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THÖØA SÖÏ TAÊNG SAI
Trong bộ truyện của Tam Tạng Pháp Sư quyển thứ mười, để ở
chùa Đại Từ Ân, có đoạn tường thuật về việc Pháp Sư phiên dịch Kinh
Đại Bát Nhã này; do Hội ấn hành kinh điển tại Hương Cảng có trích
đăng nơi tập mục lục (1958). Tôi xin phụng dịch như sau:
"… Các nước phương Đông trọng kinh Bát Nhã. Đời trước tuy
đã có phiên dịch nhưng chưa thể chu toàn đầy đủ, nên nhiều người lại
muốn thỉnh Lệnh ủy dịch.
Song Bát Nhã là bộ Kinh to tát, ở kinh đô nhiều việc rắc rối; lại
nữa nhân mệnh vô thường, e khó được thành tựu viên mãn nên mới
thỉnh xin dọn đến ở cung Ngọc Hoa mà phiên dịch. Nhà vua bằng lòng
phê chuẩn ngay! Tức là mùa Đông tháng Mười, niên hiệu Hiển Khánh
năm thứ tư, Pháp Sư từ kinh đô phát hướng về Ngọc Hoa cung, và
cùng chư vị Đại Đức thuộc hội đồng phiên dịch và môn đồ thảy đồng
hành nhất thể. Đến nơi, an trí tại Viện Túc Thành lấy làm trụ sở phiên
dịch. Còn việc cung cấp các việc y như khi ở kinh sư.
Đến ngày Nguyên đán tháng Giêng mùa Xuân năm thứ năm
khởi đầu dịch kinh Đại Bát Nhã. Bản chữ Phạn tổng có hai mươi vạn
bài tụng. Văn đã rộng lớn, kẻ học đồ muốn cầu thỉnh xin lược bớt; nên
Pháp Sư hầu muốn thuận theo ý chúng, như ngài La Thập đã làm, cắt
bỏ bớt những đoạn văn phiền phức trùng điệp. Khởi nghĩ ấy rồi, đêm
nằm mộng thấy có những sự trạng để răn cảnh giới nhau, như hoặc
thấy bay lên trên cao nguy, đi nơi hiểm khốn, hoặc thấy thú dữ bắt
người v.v… run sợ toát mồ hôi mới được thoát khỏi. Khi đã tỉnh giấc
kinh hãi, đến các chúng nói lại việc ấy và lại y như Kinh phiên dịch
rộng đủ. Trong đêm bèn thấy chư Phật Bồ Tát phóng hào quang nơi
chặng giữa mày mắt soi xúc thân mình, tâm ý vui thích. Pháp Sư lại tự
thấy tay cầm đèn hoa cúng dường chư Phật, hoặc thấy thăng lên tòa
cao vì chúng thuyết pháp, có nhiều người vây quanh ngợi khen cung
kính, hoặc mộng thấy có người đem danh quả phụng biếu cho mình;
tỉnh giấc vui mừng chẳng dám cắt bỏ bớt, nhất nhất đúng như bản chữ
Phạn mà dịch.
Đức Phật thuyết Kinh này tính ở bốn chỗ:
1. Núi Thứu Phong nơi thành Vương Xá;
2. Vườn Cấp Cô Độc;
3. Cung Trời Tha Hóa Tự Tại
4. Tịnh Xá Trúc Lâm thành Vương Xá.
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Tổng cộng 16 Hội, hợp thành một bộ. Nhưng Pháp Sư từ ở Ấn
Độ tìm được ba bản; đến ngày phiên dịch đây, trong văn có chỗ nghi
ngờ, tức đem ba bản so sánh lấy làm quyết định; ân cần tra xét lại kỹ
càng rồi mới chịu hạ bút thành văn. Tâm ý tra xét cẩn thận đúng mức ,
thật từ xưa chẳng sánh kịp. Hoặc văn trái với ý chỉ sâu thẳm, ý hiểu
còn có do dự rụt rè, tất cảm giác cảnh lạ lùng, tuồng như có người trao
cho minh quyết, tâm trí liền rỗng vỡ vạc thông suốt, như vẹt mây mù
mà thấy mặt trời. Pháp Sư tự nói rằng: "Chỗ ngộ hội như đây đâu phải
trí cạn cợt Huyền Trang tôi mà thông suốt được, đều là được chư Phật
Bồ Tát đã âm thầm gia hộ vậy".
Hội thứ nhất của Kinh có phẩm Nghiêm tịnh cõi Phật. Trong ấy
nói:"Các chúng Bồ Tát Ma ha tát vì Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng thần
thông nguyện lực đựng các ngọc báu thượng diệu, các diệu hương
hoa, uống ăn trăm vị, áo mặc, âm nhạc của cõi Đại Thiên tùy ý sanh ra
năm trần diệu cảnh, các thứ cúng dường để trang nghiêm chỗ thuyết
pháp". Lúc ấy, Ngài tự chủ chùa Ngọc Hoa hiệu Huệ Đức và các Ngài
Đại đức Tăng hội đồng dịch Kinh, trong đêm ấy đồng mộng thấy
trong nội cảnh chùa Ngọc Hoa rộng rãi nghiêm tịnh lịch đẹp trang
nghiêm: Nào là phan trướng, xe báu, nào là tràng hoa, kỹ nhạc v.v…
đầy nhẫy trong nội cảnh chùa. Lại thấy có vô lượng Tăng chúng tay
cầm lọng hoa và đồ cúng dường như trên đồng đến cúng dường Kinh
Đại Bát Nhã. Những đường sá tường vách trong khu vực chùa đều
trang hoàng đẹp đẽ, đất đầy danh hoa, Tăng chúng đồng giẫm trên mà
đi. Đến như Viện phiên kinh, nơi Viện lại càng bội phần đẹp đẽ lạ
lùng, như Kinh đã chép cõi bảy báu trang nghiêm. Lại nghe thấy trong
Viện có ba gian nhà để giảng thuyết, Pháp Sư ngồi gian giữa diễn
giảng. Đã thấy đấy rồi, vui mừng thức giấc, đồng đến thăm hỏi nói
việc đã thấy trong mộng với Pháp Sư. Pháp Sư bảo:"Nay chính dịch
phẩm này, các Bồ Tát thảy tất có cúng dường. Các Thầy đã mộng
thấy, tin có việc ấy. Ôi".
Bấy giờ, bên điện có hai cây mít, bỗng lúc phi thời lần lượt nở
hoa, mỗi hoa đều nở sáu đóa thịnh mậu, sắc hồng trắng, thật đáng yêu
phi thường. Lúc đấy Tăng chúng luận nghị rằng: "Đây chính là triệu
chứng điềm lành Bát Nhã được xiển dương lại; lại ra sáu quả là tiêu
biểu sáu Ba La Mật Đa".
Nhưng Pháp Sư khi dịch kinh này, tâm chí miệt mài và hằng lo
lắng vô thường , nên mới bảo chư Tăng rằng: "Huyền Trang tôi năm
nay đã sáu mươi lăm tuổi, chắc sẽ bỏ mạng ngôi già lam này; bộ Kinh
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này rất lớn lao, hằng lo sợ việc làm chẳng trọn vẹn, người người nên
nổ lực gia công tinh tiến, rất chớ nên vì khó nhọc mà từ nan!".
Đến ngày hai mươi ba tháng mười niên hiệu Long Sóc năm thứ
ba mới được hoàn tất công việc phiên dịch, hợp thành sáu trăm quyển,
gọi là Đại Bát Nhã Kinh vậy; chấp tay hoan hỷ bảo đồ chúng rằng:
“Kinh này đối với địa phương đây có phước duyên lắm, Huyền Trang
được đến ngôi chùa Ngọc Hoa này là thần lực của kinh vậy. Trước kia
khi còn ở kinh sư, nhiều các duyên sự lôi kéo rắc rối, đâu còn thì giờ
rảnh; nay nhờ về đây công việc được xong trọn vẹn đều là nhờ chư
Phật âm thầm gia bị, Long Thiên ủng hộ. Vì là kinh điển trấn quốc,
viên ngọc lớn của người trời, đồ chúng nên đều hớn hở vui mừng nhảy
nhót”.
Bấy giờ, ngài Duy Na chùa Ngọc Hoa họ Đô, hiệu tịch chiếu
vui mừng khao thưởng tất công, mới thiết trai cúng dường. Cũng
chính ngày ấy thỉnh kinh từ điện Túc Thành đem về điện Gia Thọ là
chỗ trai sở, giảng diễn đọc tụng. Chính lúc đang nghinh thỉnh kinh đi,
Bát Nhã phóng quang soi khắp xa gần và có mùi thơm phi thường.
Pháp sư bảo các môn nhân rằng: “Như kinh đã tự ghi rằng phương
này sẽ có kẻ vui muốn Đại thừa là: Quốc vương, Đại thần, bốn bộ đồ
chúng biên chép, thọ trì, đọc tụng lưu thông khắp cõi, đều được sanh
thiên giải thoát rốt ráo. Đã có văn đây chẳng lẽ lặng thinh vậy sao”.
Qua ngày hai mươi hai tháng mười một dạy đệ tử là ngài Khuy
Cơ dâng biểu phúc tấu lên vua và thỉnh xin ngự chế bài tựa nơi kinh.
Đến ngày bảy tháng mười hai quan Thông Sự Xá Nhơn là Phùng
Nghĩa tuyên đọc Sắc lệnh xuống lời hứa.
Sau khi dịch kinh Bát Nhã xong, Pháp sư tự cảm giác sức lực
nơi mình suy kiệt, biết vô thường sắp đến, nên mới bảo môn nhân
rằng: “Tôi đến Ngọc Hoa này bản duyên là Bát Nhã, nay việc kinh đã
trọn vẹn, sinh nhai tôi cũng vừa hết. Nếu sau khi vô thường, các người
khiển tán tôi phải theo kiệm ước tỉnh giảm: Có thể nên lấy tre làm
chiếu gói liệm mà gánh đi cũng được; nhưng phải chọn lựa chỗ núi
khe chật hẹp mà an trí, chớ để gần bên cung, chùa, vì thân này là vật
bất tịnh nên phải để chỗ khuất xa!”. Các kẻ môn đồ nghe lời đau buồn
nghẹn thở đó, đều lau lệ đồng vội thưa rằng: “Hòa thượng khí lực hãy
còn khá, tôn nhan chẳng khác lúc xưa là mấy, mà sao vì lẽ gì bỗng
thốt ra lời buồn nghẹn ấy?”. Pháp Sư nói: “Tôi tự biết tôi, các người
do đâu hiểu được”.
Ngày Sóc mồng một tháng Giêng mùa Xuân, niên hiệu Lân Đức
nguyên niên, các ngài Đại Đức trong hội đồng phiên dịch và Tăng
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chúng chùa kia ân cần xin thỉnh dịch kinh Đại Bảo Tích. Pháp Sư thấy
Tăng chúng chí thành khẩn thiết, mới miễn cưỡng dịch được vài hàng,
liền xếp Phạn bản mà đình chỉ, bảo chư Tăng rằng: “Kinh này bộ
quyển cùng Bát Nhã cũng suýt soát đồng, Huyền Trang tôi tự lượng
khí lực chẳng còn làm xong việc này nữa; thời kỳ chết đã đến, thế
chẳng còn bao xa. Nay muốn đi đến các hang động Lan Chi lễ bái từ
tạ tượng Phật Câu Chi”. Rồi lúc ấy cùng môn nhân đồng khởi hành,
Tăng chúng tùy tùng khá đông, không ai chẳng lặng lẽ bùi ngùi! Lễ
bái xong trở về chùa, chuyên tinh hành Đạo, bèn tuyệt hẳn sự nghiệp
phiên dịch ….
“Kinh Đại Bát Nhã là mẹ chư Phật, chư Phật ba đời đồng
nương tựa đây, siêu vượt tuyệt đối, rất tôn rất thắng. Không luận
Thiền Tịnh Hiển Mật, nếu chẳng minh đạt Bát Nhã, tức chẳng thể vào
biển Nhất thiết trí. Cho nên hành giả muốn giải thoát sanh tử, muốn
chứng chơn như, nên cần học Bát Nhã mới có thể thành tựu được …”.
(Lời của Uỷ viên hội ấn hành Kinh điển tại Hồng Kông
Hương Cảng)
Tam Tạng Pháp Sư khởi đầu dịch kinh Đại Bát Nhã này vào
ngày Nguyên đán mồng một tháng Giêng mùa Xuân niên hiệu Hiển
Khánh năm thứ năm, vào triều vua Thái Tông Văn Hoàng Đế, tức là
vào khoảng giữa thế kỷ thứ VII (nhà Đường lập quốc 618, vua thứ
nhất 9 năm, vua thứ hai 23 năm tức Thái Tông Văn) đến ngày 23
tháng 10 mùa Đông, niên hiệu Long Sóc năm thứ 3 mới hoàn tất. Thời
gian mất 3 năm.
(Phần tôi khởi dịch ngày 25 tháng 5 năm Giáp Dần, tức tháng 6
năm 1972 đến ngày mồng 08 tháng 04 năm Kỷ Mùi, tức tháng 05 năm
1979. Thời gian mất 7 năm).
Dịch xong, Pháp Sư chấp tay vui mừng bảo đồ chúng rằng:
Kinh đây đối địa phương này có duyên … nay được trọn xong, đều là
nhờ chư Phật minh gia, Long Thiên ủng hộ, vì đây là Kinh điển trấn
quốc, khối ngọc to lớn của người, trời. Đồ chúng nên đều hớn hở nhảy
nhót vui mừng! Rồi ông Duy Na chùa Ngọc Hoa thiết chay khoản đãi
vui mừng tất công. Và ngay ngày ấy rước Kinh từ điện này qua điện
nọ … Kinh phóng hào quang v.v… đều là chư Phật Long Thiên,
người và oai lực của Kinh đồng nói lên nỗi vui mừng cho chúng sanh
được hạnh phúc. Cho nên lời ngự chế của Đường Thái Tông có câu
rằng: “Thánh Giáo khuyết mà lại được toàn, chúng sanh tội mà hoàn
được phước”. Trải qua gần 7 thế kỷ (Từ Hớn chí Đường hơn 600
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năm) người Phật tử Trung Quốc mới có được bộ Kinh Đại Bát Nhã
600 quyển trọn vẹn đầy đủ.
