch từ Hán văn
sang Việt ngữ
Việt ngữ

2004

2002
2003

2003

2004
2004

Việt ngữ
Dịch từ Hán văn
sang Việt ngữ
Dịch từ Hán văn
sang Việt ngữ
Dịch từ Hán văn
sang Việt ngữ

2005
2005

Việt ngữ
Dịch từ Nhựt ngữ
ra Việt ngữ
Dịch từ Hán văn
sang Việt ngữ

2006
2006

2005
2006

2006

Chú thích : (*) hết

Quý vị muốn download những bài giảng pháp
của Thượng Tọa Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover
thì xin vào trang :
www.phatgiaowi.de ; www. quangduc.com ;
www.viengiac.net; hoặc www.lotuspro.net
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