Phật giáo du nhập vào Việt Nam ta hơn mười tám thế kỷ mới
nói chuyện “Có”. Từ thời ngài Cưu-ma-là-thập dịch 400 quyển, ngài
Huyền Trang dịch 600 quyển, hai bộ Kinh này tuy có truyền vào Việt
Nam, nhưng bằng chữ Hán thì vẫn là của người ngoại quốc. May sao
do Ủy viên Hội ấn hành Kinh điển tại Hương Cảng họ Ảnh ấn bộ
Kinh Đại Bát Nhã 600 quyển này vào năm 1958 truyền sang miền
Nam Việt Nam, mới có một người Việt, Thích Trí Nghiêm tôi, ngồi
trên đồi núi Trại Thủy thuộc thành phố Nha Trang quyết chí miệt mài
dịch từ Hán văn sang Việt văn, sau 7 năm hoàn thành 600 quyển kinh
5 triệu chữ. Kiểu đếm chữ dễ dàng như sau:
Sáu trăm quyển phân thành 24 tập (ngoại trừ tập mục lục), mỗi
tập có 25 quyển; mỗi quyển trung bình 40 trang; mỗi trang 10 hàng;
mỗi hàng 20 chữ. Mười trang hai ngàn chữ. Bốn chục trang tám ngàn
chữ. Mười quyển có tám chục ngàn chữ. Một trăm quyển có tám trăm
ngàn chữ. Sáu trăm quyển tổng số bốn triệu tám trăm ngàn chữ. Chưa
kể hai bài ngự chế của hai vua nhà Đường, và 16 bài tựa của 16 hội do
dịch giả viết tại chùa Tây Minh, ký hiệu Huyền Tắc chớ không để
Huyền Trang. (Toàn Kinh có 16 hội. Hội thứ nhất chiếm 400 quyển có
một bài tựa. Còn 200 quyển 15 hội có 15 bài. Không như thông
thường một bộ Kinh là chung một tựa. Quyển Kim Cương Bát Nhã ta
thường tụng thuộc Hội thứ chín cũng riêng một tựa).
Như thế bộ Kinh này dịch ra Việt văn đầy đủ không dưới năm
triệu chữ.
Phật nói: Đại Bát Nhã là viên ngọc đại bảo thần châu vô giá.
Châu này ở chỗ nào là chỗ đó khí hậu điều hòa … chúng sanh an lạc.
Người Phật tử Việt Nam ta đã được Bát Nhã thần châu này chắc cũng
phải vui mừng sung sướng như người Phật tử Trung Quốc đã vui
mừng nhảy nhót!
Khi Pháp Sư khởi đầu phiên dịch, Tăng chúng muốn Ngài lược
dịch, Pháp Sư theo ý chúng. Đến đêm mộng thấy những điềm triệu
kinh hãi; sáng ngày ra trước chúng đổi ý kiến và nói: Phạn văn một
chữ là tôi dịch ra Hán văn một chữ. Thời đêm đến Ngài mộng thấy
chư Phật phóng quang soi đến thân mình … và tự thấy mình thăng tòa
vì chúng thuyết pháp … Hoặc mộng thấy có người mang danh quả
đến biếu. Khi thức giấc vui mừng chẳng dám bỏ bớt. (Điểm này các
nhà phiên dịch Kinh Phật phải lưu ý cho lắm vậy. Các đức Phật cần
khổ tu hành ba vô số kiếp mới nói được lời nói Chánh Pháp, mà chúng
9
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sanh gạt bỏ bớt là đắc tội với Chánh Pháp. Nếu làm không nổi thì
đừng rờ tới không có tội gì hết).
Rồi tới điềm mộng công cộng: Ngài Huệ Đức chủ chùa Ngọc
Hoa và Hội đồng dịch Kinh, một đêm nọ đồng mộng thấy trong khu
vực chùa này từ trong ra ngoài, từ trên đến dưới, huy hoàng trang
nghiêm: Tràng phan bảo cái, cờ lọng hương hoa, đèn sáng, nhạc trỗi
tưng bừng rực rỡ; như trong phẩm Nghiêm tịnh cõi Phật mà Kinh đã
nói. Lại còn thấy nghe Pháp Sư Huyền Trang ngự trên tòa giữa nhà
thuyết pháp. Sáng ngày đồng đến chỗ Pháp Sư nói lại việc mộng đã
thấy và tham hỏi ý kiến. Pháp Sư nói: Nay chính đang dịch phẩm Kinh
ấy, thời có các Bồ-tát đến cúng dường, chư Sư đã thấy phải tin có việc
này.
Đó là việc mộng. Sau đây là chuyện thực: Khi bấy giờ gần bên
Chánh Điện chùa Ngọc Hoa có hai cây mít (nại thọ) bỗng ra hoa phi
thời, mỗi hoa đều ra quả, sáu quả sắc hồng trắng, thịnh mậu xinh đẹp
đáng yêu quí lắm. Lúc ấy tăng chúng bèn luận rằng là triệu chứng Bát
Nhã tái xiển dương; mà ra sáu quả lại là tiêu biểu sáu Ba La Mật Đa.
Khởi đầu dịch Kinh này đầu hè năm 1972, sang giữa mùa xuân
năm 1973 thì một hôm bỗng nhiên có bốn em nữ sinh đến chơi chùa
và xin tôi chụp bóng phong cảnh; tôi chấp nhận cho chúng tự do xem
cảnh. Nhưng tôi thấy tác phong các em này hơi khác lạ, chẳng như nữ
sinh Trung học Bồ-đề, nên tôi mới hỏi, thì chúng đáp: Chúng con là
nữ sinh trường Trung học Hưng Đạo, các con là con của tín đồ Thiên
Chúa; Hưng Đạo là tư thục của Thiên Chúa giáo. Thế rồi chúng đi
chụp bóng bồn bông này sang chậu hoa nọ, khóm trúc cành mai, cội
phong lan, gốc cổ thụ … rồi hai em vui vẻ bước vào trước tôi: Thưa
Ông! Cây mít của ông nó ra sáu trái thật đẹp quá! Mời ông ra đứng
bên nó cho chúng con chụp tấm bóng để kỷ niệm. Đang lúc tôi viết
cũng đã hơi mỏi và thấy chúng ân cần, nhớm dậy bước ra đứng bên
sáu trái mít. Chúng nhiếp ảnh xong, tôi trở lại bàn viết. Thế là chúng
thu nhiếp những gì là xuân hoa tuyết sắc của chốn Tăng viên và sau
chót thu nhiếp sáu quả Ba La Mật Đa vào trong ống kính. rồi chúng
vui vẻ cáo từ dắt tay nhau xuống dốc. Sau hơn mười lăm hôm, chúng
gửi lên tặng tôi tấm bóng cây mít có sáu quả.
Bất ngờ nhận được tấm bóng, xem đẹp thật; rồi thản nhiên cất
đi chứ không nghĩ gì có liên hệ đến kinh điển. Vì bộ Kinh tôi dịch thất
lạc quyển mục lục; mà truyện của Pháp Sư trích đăng nơi quyển mục
lục; nên khi sáu quả mít xuất hiện, tôi không hề biết tới. Ba năm sau
mới mượn được mục lục, mới nhận thấy sự việc đã hiện ra trước đây
10
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hơn mười hai thế kỷ, nay lại xuất hiện tại đây, biết đâu xưa nay chẳng
phải là hai. Vì việc xảy ra tại đây là việc ngẫu nhiên trăm phần trăm:
Chúng tự nhiên đến chơi; chúng có sáng kiến mời chủ ra chụp bóng và
tặng bóng cho chủ … bởi lời đức Phật nói ra Kinh điển bất khả tư
nghì, không vì thời gian lâu xa, địa dư cách trở mà chỉ vì duyên lành
đến lúc cơ cảm thành thục là có điềm thụy ứng vậy thôi!
Người xưa có câu: Quả trung nại trân, nghĩa là trong các loại
trái cây, trái mít là quí trọng hơn hết.
Đức Phật thuyết ra các pháp, sáu pháp Ba La Mật Đa là thẳm
sâu mầu nhiệm cao thượng hơn hết. Cho nên trường hợp sáu trái mít
đã hiện ra cách đây hơn mười hai thế kỷ mà người ta phải ghi vào lịch
sử phiên dịch Kinh điển; ngày nay lại tái diễn một lần nữa ở đây, có lẽ
cũng là điềm thiêng liêng nào trong phạm vi đạo pháp!
D
Thời giáo Bát Nhã này, đức Phật thuyết thời gian hai mươi hai
năm (Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm). Pháp hội: Có 16 Pháp hội. Địa
điểm có 4:
1. Tại chót núi Thứu Phong. Nơi đây, đức Phật trước sau đi lại sáu
lần, để thuyết kinh này.
2. Tại vườn Cấp Cô Độc. Nơi đây, đức Phật trước sau đi lại bảy lần,
để thuyết kinh này.
3. Tại cung trời Tha Hóa Tự Tại. Nơi đây, đức Phật đã thuyết kinh
này.
4. Tại bên ao Cò Trắng thuộc phạm vi Tinh Xá Trúc Lâm. Nơi đây,
đức Phật đã thuyết kinh này.
Tổng cộng tất cả là sáu trăm quyển (600).
Số phẩm: Từ hội thứ nhất đến hội thứ sáu, tổng cộng có hai
trăm sáu mươi lăm phẩm (265). Từ hội thứ bảy trở đi, Kinh không nêu
ra phẩm.
THÀNH LẬP HỘI ĐỔNG PHIÊN DỊCH
TAM TẠNG THÁNH GIÁO
Hội đồng phiên dịch Tam Tạng họp tại Viện Đại học Vạn Hạnh
Sài Gòn vào những ngày 20, 21, 22.10.1973. Hội Đồng gồm tất cả 12
vị, dưới quyền Chủ Tọa T.T.Thích Trí Tịnh, T.T.Thích Minh Châu.
Hội nghị thảo luận ráo riết trong mấy ngày, đến phần phân công phiên
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dịch kinh bộ, thì bộ Đại Bát Nhã 600 quyển giao cho T.T Thích Trí
Nghiêm phiên dịch, T.T Thích Thiện Siêu duyệt khảo lại.
Trước Hội nghị này, tôi đã tự khởi dịch kinh này từ năm 1972
đã được gần 100 quyển. Sau Hội nghị, tôi tiếp tục phiên dịch đến nay
là xong 600 quyển.
HỔI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Xin đem công đức này hồi hướng về quả Vô Thượng Chánh
Đẳng Bồ Đề, cầu xin Chư Phật mười phương hiện đang thuyết Pháp
và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đồng dủ lòng từ bi gia hộ cho
các vị Tăng Ni Phật tử, thiện nam tín nữ xa gần đã góp phần công đức
vào việc phiên dịch, đánh máy, ấn loát Kinh Đại Bát Nhã này, đời
hiện còn đây được thêm phần phước huệ thọ mạng đầy đủ dồi dào,
đến lúc lâm chung sẽ được vãng sanh về mười phương cõi Phật, được
nghe các Đức Phật kia thuyết pháp môn thâm diệu là Đại Bát Nhã Ba
La Mật Đa để thọ trì đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, cúng dường lễ bái
v.v…Bồi dưỡng căn lành Bát Nhã là hạt giống căn lành sanh đẻ ra các
Phật ba đời. Cuối cùng các Phật tử này sẽ đều được trọn thành Phật
quả và khắp cầu nguyện tất cả pháp giới chúng sanh đều được nhờ
công đức Bát Nhã thù thắng này đều trọn nên Phật đạo.
Ngưỡng vọng:
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát chứng
minh gia hộ.
Nam Mô Tam Châu cảm ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát
thủ hộ Pháp Bảo Bát Nhã này được lưu hành khắp mười phương thế
giới trường tồn vĩnh viễn.
Viết tại am Hoàng Trúc thuộc
chùa Long Sơn trụ sở Tỉnh Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống nhất Khánh
Hòa, Nha Trang vào ngày vía Đức Phật
A Di Đà, Phật Lịch 2524 (1980).
Dịch giả cẩn ghi.
Ghi chú:
Phần hành nhuận văn xin được giữ nguyên văn phong của Hòa
Thượng, trong bài này.
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Quaûng Thaønh meán!
Theo yù kieán cuûa Quaûng Thaønh, qua ñieän thoaïi böõa vöøa
roài, toâi giao cho Giaùc Tueä phoái hôïp vôùi thaày Ñaïo Khaû, kieåm tra
vaø söûa chöõa nhöõng choã caàn söûa chöõa laàn cuoái cuøng tröôùc khi in
thaønh Taïng. Nay toâi cho gôûi E-Mail qua ñaây Quaûng Thaønh xem
kyõ laïi, neáu ñöôïc thì cho bieát ñeå toâi tuaàn töï gôûi ñuùng maãu maõ
naøy ñuû 30 quyeån cho Quaûng Thaønh chuyeån qua Ñaøi Loan in taäp
moät cuûa Ñaïi Taïng Kinh Vieät Nam.
Nha Trang, ngaøy 08 thaùng 07 naêm
2003.
TK. Thích Ñoãng Minh

THÖÙ TÖÏ TRONG TAÄP KINH 01
1. Bìa.
2. Tôø giaáy traéng.
3. Hình ñöùc Phaät.
4. Bìa phuï (gioáng nhö bìa ngoaøi) – in treân giaáy thöôøng.
5. Lôøi traàn tình.
6. Thöøa söï Taêng sai.
7. Noäi dung kinh (töø quyeån 01 ñeán quyeån 40. Baét ñaàu moãi
quyeån, coù moät tôø giaáy troáng, ghi teân kinh vaø soá quyeån).
8. Muïc luïc.
9. Ban bieân taäp
10. Phöông danh Phaät töû cuùng döôøng in aán.
11. Hình ngaøi Hoä Phaùp.
* Caùc taäp veà sau cuõng trình baøy theo thöù töï nhö treân, nhöng
khoâng coù phaàn thöù 5 vaø 6 (töùc khoâng coù “Lôøi traàn tình” vaø
“Thöøa söï Taêng sai”).

TÖÏA HOÀI ÑAÀU KINH ÑAÏI BAÙT NHAÕ
Sa Moân Huyeàn Taéc chuøa Taây Minh ñôøi Ñöôøng phuïng soaïn
Tyø Kheo Thích Trí Nghieâm chuøa Long Sôn, Nha Trang dòch ra Vieät vaên

Kinh Ñaïi Baùt Nhaõ laø aùng vaên tuyeät taùc, trong ñôøi hieám coù; laø
beán bôø saâu roäng, nhieàu kieáp khoù gaëp; aùnh saùng truøm khaép trôøi
ngöôøi, goàm thaâu chôn tuïc. Thaät laø choán aûo dieäu nhaäp thaàn, vaät linh
thieâng giuùp nöôùc. Neáu chaúng phaûi thaùnh ñöùc baøn luaän saâu xa, trieát
nhaân dieãn baøy ñoäc ñaùo, thì phaùp aâm huyeàn dieäu khoù löu truyeàn,
giaùo lyù troøn ñaày ñaâu deã ñaït. Cho neân, caùc baäc vua chuùa ñaõ trình
baøy, soaïn thuaät nhöõng lôøi vaøng ngoïc, ñeå soi saùng vaø xieån döông. Söï
vieäc xa caùch nghìn xöa, maø ñaïo lyù vaãn soi saùng ba ñôøi. Kinh vaên
naøy, quaû laø phong phuù, cho ñeán ngaøy nay vaãn coøn hoaøn bò.
Toaøn boä kinh vaên chia thaønh 24 taäp, coù 16 hoäi. Tröôùc ñaây, chæ
coù ñöôïc nöûa soá löôïng kinh vaên quí baùu aáy, nhöng ñeán nay thì coù ñuû
toaøn boä. Xem duyeân khôûi cuûa töøng hoäi, moãi hoäi so saùnh vôùi moãi
taäp, roài truy cöùu baûn goác, ñeå bieát söï sai khaùc, neân moãi hoäi coù ñeà
moät baøi töïa.
Nhö hoäi Linh Phong vöøa vaân taäp, phaùp aâm roäng lôùn, vang doäi
khaép nôi, gaïn saïch nguoàn thaân, roäng baøy taâm yeáu. Vì sao? Bôûi leõ,
naêm Uaån laø vaät chöùa cuûa höõu tình, hai Ngaõ laø nhaø cuûa vaät chöùa aáy.
Caùi- nhaø- Ngaõ maø ñeà cao, thì nöôùc aûo voïng caøng saâu; caùi- vaätchöùa- Uaån maø toàn taïi, thì thaønh aûo giaùc theâm cao. Ñaâu bieát raèng,
choã nöông cuûa ngaõ laø voïng töôûng, maø töôûng ñaõ laø voïng, thì ngaõ
khoâng coøn; caùi troùi buoäc Uaån laø giaû danh, maø danh ñaõ laø giaû, thì
Uaån heát choã nöông.
Cho neân, baøn luaän veà leõ töùc khoâng, dieãn baøy veà lyù vong
ngoân: Coi coõi tuïc laø tòch tònh; ñaët loaøi coân truøng leân haøng voâ sanh;
nghe lôøi khen nhö tieáng vang trong hang nuùi; xem vaïn vaät nhö boùng
trong göông. Boû caùi doøm trôøi nhoû heïp, thì baàu trôøi meânh moâng hieän
roõ; khoâng theo khuoân khoå haïn heïp, thì caûnh bao la töï hieän. YÙ töôûng
thì meânh moâng, lôøi leõ thì voâ cuøng, khieán cho keû phaøm phu thieån
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caän, coù cô hoäi thaùo boû söï coá chaáp; nhö xaùc ñònh ñöôïc höôùng Nam
roài, thì chaéc chaén bieát ñöôïc höôùng Baéc. Nghóa lyù loàng loäng nhö
trôøi, lôøi leõ meânh moâng nhö bieån.
ÔÛ ñaây, duøng caùc phaàn cuûa baûn goác, coäng vôùi nhöõng phaàn
tröôùc kia chöa truyeàn ñeán, gom laïi maø khaéc thaønh 400 quyeån, 85
phaåm (?).
Xeùt theo phöông thoå, ñaùng leõ neân löôïc dòch, nhöng nghó laïi,
moät lôøi coù theå bao truøm heát thaûy, laïi theâm vaên chöông ñaõ cao nhaõ,
maø chöông cuù laïi lieân tuïc; nhö chæ coù hai chöõ Nieát-baøn maø bao goàm
: Toát ñeïp, tónh laëng, trong saùng, töï taïi … lôøi daïy töø bi bieát bao !
Neáu dòch maø löôïc boû, thì sôï ñeå laïi caùi hoïa thieáu soùt cho ñôøi
sau, neân nay phaûi dòch vaø truyeàn ñuùng theo nguyeân baûn, haàu khoûi bò
cheâ laø ngoân töø vöôït ngoaøi giôùi haïn. Huoáng chi, thôøi ñaïi coøn vieát
treân theû tre, yù nghó theâm bôùt coøn lôø môø laãn loän !
Trong kinh, lôøi daïy saùng toû, chöông cuù roõ raøng.
Töø ñaàu ñeán cuoái, ñöôïc söï caûm öùng, coù ghi ñaày ñuû trong bieät
luïc.
Ai laø ngöôøi coù taâm lôùn, taøi cao, ñaõ töøng nghe vaø phuïng trì, ñaït
ñeán choã khoâng sôï haõi, thì neân töï hoïc hoûi vaø cöùu ñoä.
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HOÄI ÑAÀU
PHAÀN ÑAÀU
I. PHAÅM DUYEÂN KHÔÛI
01
Tôi nghe như vầy: Một thời nọ, Phật ở trên đỉnh núi Thứu
Phong, thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại Bí-sô gồm một
ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là A-la-hán, các lậu đã hết, phiền não
không còn sanh khởi lại nữa, đạt được tự tại chân thật, tâm hoàn toàn
giải thoát, tuệ hoàn toàn giải thoát, như tập ngựa khôn, cũng như rồng
lớn, đã làm việc cần làm, đã xong việc cần xong, bỏ các gánh nặng,
mới được lợi mình, cắt các trói buộc, biết đúng đã giải thoát, đạt tâm
tự tại, rốt ráo cùng tột. Chỉ có một mình A-nan-đà, mới chứng quả
Dự-lưu, còn ở trình độ cần phải tu học. Đại Ca-diếp-ba là thượng thủ.
Lại có chúng Bí-sô-ni năm trăm vị đều là A-la-hán. Đại Thắng Sanh
Chủ là thượng thủ. Lại có vô lượng cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đều thấy được
sự thật cao cả. Lại có vô lượng, vô số chúng đại Bồ-tát, tất cả đều
chứng pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, an trụ trong sự
chứng đắc các pháp là hư giả, các pháp không thực thể, và không
mong cầu gì; đã chứng hạnh nhẫn nhục bình đẳng đối với các pháp;
thành tựu bốn sự hiểu biết không chướng ngại; bất cứ diễn thuyết một
vấn đề gì, thì tài biện luận không cùng; với năm loại thần thông, dạo
chơi tự tại; đã chứng đắc trí tuệ, dứt sạch phiền não; vĩnh viễn không
lui mất; ngôn hạnh oai nghiêm, người nghe đều cung kính làm theo;
siêng năng dũng mãnh, từ bỏ biếng lười, bỏ hết của cải, không tiếc
thân mạng, xa lìa kiêu mạng, từ bỏ dối trá, không nhiễm, không cầu.
Tất cả vì chúng sanh mà diễn bày Chánh pháp; chứng đắc sâu xa cùng
tột hạnh nhẫn nhục đối với các pháp, không còn điều lo sợ, tâm được
thư thái, vượt các cảnh nghịch, thoát các nghiệp chướng, xua tan tất cả
phiền não, giặc oán, dựng cờ Chánh pháp, dẹp các tà thuyết. Thanh
văn, Độc giác không thể so lường, vì các Ngài đã đạt được tự tại đối
với tâm, sự tự tại đối với Pháp; đã cởi bỏ được sự trở ngại do việc làm
sai lầm, sự ngu dốt triền miên, sự hiểu biết cục bộ. Chọn pháp tu hành,
lý luận trình bày, không có gì là không thông suốt, thâm nhập phương
pháp tu hành duyên khởi, sanh diệt, xa lìa sự hiểu biết cục bộ, sự mê
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lầm dai dẳng,tháo bỏ các buộc ràng, trí huệ thông đạt các chân lý cao
cả, trải qua vô số kiếp, phát nguyện rộng lớn, dung mạo vui vẻ, trước
hết nói lời chỉ dẫn, xa hẳn nhăn nhó bực dọc, nói năng dịu dàng hòa
nhã, rất khéo khen ngợi tán dương, biện tài không vấp; ở giữa số
đông, oai đức trang nghiêm bình tĩnh, tiến thối tự tại, không gì sợ sệt,
trăm nghìn ức kiếp khéo nói không cùng. Đối với các phương pháp tu
hành, quán sát sâu sắc- như ảo ảnh, như quáng nắng, như chiêm bao,
như trăng đáy nước, như tiếng vang, như hoa đóm trên không, như
ảnh, như bóng sáng, như trò ảo thuật, như ảo thành, tuy đều là không
thật, nhưng hiện ra giống như thật; lìa tâm yếu hèn, thuyết pháp không
sợ hãi; có khả năng làm theo và chứng nhập vô lượng phương pháp tu
hành; biết được tâm tư và ước vọng của loài hữu tình, dùng trí huệ
siêu việt mà giáo hóa để giải thoát họ; đối với các loài hữu tình, tâm
không vướng mắc, đạt đến mức cao nhất về khả năng chịu đựng; đối
với sự vô sinh của các pháp, chứng nhập hoàn toàn trí thấu đạt tánh
bình đẳng của các pháp, biết đúng như thật về tính chất sâu xa của các
pháp; tùy theo ước nguyện của chúng sanh, khéo léo hướng dẫn họ
giác ngộ; thường xuyên giảng thuyết phương pháp tu hành duyên khởi
một cách khéo léo; đảm nhận nguyện lớn trong vô biên cõi Phật; đối
với vô số các đức Phật trong mười phương, đều giữ chánh niệm bình
đẳng, thường hiện ra trước mặt. Các đức Phật ra đời, đều sẵn sàng
phụng sự tất cả, cũng luôn luôn cầu thỉnh quay bánh xe Chánh pháp,
khoan nhập Niết-bàn, độ vô lượng chúng sanh; thường khéo khắc
phục, diệt trừ các trói buộc do bám chặc vào sự hiểu biết cục bộ, và
các lửa phiền não của tất cả hữu tình. Trong giây lát, dạo chơi trăm
ngàn cảnh định, làm phát sinh vô biên công đức cao cả. Những Bồ-tát
này đều đầy đủ công đức vi diệu rộng lớn như vậy. Dù trải qua vô
lượng trăm ngàn ức đại kiếp, khen ngợi cũng không thể hết. Tên của
các Ngài là: đại Bồ-tát Hiền Thủ, đại Bồ-tát Bửu Tánh, đại Bồ-tát Bửu
Tạng, đại Bồ-tát Bửu Thọ, đại Bồ-tát Đạo Sư, đại Bồ-tát Nhân Thọ,
đại Bồ-tát Tinh Thọ, đại Bồ-tát Thần Thọ, đại Bồ-tát Đế Thọ, đại Bồtát Quảng Tuệ, đại Bồ-tát Thắng Tuệ, đại Bồ-tát Thượng Tuệ, đại Bồtát Tăng Trưởng Tuệ, đại Bồ-tát Vô Biên Tuệ, đại Bồ-tát Bất Hư Kiến,
đại Bồ-tát Vô Chướng Tuệ, đại Bồ-tát Thiện Phát Thú, đại Bồ-tát
Thiện Dũng Mãnh, đại Bồ-tát Cực Tinh Tiến, đại Bồ-tát Thường Tinh
Tiến, đại Bồ-tát Thường Gia Hạnh, đại Bồ-tát Bất Xả Ách, đại Bồ-tát
Nhật Tạng, đại Bồ-tát Nguyệt Tạng, đại Bồ-tát Vô Tỷ Tuệ, đại Bồ-tát
Quán Tự Tại, đại Bồ-tát Đắc Đại Thế, đại Bồ-tát Diệu Cát Tường, đại
Bồ-tát Bửu Ấn Thủ, đại Bồ-tát Tồi Ma Lực, đại Bồ-tát Kim Cương
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Tuệ, đại Bồ-tát Kim Cương Tạng, đại Bồ-tát Thường Cử Thủ, đại Bồtát Đại Bi Tâm, đại Bồ-tát Đại Trang Nghiêm, đại Bồ-tát Trang
Nghiêm Vương, đại Bồ-tát Sơn Phong, đại Bồ-tát Bửu Phong, đại Bồtát Đức Vương, đại Bồ-tát Từ Thị ... Vô lượng trăm ngàn vô số đại
Bồ-tát như vậy, đều là con của đấng vua Pháp, có khả năng tiếp nối
ngôi vị Phật, mà làm thượng thủ.
Lúc Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trên tòa Sư tử, tự trải tọa cụ, ngồi
kiết già, thẳng thân chính nguyện, an trụ trong niệm hiện tại, vào định
Vương diệu; các định khác đều thu nhiếp trong định này, vì đây là chỗ
lưu xuất các định.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết đúng, nghĩ đúng, từ định vương
diệu, ung dung quán chiếu, dùng thiên nhãn thanh tịnh, quan sát thế
giới chư Phật trong mười phương, toàn thân thư thái, từ nơi tướng
ngàn vòng tròn dưới hai lòng bàn chân, phóng ra sáu mươi trăm ngàn,
vô số hào quang; từ mười ngón chân, hai mu bàn chân, hai gót chân,
bốn mắt cá, hai ống chân, hai bắp chân, hai đầu gối, hai bàn tọa, hai
đùi vế, lưng, sườn, bụng, bả vai, chữ Đức ( ) thẳng rốn trên tim giữa
ngực, hai vú, hai nách, hai vai, hai bắp tay, hai khuỷu tay, hai bắp tay
trên, hai cổ tay, hai tay, hai lòng bàn tay, mười ngón tay, ót, cổ họng,
mép, cằm, má, trán, đầu, đỉnh, hai mày, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi,
miệng, bốn răng cửa, bốn mươi răng, tướng lông xoắn giữa mày ...
mỗi bộ phận trong cơ thể, đều phóng ra sáu mươi trăm ngàn, vô số hào
quang; mỗi hào quang này, soi sáng cả thế giới ba lần ngàn, rồi từ đó,
lần lượt soi khắp vô số cõi Phật trong mười phương; trong đó, có loài
hữu tình nào gặp được hào quang này, nhất định đạt được quả vị giác
ngộ cao tột.
Lúc bấy giờ, tất cả lỗ chân lông của Đức Thế Tôn đều thông
hoạt và phát ra sáu mươi trăm ngàn vô số hào quang, mỗi hào quang
đó, đều soi sáng cả thế giới ba lần ngàn, rồi từ đó, lần lượt soi khắp vô
số cõi Phật trong mười phương; trong đó, có hữu tình nào gặp được
hào quang này, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột.
Lúc bấy giờ, từ thân đức Thế Tôn phát ra hào quang, thường soi
khắp cả thế giới ba lần ngàn; rồi từ đó, lần lượt soi khắp vô số cõi Phật
trong mười phương; trong đó, có hữu tình nào gặp được hào quang
này, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột.
Lúc bấy giờ, từ miệng đức Thế Tôn phát ra tướng lưỡi rộng dài,
che khắp cả thế giới ba lần ngàn, vui vẻ mỉm cười. Lại từ tướng lưỡi
rộng dài đó, tuông ra vô lượng trăm ngàn vô số hào quang; hào quang
đó nhiều màu sắc, từ trong mỗi hào quang nhiều màu đó, hiện ra hoa
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sen báu, hoa đó có ngàn cánh, đều là màu vàng ròng, có các báu trang
nghiêm, thêu dệt đẹp đẽ, thật dễ ưa thích, mùi thơm ngào ngạt, xông
thơm trùm khắp, mịn trơn nhẹ nhàng, tiếp xúc thì sanh niềm vui thanh
thoát. Trong đài của các hoa, đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp
âm vi diệu, mỗi mỗi pháp âm đều nói pháp tương ưng Bát-nhã-ba-lamật-đa; loài hữu tình nào nghe được, thì nhất định đạt được quả vị
Giác ngộ cao tột, rồi từ đó, lần lượt biến khắp vô số cõi Phật trong
mười phương, nói pháp lợi ích, cũng đều như vậy.
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn không rời chỗ ngồi, nhập định Sư tử
dạo chơi, hiện sức thần thông, khiến cho thế giới ba lần ngàn này phát
ra sáu loại biến động: Động, động rất mạnh, cùng động rất mạnh;
phun, phun rất mạnh, cùng phun rất mạnh; rung, rung rất mạnh, cùng
rung rất mạnh; chạm, chạm rất chạm, cùng chạm rất mạnh; rống, rống
rất mạnh, cùng rống rất mạnh; nổ, nổ rất mạnh, cùng nổ rất mạnh.
Lại khiến cho cõi này Đông nổi Tây chìm, Tây nổi Đông chìm,
Nam nổi Bắc chìm, Bắc nổi Nam chìm, ở giữa nổi chung quanh chìm,
chung quanh nổi ở giữa chìm. Cõi này trở nên trong sạch, sáng mát êm
ả, sinh ra các loài hữu tình lợi ích an vui.
Khi ấy, thế giới ba lần ngàn này có bao nhiêu cảnh Địa ngục,
Súc sanh, Ngạ quỉ và các hầm ác thú hung hiểm, khốn khổ khác, tất cả
hữu tình, đều lìa nạn khổ. Từ đây, chết rồi, được sinh vào cõi người và
sáu cảnh trời trong cõi Dục, đều nhớ kiếp trước, vui mừng nhảy nhót,
cùng đến chỗ Phật, với tâm thanh tịnh, đầu lạy chân Phật; rồi từ đây,
lần lượt biến khắp vô số cõi Phật trong mười phương. Do thần lực
Phật, có sáu loại biến động. Lúc đó, các loài ác thú của thế giới kia và
tất cả hữu tình, đều lìa nạn khổ. Từ đây, chết rồi được sanh vào cõi
người và sáu cảnh trời trong cõi Dục, đều nhớ kiếp trước, vui mừng
nhảy nhót. Mỗi loài ở trong cõi mình, đều đến chỗ Phật, đầu lạy chân
Phật.
Khi ấy, thế giới ba lần ngàn này, và vô số thế giới hữu tình khác
trong mười phương, người mù thấy được, người điếc nghe được,
người câm nói được, nguời điên tỉnh trí, người loạn được yên, người
nghèo được giàu, người không y phục được y phục, người đói được
ăn, người khát được uống, người bệnh được lành, người xấu được đẹp,
người tàn tật được lành lặn, người thiếu giác quan được đầy đủ, người
mê được tỉnh, người mệt mỏi được khỏe khoắn.
Khi ấy, các loài hữu tình, với tâm bình đẳng, đối đãi nhau như
cha mẹ, như anh em, như chị em, như thân hữu, như bà con; lìa lối
sống nói xuyên tạc, tu theo lối sống nói ngay thẳng; lìa nếp sống làm
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mười điều ác, tu theo nếp sống làm mười điều lành; lìa tư tưởng ác, tu
theo tư tưởng thiện; lìa hạnh không thanh tịnh, tu theo hạnh thanh
tịnh; thích sạch, bỏ dơ, ưa yên tĩnh, bỏ ồn ào; thân tâm thư thới, liền
sanh niềm vui thanh thoát, như người tu hành vào Định thứ ba. Lại có
trí tuệ cao tột, bỗng chốc phát sinh, khởi lên ý nghĩ: Ban cho rộng
khắp, điều hòa khắc phục, an ổn chịu đựng, tiến tới mạnh mẽ, vắng
lặng hoàn toàn, quán sát chín chắn, lìa hẳn phóng túng, tu hành thanh
tịnh; đối với các loài hữu tình, từ-bi hỷ-xả, không gây rối nhau, thật là
tốt đẹp!
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trên tòa Sư tử, phóng hào quang
đặc biệt, oai đức lớn lao, ánh sáng phủ khắp thế giới ba lần ngàn và cả
vô số cõi Phật trong mười phương; núi Tô mê lô, núi Luân vi … và
còn tất cả thần rồng, cung trời, cho đến cõi Tịnh Cư, cũng đều được
chiếu khắp, như trăng tròn mùa thu làm mờ các vì sao, như mặt trời
mùa hạ, ánh sáng làm nhòa các sắc; như bốn ngọn Đại Bảo Diệu Cao
sơn vương soi đến các núi khác, ánh sáng hơn hẳn, đức Phật dùng thần
lực, hiện lại thân Phật, khiến cho tất cả hữu tình, trong thế giới ba lần
ngàn này đều thấy được. Khi ấy, vô lượng vô số các vị trời ở cõi Tịnh
Cư, trong thế giới ba lần ngàn này, dưới đến các trời trong cõi Tứ Đại
Thiên Vương ở cõi Dục và tất cả loài người chẳng phải người … đều
thấy Như Lai ngồi trên tòa Sư tử, oai quang sáng rực như núi vàng
lớn, vui mừng nhảy nhót, khen chưa từng có; rồi cầm vô số các loại
hoa trời, hương khoanh, hương xoa, hương đốt, hương bột, y phục,
ngọc anh lạc, tràng phan, lọng báu, nhạc cụ, các thứ ngọc, vô lượng
các loại hoa sen trời màu xanh, hoa sen trời màu đỏ, hoa sen trời màu
trắng, hoa sen trời thơm, hoa sen trời màu vàng, hoa sen trời màu
hồng, hoa cây vàng bạc cõi trời, lá thơm cõi trời và vô lượng hoa tươi
trên đất dưới nước, mang đến chỗ Phật, dâng rải lên Phật. Do thần lực
Phật, các tràng hoa kia lần lượt tung lên kết thành đài hoa, số lượng
đầy cả thế giới ba lần ngàn; lọng hoa trời rũ xuống, chuông quí, phan
ngọc thêu dệt tỉ mỉ, rất dễ ưa thích. Khi ấy, cõi Phật này, trang nghiêm
mầu nhiệm, giống như thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Hào quang
của Phật chói sáng khắp mọi loài, trong thế giới ba lần ngàn, hư không
đều cùng một màu vàng rực. Các cõi trong vô số cõi Phật ở mười
phương, cũng lại như thế.
Khi ấy, các cõi Phật trong thế giới ba lần ngàn này: Châu Nam
thiệm bộ, châu Đông thắng thần, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc câu lô,
người ở trong đó, do thần lực Phật, ai cũng thấy Phật ngồi ngay trước
mặt, đều nghĩ rằng, Đức Như Lai nói pháp cho riêng mình. Như vậy,
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các trời trong các cõi: Trời Tứ Đại Thiên Vương, trời Tam thập tam,
trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời
Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang,
trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh,
trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời
Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời
Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh, cũng do
thần lực của Thế Tôn, mà mỗi vị đều thấy Phật, ngồi chính trước mặt,
và đều nghĩ rằng: Đức Như Lai nói pháp cho riêng mình.
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn không rời chỗ ngồi, vui vẻ mỉm cười,
từ trên mặt Ngài, phóng hào quang lớn, chiếu khắp các cõi Phật, trong
thế giới ba lần ngàn, vô số cõi Phật trong mười phương.
Khi ấy, ở các cõi Phật trong thế giới ba lần ngàn này, tất cả loài
hữu tình, theo hào quang của Phật, thấy khắp vô số cõi Phật trong
mười phương, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, được chúng
Thanh văn, Bồ-tát vây quanh, và còn thấy tất cả các loài hữu tình, vô
tình khác nữa.
Khi ấy, tất cả loài hữu tình, ở vô số cõi Phật trong mười
phương, theo hào quang Phật, cũng thấy ở cõi đó, đức Như Lai Ứng
Chánh Đẳng Giác Thích Ca Mâu Ni, được chúng Thanh văn, Bồ-tát
vây quanh và còn thấy tất cả các loài hữu tình, vô tình khác nữa.
Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương
Đông, tên là Đa Bảo, có Phật hiệu là Bảo Tánh Như Lai, Ứng Chánh
Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-giàphạm, đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho
chúng đại Bồ-tát. Trong đó có vị Bồ-tát tên là Phổ Quang, thấy hào
quang lớn này, cõi đất biến động và thân tướng Phật, lòng sanh thắc
mắc, đi đến trước Phật, đầu lạy hai chân Phật, bạch: Bạch đức Thế
Tôn! Do nhân duyên gì, mà có điềm lành này?
Khi ấy, đức Phật Bảo Tánh bảo đại Bồ-tát Phổ Quang: Nầy
Thiện nam tử! Ở phía Tây của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế
giới tận cùng, tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni,
Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ,
Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn
Sư, Phật, Bạt-già-phạm, hiện an ổn trú trì tại đó, sắp nói pháp Đại Bátnhã-ba-la-mật-đa cho chúng đại Bồ-tát. Do thần lực của Phật đó, mà
hiện ra điềm lành này.
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Phổ Quang nghe rồi, vui mừng nhảy nhót, lại bạch Phật: Bạch
Thế Tôn! Con nay xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ
bái cúng dường đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng đại Bồtát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt, pháp môn Đà-la-ni,
pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại, ở thân sau cùng, nối ngôi vị
Phật. Cúi xin dũ lòng thương xót, chấp thuận!
Khi ấy, Phật Bảo Tánh bảo Bồ-tát Phổ Quang: Hay thay! Hay
thay! Nay đã đúng lúc. Được, ông cứ khởi hành.
Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, hoa ấy có
ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Phổ Quang và
dặn rằng: Ngươi mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như
lời Ta dặn, bạch: "Như Lai Bảo Tánh xin ân cần thăm hỏi, Ngài được
ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng?
Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng?". Rồi cầm
hoa sen này, dâng lên Thế Tôn, để làm Phật sự. Ngươi đến cõi kia,
phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại chúng ở đó, chớ
sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các
vị Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì
nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Khi ấy, Bồ-tát Phổ Quang nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô
lượng trăm ngàn vô số đại Bồ-tát xuất gia, tại gia và vô số trăm ngàn
đồng nam, đồng nữ, đầu lễ chân Phật, đi vòng bên phải, rồi xin giả từ.
Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan, lọng báu,
y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác, bắt đầu lên
đường. Vô số cõi Phật ở phương Đông đã đi qua, đến cõi Phật nào
cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi
nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên. Bồ-tát Phổ Quang tiến tới
trước, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở phía Đông của cõi này, trải qua vô
số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Đa Bảo, có Phật hiệu là Bảo
Tánh. Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên
Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn, được ít
bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng?
Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm
ngàn hoa sen sắc vàng ròng ấy, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.
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Lúc bấy giờ, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhận hoa sen ấy, rồi
rải trở lại vô số thế giới chư Phật ở phương Đông. Do thần lực Phật,
khiến cho các hoa này, rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa
này, đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp tương ưng Đại Bát-nhãba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, hữu tình nào nghe được, đều đạt được
quả vị Giác ngộ cao tột.
Khi ấy, Phổ Quang và tùy tùng thấy việc này, vui mừng nhảy
nhót, khen chưa từng có; mỗi người tùy theo căn lành và phẩm vật
cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ngồi một bên.
Cứ như vậy, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả cõi Phật ở
phương Đông, mỗi cõi đều có các Đức Như Lai, hiện đang nói phàp
mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật ấy, cũng đều có một vị Bồtát đứng đầu, thấy hào quang lớn ấy, cõi đất biến động, và thân tướng
Phật, đều đến chỗ Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì
mà có điềm lành này?
Khi ấy, các Đức Phật kia, Ngài nào cũng đáp: Ở phía Tây của
cõi này, có thế giới Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp
nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát. Do thần lực của
Phật đó, nên mới hiện điềm lành này.
Các vị Bồ-tát hàng đầu nghe xong, vui mừng, Ngài nào cũng
đều xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng
dường Phật và các vị Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia khen hay và cho đi.
Các Ngài trao cho hoa sen ngàn báu, sắc vàng ròng và dặn dò: Ngươi
đem hoa này đến chỗ Phật kia, bạch lại đầy đủ lời Ta: “Xin ân cần
thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều
hòa, an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ
chăng?” Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.
Ngươi đến cõi kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị
Bồ-tát, chớ sinh lòng khinh coi thường, mà tự làm thương tổn mình.
Vì sao vậy? Vì các Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ
sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Mỗi vị đứng đầu, nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng,
vô số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật
cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều
có cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, dâng hoa bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong, rải
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trở lại phương Đông. Do thần lực Phật, nên hoa rơi khắp các cõi Phật.
Trong đài của các hoa đều có hóa Phật nói pháp Đại Bát-nhã-ba-lamật-đa cho các Bồ-tát, khiến cho nguời nghe, nhất định đạt được quả
vị Giác ngộ cao tột.
Bồ-tát đứng đầu và các tùy tùng thấy rồi, vui mừng, khen chưa
từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay
ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát.
Xong, lui qua ngồi một bên.
Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương
Nam, tên là Ly Nhất Thiết Ưu, có Phật hiệu là Vô Ưu Đức, Như Lai,
Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật,
Bạt-già-phạm, đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã-ba-lamật-đa cho các chúng đại Bồ-tát. Trong đó, có vị Bồ-tát tên là Ly Ưu,
thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động, và thân tướng Phật, lòng
sanh thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu lạy hai chân Phật, bạch: Bạch
Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có điềm lành này?
Khi ấy, Phật Vô Ưu Đức bảo Bồ-tát Ly Ưu: Nầy Thiện nam tử!
Ở phía Bắc của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng
tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai, Ứng,
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải,
Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-giàphạm, đang an ổn trú trì tại đó, sắp nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa
cho chúng đại Bồ-tát. Do thần lực của Phật đó, mà hiện điềm lành này.
Ly Ưu nghe rồi, vui mừng nhảy nhót, lại bạch Phật: Bạch Thế
Tôn! Con nay xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ bái,
cúng dường Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng đại Bồ-tát,
những vị đã chứng đạt được sự hiểu biết thông suốt, pháp môn Đà-lani, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại, ở thân sau cùng, nối ngôi
vị Phật. Cúi xin dũ lòng thương xót, chấp thuận!
Khi ấy, Phật Vô Ưu Đức bảo Bồ-tát Ly Ưu: Hay thay! Hay
thay! Nay đã đúng lúc. Được, ông cứ khởi hành.
Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, hoa này có
ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Ly Ưu và dặn:
Ngươi mang hoa này, đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như lời Ta dặn,
bạch: “Như Lai Vô Ưu Đức, xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít
phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời
chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng?” Rồi cầm hoa sen
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này, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Ngươi đến cõi kia, phải nhận
thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các đại chúng, chớ sinh lòng coi
thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các Bồ-tát kia, oai
đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn,
mới sanh về cõi đó.
Khi ấy, Bồ-tát Ly Ưu nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô
lượng, trăm nghìn vô số đại Bồ-tát xuất gia, tại gia và vô lượng trăm
nghìn đồng nam, đồng nữ, đầu lạy chân Phật, đi vòng bên phải, rồi xin
giả từ, mỗi vị mang theo vô lượng hoa hương, tràng phan, lọng báu, y
phục, trang sức quí và các phẩm vật cúng dường khác, bắt đầu lên
đường. Vô số cõi Phật ở phương Nam đã đi qua, đến cõi Phật nào
cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi
nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy chân Phật, đi quanh trăm
ngàn vòng, rồi lui đứng một bên. Bồ-tát Ly Ưu tiến tới trước, bạch
Phật: “Bạch Thế Tôn! Ở phía Nam của cõi này, trải qua vô số thế
giới, có thế giới tận cùng tên là Ly Nhất Thiết Ưu, có Phật hiệu là Vô
Ưu Đức, Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn,
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ,
Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn,
được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui
chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng?”
Rồi cầm ngàn hoa sen sắc vàng ròng ấy, dâng lên Thế Tôn để làm Phật
sự.
Lúc bấy giờ, đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận số hoa sen ấy, rồi
rải trở lại vô số thế giới chư Phật ở phương Nam. Do thần lực Phật,
khiến các hoa sen này, rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa
này, đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp tương ưng Đại Bát-nhãba-la-mật-đa, cho các Bồ-tát, hữu tình nào nghe được, nhất định đạt
được quả vị Giác ngộ cao tột.
Khi ấy, Ly Ưu và các tùy tùng thấy việc này rồi, vui mừng nhảy
nhót, khen chưa từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng
dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen
Phật và Bồ-tát. Xong, lui ngồi một bên.
Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả các cõi Phật
ở phương Nam, mỗi cõi đều có đức Như Lai hiện đang nói pháp mầu
cho đại chúng. Tại chỗ các Phật ấy, cũng đều có một vị Bồ-tát đứng
đầu, thấy hào quang lớn ấy, cõi đất biến động và thân tướng Phật; đến
25

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

chỗ Phật bạch: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có điềm lành
này?
Khi ấy, các Đức Phật kia đều đáp: Ở phương Bắc của cõi này,
có thế giới Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp nói
pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho hàng Bồ-tát. Do thần lực của Phật
đó, nên mới hiện điềm lành này.
Các vị Bồ-tát đứng đầu nghe xong, vui mừng, Ngài nào cũng
đều xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng
dường Phật và Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia khen ngợi và cho đi. Các
Ngài trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng, và dặn: Ngươi đem hoa
này, đến chỗ Phật kia, bạch lại đầy đủ lời ta: “Xin ân cần thăm hỏi,
Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an
vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ
chăng?” Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.
Ngươi đến cõi kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị
Bồ-tát, chớ sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao
vậy? Vì các Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi
thúc, vì nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Mỗi vị đứng đầu nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô
số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng
dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có
cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm nghìn vòng, dâng hoa, bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong,
rải trở lại phương Nam. Do thần lực Phật, khiến hoa rơi khắp các cõi
Phật. Trong đài của các hoa này, đều có hóa Phật nói pháp Đại Bátnhã-ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát; khiến cho nguời nghe, nhất định đạt
được quả vị Giác ngộ cao tột.
Bồ-tát đứng đầu và hàng tùy tùng thấy rồi, vui mừng, khen chưa
từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay
ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát.
Xong, lui ngồi một bên.
Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương Tây,
tên là Cận Tịch Tịnh, có Phật hiệu là Bảo Diệm, Như Lai, Ứng, Chánh
Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-giàphạm, đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho
các đại Bồ-tát. Cõi đó, có Bồ-tát tên là Hành Tuệ, thấy hào quang lớn
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này, cõi đất biến động, và thân tướng Phật, lòng sanh thắc mắc, đi đến
trước Phật, đầu lạy hai chân Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Do nhân
duyên gì, mà có điềm lành này?
Khi ấy, Phật Bảo Diệm bảo đại Bồ-tát Hành Tuệ: Này Thiện
nam tử! Ở phía Đông của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế giới
tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như
Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế
Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư,
Phật, Bạt-già-phạm, đang an ổn trú trì tại đó, sắp nói pháp Đại Bátnhã-ba-la-mật-đa cho chúng đại Bồ-tát. Do thần lực của Phật đó, mà
hiện điềm lành này.
Hành Tuệ nghe rồi, vui mừng nhảy nhót, lại bạch Phật: Bạch
Thế Tôn! Con nay xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ
bái, cúng dường Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng đại Bồ-tát,
những vị đã chứng được sự hiểu biết thông suốt, pháp môn Đà-la-ni,
pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại, ở thân sau cùng, nối ngôi vị
Phật. Cúi xin dũ lòng thương xót, chấp thuận!
Khi ấy, Phật Bảo Diệm bảo Bồ-tát Hành Tuệ: Hay thay! Hay
thay! Nay đã đúng lúc. Được, ông cứ khởi hành.
Đức Phật liền lấy nghìn đóa hoa sen sắc vàng ròng, hoa này có
nghìn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Hành Tuệ và
dặn: Ngươi đem hoa này, đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như lời ta
dặn, bạch rằng: “Như Lai Bảo Diệm xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít
bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng?
Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng?” Rồi cầm
hoa sen này, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Ngươi đến cõi kia,
phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các đại chúng, chớ sinh
lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các Bồtát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân
duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Khi ấy, Bồ-tát Hành Tuệ nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô
lượng trăm ngàn, vô số đại Bồ-tát xuất gia, tại gia, và vô số trăm ngàn,
đồng nam, đồng nữ, đầu lạy chân Phật, đi vòng bên phải, rồi xin giã
từ. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan, lọng
báu, y phục, trang sức quí và các phẩm vật cúng dường khác, bắt đầu
lên đường. Vô số cõi Phật ở phương Tây đã đi qua, đến cõi Phật nào,
cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi
nào.
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Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm nghìn vòng, rồi lui đứng một bên. Bồ-tát Hành Tuệ tiến tới trước,
bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở phía Tây của cõi này, trải qua vô số thế
giới, có thế giới tận cùng tên là Cận Tịch Tịnh, có Phật hiệu là Bảo
Diệm, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên
Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn “được ít
bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng?
Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng?” Rồi cầm
ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng ấy, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.
Khi ấy, đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, rồi rải trở
lại vô số thế giới chư Phật ở phương Tây. Do thần lực Phật, khiến các
hoa này rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này, đều có hóa
Phật, ngồi kiết già, nói pháp tương ưng Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho
các Bồ-tát; hữu tình nào nghe được, nhất định đạt được quả vị Giác
ngộ cao tột.
Khi ấy, Hành Tuệ và các tùy tùng, thấy việc này rồi, vui mừng
nhảy nhót, khen chưa từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật
cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen Phật và các Bồ-tát. Xong, lui qua ngồi một bên.
Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả các cõi Phật
ở phương Tây, mỗi cõi đều có đức Như Lai, hiện đang nói pháp mầu
cho đại chúng. Tại chỗ các Phật ấy, cũng đều có một vị Bồ-tát đứng
đầu, thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động và thân tướng Phật;
tiến đến trước bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì, mà có
điềm lành này?
Khi ấy, các đức Phật kia, mỗi Ngài đều đáp: Ở phía Động, có
thế giới Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp nói pháp
Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho chúng đại Bồ-tát. Do thần lực của Phật
kia, mới hiện điềm lành này.
Các Bồ-tát đứng đầu nghe xong, vui mừng, Ngài nào cũng xin
đến thế giới Kham Nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Phật và
các Bồ-tát. Các đức Như Lai kia khen hay và cho đi. Các Ngài đều
trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng, và dặn: Ngươi đem hoa này,
đến chỗ Phật kia, bạch lại đầy đủ lời ta: “Xin ân cần thăm hỏi, Ngài
được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui
chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng?”
Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Ngươi đến cõi
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kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồ-tát, chớ
sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các
Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân
duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Mỗi vị đứng đầu nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô
số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng
dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có
cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm nghìn vòng, dâng hoa, bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong,
rải trở lại phương Tây. Do thần lực Phật, nên hoa rơi khắp các cõi
Phật. Trong đài của các hoa này, đều có hóa Phật, nói pháp Đại Bátnhã-ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, khiến cho nguời nghe, nhất định đạt
được quả vị Giác ngộ cao tột.
Bồ-tát đứng đầu và các tùy tùng thấy rồi, vui mừng, khen chưa
từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay
ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát.
Xong, lui ngồi một bên.
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Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương Bắc,
tên là Tối Thắng, có Phật hiệu là Thắng Đế, Như Lai, Ứng Chánh
Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-giàphạm, đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho
chúng đại Bồ-tát. Trong đó, có vị Bồ-tát tên là Thắng Thọ, thấy hào
quang lớn này, cõi đất biến động và thân tướng Phật, lòng sanh thắc
mắc, đi đến trước Phật, đầu lạy hai chân Phật, bạch: Bạch đức Thế
Tôn! Do nhân duyên gì, mà có điềm lành này?
Khi ấy, đức Phật Thắng Đế bảo đại Bồ-tát Thắng Thọ: Nầy
Thiện nam tử! Ở phía Nam của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế
giới tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni,
Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ,
Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn
Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay đang an ổn trú trì tại đó, sắp nói pháp Đại
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho chúng đại Bồ-tát. Do thần lực của Phật đó,
mà hiện ra điềm lành này.
Thắng Thọ nghe rồi, vui mừng nhảy nhót, lại bạch Phật: Bạch
Thế Tôn! Con nay xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ
bái cúng dường đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng đại Bồtát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt, pháp môn Đà-la-ni,
pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại, ở thân sau cùng, nối ngôi vị
Phật. Cúi xin Ngài dũ lòng thương xót, chấp thuận !
Khi ấy, Phật Thắng Đế bảo Bồ-tát Thắng Thọ: Hay thay! Hay
thay! Nay đã đúng lúc. Được, ông cứ khởi hành.
Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, hoa ấy có
ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Thắng Thọ và
dặn: Ngươi mang hoa này, đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như lời Ta
dặn, bạch: "Như Lai Thắng Đế, xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít
bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng?
Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi cầm
hoa sen này, dâng lên Thế Tôn, để làm Phật sự. Ngươi đến cõi Phật
kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại chúng, chớ sinh
lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị
Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân
duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
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Khi ấy, Bồ-tát Thắng Thọ nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô
lượng trăm ngàn vô số đại Bồ-tát xuất gia, tại gia và vô số trăm ngàn
đồng nam, đồng nữ, đầu lễ chân Phật, đi vòng bên phải, rồi xin giã từ.
Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan, lọng báu,
y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác, bắt đầu lên
đường. Vô số cõi Phật ở phương Bắc đã đi qua, đến cõi Phật nào cũng
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên. Bồ-tát Thắng Thọ tiến tới trước,
bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở phía Bắc của cõi này, trải qua vô số thế
giới, có thế giới tận cùng tên là Tối Thắng, Phật hiệu là Thắng Đế Như
Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế
Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư,
Phật, Bạt-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn, Ngài được ít bệnh,
ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời
chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm ngàn hoa
sen sắc vàng ròng ấy, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.
Lúc bấy giờ, đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, rồi rải
trở lại vô số thế giới chư Phật ở phương Bắc. Do thần lực Phật, khiến
cho các hoa sen này rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này,
đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp tương ưng Đại Bát-nhã-ba-lamật-đa cho các Bồ-tát; hữu tình nào nghe được, nhất định đều đạt
được quả vị Giác ngộ cao tột.
Khi ấy, Thắng Thọ và tùy tùng thấy việc này rồi, vui mừng
nhảy nhót, khen chưa từng có. Mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật
cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ngồi một bên.
Cứ như vậy, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả các cõi Phật
ở phương Bắc, mỗi cõi đều có các Đức Như Lai, hiện đang nói phàp
mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật ấy, cũng đều có một vị Bồtát đứng đầu, thấy hào quang lớn ấy, cõi đất biến động, và thân tướng
Phật, đều đến trước Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà
có điềm lành này?
Khi ấy, các Đức Phật kia, Ngài nào cũng đáp: Ở phía Nam của
cõi này, có thế giới Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp
nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát. Do thần lực của
Phật đó, nên mới hiện điềm lành này.
Các vị Bồ-tát hàng đầu nghe xong, vui mừng; Ngài nào cũng
đều xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng
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dường Phật và các vị Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia khen hay và cho đi.
Các Ngài trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn: Ngươi đem
hoa này đến chỗ Phật kia, bạch lại đầy đủ lời ta: “Xin ân cần thăm hỏi,
Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an
vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ
chăng?” Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.
Ngươi đến cõi kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị
Bồ-tát, chớ sinh lòng khinh coi thường, mà tự làm thương tổn mình.
Vì sao vậy? Vì các Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ
sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Mỗi vị đứng đầu nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô
số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng
dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có
cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, dâng hoa, bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong,
rải trở lại phương Bắc. Do thần lực Phật, nên hoa rơi khắp các cõi
Phật. Trong đài của các hoa, đều có hóa Phật, nói pháp Đại Bát-nhãba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, khiến cho nguời nghe, nhất định đạt được
quả vị giác ngộ cao tột.
Bồ-tát đứng đầu và các tùy tùng thấy rồi, vui mừng, khen chưa
từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay
ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát.
Xong, lui ngồi một bên.
Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương
Đông Bắc, tên là Định Trang Nghiêm, có Phật hiệu là Định Tượng
Thắng Đức, Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn,
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ,
Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp
Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho các chúng đại Bồ-tát. Trong đó có vị
Bồ-tát tên là Ly Trần Dũng Mãnh, thấy hào quang này, cõi đất biến
động và thân tướng Phật, lòng sanh thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu
lạy hai chân Phật, bạch: Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên gì, mà có
điềm lành này?
Khi ấy, đức Phật Định Tượng Thắng Đức bảo đại Bồ-tát Ly
Trần Dũng Mãnh: Này Thiện nam tử! Ở phía Tây Nam của cõi này,
trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật
hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu,
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Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay đang an ổn trú
trì tại đó, sắp nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho chúng đại Bồ-tát.
Do thần lực của Phật đó, mà hiện ra điềm lành này.
Khi ấy, Ly Trần Dũng Mãnh nghe Phật nói rồi, vui mừng nhảy
nhót, lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con nay xin đến thế giới Kham
Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ bái cúng dường đức Như Lai Thích Ca
Mâu Ni và các chúng đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết
thông suốt, pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự
tại, ở thân sau cùng, nối ngôi vị Phật. Cúi xin dũ lòng thương xót,
chấp thuận!
Khi ấy, Phật Định Tượng Thắng Đức bảo Bồ-tát Ly Trần Dũng
Mãnh: Hay thay! Hay thay! Nay đã đúng lúc. Được, ông cứ khởi hành.
Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, hoa này có
ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Ly Trần Dũng
Mãnh và dặn: Ngươi mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni,
như lời Ta dặn, bạch: "Như Lai Định Tượng Thắng Đức xin ân cần
thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều
hòa, an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ
chăng?” Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn, để làm Phật sự.
Ngươi đến cõi kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại
chúng ở đó, chớ sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì
sao vậy? Vì Các đại Bồ-tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ
sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Khi ấy, Bồ-tát Ly Trần Dũng Mãnh nhận hoa, vâng lệnh, rồi
cùng với vô lượng trăm ngàn vô số đại Bồ-tát xuất gia, tại gia và vô
lượng trăm ngàn đồng nam, đồng nữ, đầu lạy chân Phật, đi vòng bên
phải, rồi xin giã từ. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương,
tràng phan, lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng
dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở hướng Đông Bắc đã
đi qua, đến cõi Phật nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen, không bỏ sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên. Bồ-tát Ly Trần Dũng Mãnh tiến
tới trước, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở phía Đông Bắc của cõi này, trải
qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Định Trang Nghiêm, có
Phật hiệu là Định Tượng Thắng Đức, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng
Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, xin ân
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cần thăm hỏi Thế Tôn : “ Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ
nhàng, khí lực
điều hòa, an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh
dễ độ chăng?” Rồi cầm ngàn hoa sen sắc vàng ròng ấy, dâng lên Thế
Tôn, để làm Phật sự.
Lúc bấy giờ, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhận hoa sen ấy, rồi
rải trở lại vô số thế giới chư Phật ở hướng Đông Bắc. Do thần lực
Phật, khiến cho các hoa này rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các
hoa này, đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp tương ưng Đại Bátnhã-ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, hữu tình nào nghe được, đều đạt
được quả vị Giác ngộ cao tột.
Khi ấy, Ly Trần Dũng Mãnh và các tùy tùng thấy việc này rồi,
vui mừng nhảy nhót, khen chưa từng có. Mỗi người tùy theo căn lành
và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn
trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ngồi một bên.
Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả cõi Phật ở
phương Đông Bắc, mỗi cõi đều có các Đức Như Lai, hiện đang nói
pháp mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật ấy, cũng đều có một vị
Bồ-tát đứng đầu, thấy hào quang lớn ấy, cõi đất biến động, và thân
tướng Phật, đều đến chỗ Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì
mà có điềm lành này?
Khi ấy, các Đức Như Lai kia, Ngài nào cũng đáp: Ở phía Tây
Nam của cõi này, có thế giới Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca
Mâu Ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát. Do
thần lực của Phật đó, nên mới có điềm lành này.
Các vị Bồ-tát đứng đầu nghe xong vui mừng, Ngài nào cũng
đều xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng
dường Phật và các vị Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia khen hay và cho đi.
Các Ngài trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn: Ngươi đem
hoa này đến chỗ Phật kia, bạch lại đầy đủ lời ta: “Xin ân cần thăm hỏi,
Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an
vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ
chăng?” Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.
Ngươi đến cõi kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị
Bồ-tát, chớ sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao
vậy? Vì các Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi
thúc, vì nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Mỗi vị đứng đầu nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô
số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng
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dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có
cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, dâng hoa, bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong,
rải trở lại phương Đông Bắc. Do thần lực Phật, nên hoa rơi khắp các
cõi Phật. Trong đài của các hoa này, đều có hóa Phật nói pháp Đại
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, khiến cho nguời nghe, nhất định
đạt được quả vị giác ngộ cao tột.
Bồ-tát đứng đầu và các tùy tùng thấy rồi, vui mừng, khen chưa
từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay
ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát.
Xong, lui ngồi một bên.
Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở hướng Đông
Nam, tên là Diệu Giác Trang Nghiêm, rất dễ ưa thích, có Phật hiệu là
Liên Hoa Thắng Đức Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh
Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều
Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, đang an ổn trú trì tại đó,
nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho các đại Bồ-tát. Trong đó, có vị
Bồ-tát tên là Liên Hoa Thủ, thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động
và thân tướng Phật, lòng sanh thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu lạy hai
chân Phật, bạch: Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên gì, mà có điềm
lành này?
Khi ấy, đức Phật Liên Hoa Thắng Đức bảo đại Bồ-tát Liên Hoa
Thủ: Này Thiện nam tử! Ở phía Tây Bắc của cõi này, trải qua vô số
thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích
Ca Mâu Ni, Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn,
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ,
Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, đang an ổn trú trì tại đó, sắp nói
pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho chúng đại Bồ-tát. Do thần lực của
Phật đó, mà hiện ra điềm lành này.
Khi ấy, Liên Hoa Thủ nghe Phật nói rồi, vui mừng nhảy nhót,
lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con nay xin đến thế giới Kham Nhẫn,
để chiêm ngưỡng, lễ bái cúng dường đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni
và các chúng đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt,
pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại, ở thân
sau cùng, nối ngôi vị Phật. Cúi xin dũ lòng thương xót, chấp thuận !
Khi ấy, Phật Liên Hoa Thắng Đức bảo Bồ-tát Liên Hoa Thủ:
Hay thay! Hay thay! Nay đã đúng lúc. Được, ông cứ khởi hành.
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Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, hoa ấy có
ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Liên Hoa Thủ và
dặn: Ngươi mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như lời Ta
dặn, bạch: "Như Lai Liên Hoa Thắng Đức, xin ân cần thăm hỏi, Ngài
được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui
chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng?”
Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn, để làm Phật sự. Ngươi đến
cõi kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại chúng ở đó,
chớ sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì
các vị Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc,
vì nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Khi ấy, Bồ-tát Liên Hoa Thủ nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với
vô lượng trăm ngàn vô số đại Bồ-tát xuất gia, tại gia và vô số trăm
ngàn đồng nam, đồng nữ, đầu lạy chân Phật, đi vòng bên phải, rồi xin
giã từ. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan,
lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác, bắt
đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương Đông Nam đã đi qua, đến cõi
Phật nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ
sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, dâng hoa, bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong,
rải trở lại hướng Đông Nam. Do thần lực Phật, khiến hoa rơi khắp các
cõi Phật. Trong đài của các hoa này, đều có hóa Phật nói pháp Đại
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, khiến cho người nghe, nhất định
đạt được quả vị giác ngộ cao tột.
Bồ-tát đứng đầu và các tùy tùng, thấy rồi vui mừng, khen chưa
từng có. Mỗi người tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều
hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát.
Xong, lui ngồi một bên.
Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở hướng Tây
Nam, tên là Ly Trần Tụ, có Phật hiệu là Nhật Luân Biến Chiếu Thắng
Đức Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên
Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp Đại
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho Các đại Bồ-tát. Cõi đó có Bồ-tát tên là Nhật
Quang Minh, thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động và thân tướng
Phật, lòng sanh thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu lạy hai chân Phật,
bạch: Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên gì, mà có điềm lành này?
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Khi ấy, đức Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức bảo đại Bồtát Nhật Quang Minh: Nầy Thiện nam tử! Ở phía Đông Bắc của cõi
này, trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham Nhẫn, có
Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác,
Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng
Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay đang an
ổn trú trì tại đó, sắp nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho chúng đại
Bồ-tát. Do thần lực của Phật đó, mà hiện ra điềm lành này.
Khi ấy, Nhật Quang Minh nghe Phật nói rồi, vui mừng nhảy
nhót, lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con nay xin đến thế giới Kham
Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ bái cúng dường đức Như Lai Thích Ca
Mâu Ni và các chúng đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết
thông suốt, pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự
tại, ở thân sau cùng, nối ngôi vị Phật. Cúi xin dũ lòng thương xót,
chấp thuận!
Khi ấy, Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức bảo Bồ-tát Nhật
Quang Minh: Hay thay! Hay thay! Nay đã đúng lúc. Được, ông cứ
khởi hành.
Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, hoa ấy có
ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Nhật Quang
Minh và dặn: Ngươi mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni,
như lời Ta dặn, bạch: "Như Lai Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức xin
ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí
lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng
sinh dễ độ chăng?” Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn, để làm
Phật sự. Ngươi đến cõi kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và
các đại chúng, chớ sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình.
Vì sao vậy? Vì các vị Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ
sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Khi ấy, Bồ-tát Nhật Quang Minh nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng
với vô lượng trăm ngàn vô số đại Bồ-tát xuất gia, tại gia và vô số trăm
ngàn đồng nam, đồng nữ, đầu lễ chân Phật, đi vòng bên phải, rồi xin
giã từ. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan,
lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác, bắt
đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở hướng Tây Nam đã đi qua, đến cõi
Phật nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ
sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên. Bồ-tát Nhật Quang Minh tiến
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tới trước, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở phía Tây Nam của cõi này, trải
qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Ly Trần Tụ, có Phật hiệu
là Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng
Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, xin ân
cần thăm
hỏi Thế Tôn: “Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực
điều hòa, an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh
dễ độ chăng?” Rồi cầm ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng ấy, dâng lên
Thế Tôn để làm Phật sự.
Khi ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni, nhận hoa sen ấy, rồi rải trở lại
vô số thế giới chư Phật ở hướng Tây Nam. Do thần lực Phật, khiến
cho các hoa này rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này, đều
có hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp tương ưng Đại Bát-nhã-ba-la-mậtđa cho các Bồ-tát, hữu tình nào nghe được, nhất định đạt được quả vị
Giác ngộ cao tột.
Khi ấy, Nhật Quang Minh và các tùy tùng thấy việc này, vui
mừng nhảy nhót, khen chưa từng có; mỗi người tùy theo căn lành và
phẩm vật cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn
trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ngồi một bên.
Cứ như vậy, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả cõi Phật ở
hướng Tây Nam, mỗi cõi đều có các Đức Như Lai, hiện đang nói pháp
mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật ấy, cũng đều có một vị Bồtát đứng đầu, thấy hào quang lớn ấy, cõi đất biến động, và thân tướng
Phật, đi đến trước Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có
điềm lành này?
Khi ấy, các Đức Phật kia, Ngài nào cũng đáp: Ở phía Đông Bắc
của cõi này, có thế giới Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni,
sắp nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát. Do thần lực
của Phật đó, nên mới hiện điềm lành này.
Các vị Bồ-tát đứng đầu nghe xong, vui mừng, Ngài nào cũng
đều xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng
dường Phật và các vị Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia khen hay và cho đi.
Các Ngài lấy hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn: Ngươi đem hoa
này đến chỗ Phật kia, bạch lại đầy đủ lời ta: “Xin ân cần thăm hỏi,
Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an
vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ
chăng?” Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.
Ngươi đến cõi kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các
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Bồ-tát, chớ sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao
vậy? Vì các Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi
thúc, vì nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Mỗi vị đứng đầu nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô
số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng
dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có
cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, dâng hoa, bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong,
rải trở lại hướng Tây Nam. Do thần lực Phật, nên hoa rơi khắp các cõi
Phật. Trong đài của các hoa, đều có hóa Phật nói pháp Đại Bát-nhãba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, khiến cho nguời nghe, nhất định đạt được
quả vị Giác ngộ cao tột.
Bồ-tát đứng đầu và các tùy tùng thấy rồi, vui mừng, khen chưa
từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay
ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát.
Xong, lui ngồi một bên.
Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở hướng Tây
Bắc, tên là Chơn Tự Tại, có Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Thắng Như
Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế
Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư,
Phật, Bạt-già-phạm, đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã-bala-mật-đa cho các chúng đại Bồ-tát. Trong đó, có vị Bồ-tát tên là Bảo
Thắng, thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động và thân tướng Phật,
lòng sanh thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu lạy hai chân Phật, bạch:
Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên gì, mà có điềm lành này?
Khi ấy, đức Phật Nhất Bảo Cái Thắng bảo đại Bồ-tát Bảo
Thắng: Này Thiện nam tử! Ở hướng Đông Nam của cõi này, trải qua
vô số thế giới, có thế giới tận cùng, tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là
Thích Ca Mâu Ni, Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên
Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự
Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay đang an ổn trú trì tại đó,
sắp nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho chúng đại Bồ-tát. Do thần
lực của Phật đó, mà hiện ra điềm lành này.
Bảo Thắng nghe rồi, vui mừng nhảy nhót, lại bạch Phật: Bạch
Thế Tôn! Con nay xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ
bái cúng dường đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng đại Bồtát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt, pháp môn Đà-la-ni,
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pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại, ở thân sau cùng, nối ngôi vị
Phật. Cúi xin dũ lòng thương xót, chấp thuận !
Khi ấy, Phật Nhất Bảo Cái Thắng bảo Bồ-tát Bảo Thắng: Hay
thay! Hay thay! Nay đã đúng lúc. Được, ông cứ khởi hành.
Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, hoa ấy có
ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Bảo Thắng và
dặn: Ngươi mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như lời Ta
dặn, bạch: "Như Lai Nhất Bảo Cái Thắng xin ân cần thăm hỏi, Ngài
được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui
chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng?”
Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn, để làm Phật sự. Ngươi đến
cõi kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại chúng, chớ
sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các
vị Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì
nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Khi ấy, Bồ-tát Bảo Thắng nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô
lượng trăm ngàn vô số đại Bồ-tát xuất gia, tại gia và vô số trăm ngàn
đồng nam, đồng nữ, đầu lễ chân Phật, đi vòng bên phải, rồi xin giả từ.
Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan, lọng báu,
y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác, bắt đầu lên
đường. Vô số cõi Phật ở hướng Tây Bắc đã đi qua, đến cõi Phật nào
cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi
nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên. Bồ-tát Bảo Thắng tiến tới trước,
bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở phía Tây Bắc của cõi này, trải qua vô số
thế giới, có thế giới tận cùng tên là Chân Tự Tại, có Phật hiệu là Nhất
Bảo Cái Thắng Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên
Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự
Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn:
“Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an
vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ
chăng?” Rồi cầm ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng ấy, dâng lên Thế
Tôn, để làm Phật sự.
Khi ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, rồi rải trở lại vô
số thế giới chư Phật ở hướng Tây Bắc. Do thần lực Phật, khiến cho
các hoa này, rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này, đều có
hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp tương ưng Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa
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cho các Bồ-tát, hữu tình nào nghe được, nhất định đạt được quả vị
Giác ngộ cao tột.
Khi ấy, Bảo Thắng và các tùy tùng thấy việc này rồi, vui mừng
nhảy nhót, khen chưa từng có; mỗi người tùy theo căn lành và phẩm
vật cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen Phật và các Bồ-tát. Xong, lui ngồi một bên.
Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả các cõi Phật
ở hướng Tây Bắc, mỗi cõi đều có các Đức Như Lai, hiện đang nói
phàp mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật ấy, cũng đều có một vị
Bồ-tát đứng đầu, thấy hào quang lớn nầy, cõi đất biến động, và thân
tướng Phật, tiến đến trước, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên
gì mà có điềm lành này?
Khi ấy, các Đức Phật kia, mỗi Ngài đều đáp: Ở hướng Đông
Nam có thế giới Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp
nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát. Do thần lực của
Phật đó, nên mới hiện điềm lành này.
Các Bồ-tát đứng đầu nghe xong, vui mừng, Ngài nào cũng đều
xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường
Phật và các vị Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia khen hay và cho đi. Các
Ngài đều trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn: Ngươi đem
hoa này, đến chỗ Phật kia, bạch lại đầy đủ lời ta: “Xin ân cần thăm
hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa,
an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ
chăng?” Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.
Ngươi đến cõi kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các
Bồ-tát, chớ sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao
vậy? Vì các Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi
thúc, vì nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Mỗi vị đứng đầu nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô
số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng
dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có
cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, dâng hoa bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong,
rải trở lại hướng Tây Bắc. Do thần lực Phật, nên hoa rơi khắp các cõi
Phật. Trong đài của các hoa, đều có hóa Phật nói pháp Đại Bát-nhãba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, khiến cho nguời nghe, nhất định đạt được
quả vị Giác ngộ cao tột.
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Bồ-tát đứng đầu và hàng tùy tùng thấy rồi, vui mừng, khen chưa
từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay
ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát.
Xong, lui ngồi một bên.
Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương
dưới, tên là Liên Hoa, có Phật hiệu là Liên Hoa Đức Như Lai, Ứng,
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải,
Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-giàphạm, đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho
các chúng đại Bồ-tát. Ở đó, có vị Bồ-tát tên là Liên Hoa Thắng, thấy
hào quang lớn này, cõi đất biến động và thân tướng Phật, lòng sanh
thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu lạy hai chân Phật, bạch: Bạch đức
Thế Tôn! Do nhân duyên gì, mà có điềm lành này?
Khi ấy, đức Phật Liên Hoa Đức bảo Bồ-tát Liên Hoa Thắng:
Nầy Thiện nam tử! Ở phía Trên của cõi này, trải qua vô số thế giới, có
thế giới tận cùng, tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu
Ni, Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên
Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay đang an ổn, trú trì tại đó, sắp nói
pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho chúng đại Bồ-tát. Do thần lực của
Phật đó, mà hiện ra điềm lành này.
Khi ấy, Liên Hoa Thắng nghe Phật nói rồi, vui mừng nhảy nhót,
lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con nay xin đến thế giới Kham Nhẫn,
để chiêm ngưỡng, lễ bái cúng dường đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni
và các chúng đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt,
pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại, ở thân
sau cùng, nối ngôi vị Phật. Cúi xin dũ lòng thương xót, chấp thuận!
Khi ấy, Phật Liên Hoa Đức bảo Bồ-tát Liên Hoa Thắng: Hay
thay! Hay thay! Nay đã đúng lúc. Được, ông cứ khởi hành.
Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, hoa ấy có
ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Liên Hoa Thắng
và dặn: Ngươi mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như lời
Ta dặn, bạch: "Như Lai Liên Hoa Đức xin ân cần thăm hỏi, Ngài được
ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng?
Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi cầm
hoa sen này, dâng lên Thế Tôn, để làm Phật sự. Ngươi đến cõi kia,
phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại chúng ở đó, chớ
sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các
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đại Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì
nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Khi ấy, Bồ-tát Liên Hoa Thắng, nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng
với vô lượng trăm ngàn vô số đại Bồ-tát xuất gia, tại gia và vô số trăm
ngàn đồng nam, đồng nữ, đầu lễ chân Phật, đi vòng bên phải, rồi xin
giã từ. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan,
lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác, bắt
đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương Dưới đã đi qua, đến cõi Phật
nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót
cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên. Bồ-tát Liên Hoa Thắng tiến tới
trước, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở phía Dưới của cõi này, trải qua vô
số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Liên Hoa, có Phật hiệu là Liên
Hoa Đức, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn,
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ,
Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn:
“được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui
chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng?”
Rồi cầm ngàn hoa sen sắc vàng ròng ấy, dâng lên Thế Tôn để làm
Phật sự.
Khi ấy, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhận hoa sen ấy, rồi rải trở
lại vô số thế giới chư Phật ở phương Dưới. Do thần lực Phật, khiến
cho các hoa này, rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này, đều
có hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp tương ưng Đại Bát-nhã-ba-la-mậtđa cho các Bồ-tát, hữu tình nào nghe được, nhất định đạt được quả vị
Giác ngộ cao tột.
Khi ấy, Liên Hoa Thắng và các tùy tùng thấy việc này rồi, vui
mừng nhảy nhót, khen chưa từng có; mỗi người tùy theo căn lành và
phẩm vật cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn
trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ngồi một bên.
Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả cõi Phật ở
phương Dưới, mỗi cõi đều có các Đức Như Lai, hiện đang nói phàp
mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật ấy, cũng đều có một vị Bồtát đứng đầu, thấy hào quang lớn ấy, cõi đất biến động, và thân tướng
Phật, đều đến chỗ Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có
điềm lành này?
Khi ấy, các Đức Phật kia, Ngài nào cũng đáp: Ở phía Trên của
cõi này, có thế giới Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp
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nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát. Do thần lực của
Phật đó, nên mới hiện điềm lành này.
Các vị Bồ-tát hàng đầu nghe xong vui mừng, Ngài nào cũng đều
xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường
Phật và các vị Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia khen hay và cho đi. Các
Ngài trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn: Ngươi đem hoa
này đến chỗ Phật kia, bạch lại đầy đủ lời ta: “Xin ân cần thăm hỏi,
Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an
vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ
chăng?” Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.
Ngươi đến cõi kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị
Bồ-tát, chớ sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao
vậy? Vì các Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi
thúc, vì nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Mỗi vị đứng đầu nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô
số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng
dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có
cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, dâng hoa, bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong,
rải trở lại phương Dưới. Do thần lực Phật, nên hoa rơi khắp các cõi
Phật. Trong đài của các hoa, đều có hóa Phật, nói pháp Đại Bát-nhãba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, khiến cho nguời nghe, nhất định đạt được
quả vị Giác ngộ cao tột.
Bồ-tát đứng đầu và hàng tùy tùng thấy rồi, vui mừng, khen chưa
từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay
ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát.
Xong, lui ngồi một bên.
Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương
Trên, tên là Hoan Hỷ, có Phật hiệu là Hỷ Đức Như Lai, Ứng, Chánh
Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạt-giàphạm, đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho
các đại Bồ-tát. Ở đó, có Bồ-tát tên là Hỷ Thọ, thấy hào quang lớn này,
cõi đất biến động và thân tướng Phật, lòng sanh thắc mắc, đi đến trước
Phật, đầu lạy hai chân Phật, bạch: Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên
gì, mà có điềm lành này?
Khi ấy, đức Phật Hỷ Đức bảo đại Bồ-tát Hỷ Thọ: Nầy Thiện
nam tử! Ở phía Dưới của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế giới
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tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như
Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế
Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư,
Phật, Bạt-già-phạm, nay đang an ổn, trú trì tại đó, sắp nói pháp Đại
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho chúng đại Bồ-tát. Do thần lực của Phật đó,
mà hiện ra điềm lành này.
Hỷ Thọ nghe rồi, vui mừng nhảy nhót, lại bạch Phật: Bạch Thế
Tôn! Con nay xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ bái
cúng dường đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng đại Bồ-tát,
những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt, pháp môn Đà-la-ni, pháp
môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại, ở thân sau cùng, nối ngôi vị Phật.
Cúi xin dũ lòng thương xót, chấp thuận !
Khi ấy, Phật Hỷ Đức bảo Bồ-tát Hỷ Thọ: Hay thay! Hay thay!
Nay đã đúng lúc. Được, ông cứ khởi hành.
Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, hoa ấy có
ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Hỷ Thọ và dặn:
Ngươi mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như lời Ta dặn,
bạch: "Như Lai Hỷ Đức xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít
phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời
chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi cầm hoa sen
này, dâng lên Thế Tôn, để làm Phật sự. Ngươi đến cõi kia, phải nhận
thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các đại chúng, chớ sinh lòng coi
thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ-tát kia,
oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn,
mới sanh về cõi đó.
Khi ấy, Bồ-tát Hỷ Thọ nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô
lượng trăm ngàn vô số đại Bồ-tát xuất gia, tại gia và vô số trăm ngàn
đồng nam, đồng nữ, đầu lễ chân Phật, đi vòng bên phải, rồi xin giã từ.
Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan, lọng báu,
y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác, bắt đầu lên
đường. Vô số cõi Phật ở phương Trên đã đi qua, đến cõi Phật nào
cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi
nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên. Bồ-tát Hỷ Thọ tiến tới trước,
bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở phương Trên của cõi này, trải qua vô số
thế giới, có thế giới tận cùng tên là Hoan Hỷ, có Phật hiệu là Hỷ Đức.
Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ,
Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn
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Sư, Phật, Bạt-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn: “được ít bệnh,
ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời
chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi cầm ngàn hoa
sen sắc vàng ròng ấy, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.
Khi ấy, đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, rồi rải trở
lại vô số thế giới chư Phật ở phương Trên. Do thần lực Phật, khiến các
hoa này, rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này đều có hóa
Phật ngồi kiết già, nói pháp tương ưng Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho
các Bồ-tát, hữu tình nào nghe được, nhất định đạt được, quả vị Giác
ngộ cao tột.
Khi ấy, Hỷ Thọ và hàng tùy tùng thấy việc này rồi, vui mừng
nhảy nhót, khen chưa từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật
cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ngồi một bên.
Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả cõi Phật ở
phương Trên, mỗi cõi đều có các Đức Như Lai, hiện đang nói phàp
mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật ấy, cũng đều có một vị Bồtát đứng đầu, thấy hào quang lớn ấy, cõi đất biến động, và thân tướng
Phật, đều đến chỗ Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có
điềm lành này?
Khi ấy, các Đức Phật kia, mỗi Ngài đều đáp: Ở phía Dưới, có
thế giới Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp nói pháp
Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho các đại Bồ-tát. Do thần lực của Phật đó,
nên mới hiện điềm lành này.
Các vị Bồ-tát hàng đầu nghe xong, vui mừng, Ngài nào cũng
xin đến thế giới Kham Nhẫn, để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường
Phật và các Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia khen hay và cho đi. Các
Ngài trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn: Ngươi đem hoa
này đến chỗ Phật kia, bạch lại đầy đủ lời ta: “Xin ân cần thăm hỏi,
Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an
vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ
chăng?” Rồi cầm hoa sen này, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.
Ngươi đến cõi kia, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị
Bồ-tát, chớ sinh lòng coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao
vậy? Vì các Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi
thúc, vì nhân duyên lớn, mới sanh về cõi đó.
Mỗi vị đứng đầu nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô
số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng
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dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có
cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ sót cõi nào.
Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lạy hai chân Phật, đi quanh
trăm ngàn vòng, dâng hoa bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong,
rải trở lại phương Trên. Do thần lực Phật, nên hoa rơi khắp các cõi
Phật. Trong đài của các hoa này đều có hóa Phật nói pháp Đại Bátnhã-ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, khiến cho nguời nghe, nhất định đạt
được quả vị Giác ngộ cao tột.
Bồ-tát đứng đầu và hàng tùy tùng thấy rồi vui mừng, khen chưa
từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay
ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát.
Xong, lui qua ngồi một bên.
Lúc bấy giờ, ở các cõi Phật trong thế giới ba lần ngàn này, các
báu sung mãn; các loại hoa quí, rải khắp trên đất, tràng phan báu, lọng
báu giăng bày khắp nơi; cây hoa, cây trái, cây thơm, cây mượt, cây
báu, cây áo, các cây trang sức xen lẫn, trang nghiêm cùng khắp, rất dễ
ưa thích. Như cảnh giới nhiều hoa sen ở cõi Tịnh Độ của đức Như Lai
Phổ Hoa. Bồ-tát Diệu Cát Tường, Bồ-tát Thiện Trụ Tuệ và vô lượng
đại Bồ-tát có oai đức và thần lực lớn, đều ở trong đó.
Quyeån Thöù 02

Hết

48
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Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết các thế giới: Như là Thiên-maphạm, như là các Sa-môn, như là Bà-la-môn, như là Kiền-đạt-phược,
như là A-tố-lạc, như là các Thần rồng, như là các chúng đại Bồ-tát
những vị ở thân sau cùng, nối ngôi vị Phật; ngoài ra, còn có tất cả
người chẳng phải người, có duyên đối với Pháp, đều đã tập hộp, liền
bảo Cụ thọ Xá Lợi Tử: Nếu đại Bồ-tát, đối với tất cả pháp, muốn giác
ngộ cùng tột tất cả tướng, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Khi ấy, Xá Lợi Tử nghe Phật nói rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy,
vui mừng nhảy nhót, đi đến trước Phật, đầu lạy hai chân Phật, phủ kín
vai bên trái, gối phải quỳ xuống đất, chấp tay cung kính bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát, đối với tất cả pháp, muốn giác ngộ cùng tột
tất cả tướng, phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế nào?
Phật bảo Cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát nên lấy
vô trụ làm phương tiện, để an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì sở trụ, năng
trụ đều không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát nên lấy vô xả làm phương tiện, để hoàn thành Bố
thí Ba-la-mật-đa; vì người cho, kẻ nhận và vật cho, đều không thể nắm
bắt được.
Các đại Bồ-tát nên lấy vô hộ làm phương tiện, để hoàn thành
tịnh giới Ba-la-mật-đa; vì cái tướng phạm, không phạm đều không thể
nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát nên lấy vô thủ làm phương tiện, để hoàn thành
an nhẫn Ba-la-mật-đa; vì tướng động, không động đều không thể nắm
bắt được.
Các đại Bồ-tát nên lấy vô cần làm phương tiện, để hoàn thành
tinh tấn Ba-la-mật-đa; vì thân tâm siêng, lười đều không thể nắm bắt
được.
Các đại Bồ-tát nên lấy vô tư làm phương tiện, để hoàn thành
tịnh lự Ba-la-mật-đa; vì có thiền vị, không có thiền vị đều không thể
nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát nên lấy vô trước làm phương tiện, để hoàn thành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì tánh, tướng của các pháp đều không thể nắm
bắt được.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, để hoàn thành: Bốn niệm trụ, bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi giác ngộ, tám chi
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thánh đạo; vì ba mươi bảy pháp phần Bồ-đề, đều không thể nắm bắt
được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, để hoàn thành pháp môn không giải thoát, vô tướng giải
thoát, vô nguyện giải thoát; vì ba môn giải thoát này, đều không thể
nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, để hoàn thành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc
định; vì tịnh lự, vô lượng, vô sắc định đều không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, để hoàn thành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ; vì giải thoát, thắng xứ … cho đến biến xứ đều
không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc mà
làm phương tiện, để hoàn thành chín tưởng là Tưởng phình bụng,
tưởng chảy mủ, tưởng đỏ bầm, tưởng tím xanh, tưởng chim mổ nuốt,
tưởng tan rã, tưởng bộ xương, tưởng thiêu đốt, tưởng tất cả thế gian
không thể bảo tồn được; vì các tưởng ấy, đều không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, để hoàn thành mười tùy niệm, đó là Tùy niệm Phật, tùy
niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiên,
tùy niệm nhập xuất tức, tùy niệm yểm, tùy niệm tử, tùy niệm thân; vì
các tùy niệm này, không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, để hoàn thành mười phép quán tưởng đó là: Quán tưởng
vô thường, quán tưởng khổ, quán tưởng vô ngã, quán tưởng bất tịnh,
quán tưởng chết, quán tưởng tất cả thế gian không có gì thích thú,
quán tưởng nhàm chán ăn uống, quán tưởng dứt trừ, quán tưởng xa lìa,
quán tưởng tiêu diệt; vì các quán tưởng này, không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, để hoàn thành mười một trí, đó là Trí biết khổ, trí biết
tập, trí biết diệt, trí biết đạo, trí dứt phiền não, trí chứng vô sanh, trí
biết pháp, trí phân loại pháp, trí thế gian, trí biết tâm kẻ khác, trí biết
đúng lời Phật dạy; vì các trí ấy không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, nên hoàn thành định có tầm có từ, định không tầm chỉ có
từ, định không tầm không từ; vì ba cảnh định ấy không thể nắm bắt
được.
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Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, nên hoàn thành điều chưa biết nên biết, biết rõ điều đã
biết, biết đủ điều đã biết; vì các điều ấy không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, nên hoàn thành quán bất tịnh, quán không gian vô biên,
trí hơn tất cả trí, định, tuệ; vì năm thứ ấy không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, nên hoàn thành bốn điều nhiếp phục, bốn nơi an trú thù
thắng, ba loại minh, năm thứ mắt, sáu loại thần thông, sáu phép ba la
mật; vì sáu thứ ấy không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, nên hoàn thành bảy pháp giúp thành Phật, tám điều giác
ngộ của đại sĩ, chín loại trí của chín loài hữu tình, pháp môn Đà-la-ni,
pháp môn Tam-ma-địa; vì năm loại ấy không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, nên hoàn thành mười địa vị tu hành, mười hạnh tu hành,
mười điều nhẫn nhục, hai mươi niềm vui tu hành thăng tiến; vì bốn
thứ ấy, không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, nên hoàn thành mười lực của Như Lai, bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp chỉ Phật riêng có, ba
mươi hai tướng của bậc đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp kèm theo; vì sáu loại
ấy, không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, nên hoàn thành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả,
trí biết tất cả, trí biết tướng đạo, trí biết tất cả tướng, trí biết tất cả sự
mầu nhiệm của tướng; vì sáu pháp ấy, không thể nắm bắt được.
Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm
phương tiện, nên hoàn thành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và vô lượng
vô biên pháp Phật khác; vì các pháp ấy, không thể nắm bắt được.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát muốn mau chứng trí vượt
hơn tất cả trí, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu Các đại Bồ-tát muốn mau hoàn thành trí biết tất cả, trí biết
tướng đạo, trí biết tướng tất cả, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn mau hoàn thành trí biết tướng về tâm hành
của tất cả hữu tình, trí biết sự mầu nhiệm của tướng, thì nên học Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn bứng gốc phiền não và thói xấu nhiều đời,
thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Nếu đại Bồ-tát muốn lìa phiền não, vào Niết-bàn của Bồ-tát, thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn vượt khỏi bậc Thanh văn và Độc giác, thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn an trú ở bậc không thối chuyển của Bồ-tát,
thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn chứng sáu phép thần thông nhanh chóng,
thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn biết sự sai khác về tâm hành và chỗ đến
của tất cả hữu tình, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn hơn tất cả Thanh văn, Độc giác về tác
dụng của trí tuệ, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn chứng tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp
môn Tam-ma-địa, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn dùng nhất niệm với tâm tùy hỷ, vượt hơn
sự bố thí của cải của Thanh văn, Độc giác, thì nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn dùng nhất niệm với tâm tùy hỷ, vượt hơn
tịnh giới đang giữ của tất cả Thanh văn, Độc giác, thì nên học Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn dùng nhất niệm với tâm tùy hỷ, vượt hơn
định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến của tất cả Thanh văn, Độc giác,
thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn dùng nhất niệm với tâm tùy hỷ, vượt hơn
tịnh lự, giải thoát, các cảnh định v.v… và các pháp lành khác của tất
cả Thanh văn, Độc giác, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn dùng nhất niệm của pháp lành đang tu, để
vượt hơn pháp lành của tất cả bậc Thanh văn, Độc giác, thì nên học
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn thực hành một phần nhỏ bố thí, tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, trí tuệ cho các hữu tình, phương tiện khéo
léo, hồi hướng về quả vị Giác ngộ cao tột, để được công đức vô lượng
vô biên, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát muốn khiến cho việc thực
hành sáu phép Ba-la-mật: Bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
trí tuệ, lìa các chướng ngại, mau được thành tựu, thì nên học Bát-nhãba-la-mật-đa.
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Nếu đại Bồ-tát muốn đời đời thường gặp chư Phật, luôn được
nghe Chánh pháp, được giác ngộ như Phật, nhờ Phật mà nhớ lại lời
dạy bảo, trao truyền, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn được đầy đủ ba mươi hai tướng đại trượng
phu, và tám mươi vẻ đẹp kèm theo viên mãn, trang nghiêm của thân
Phật, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn được đời đời thường nhớ lại đời trước,
hoàn toàn không quên mất tâm đại Bồ-đề, xa lìa bạn ác, gần gũi bạn
lành, thường tu hạnh đại Bồ-tát, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn đời đời đầy đủ đại oai đức, xua đuổi các
ma oán, điều phục các ngoại đạo, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn đời đời vĩnh viễn xa lìa tất cả phiền não
nghiệp chướng, thông đạt các pháp, tâm không chướng ngại, thì nên
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn đời đời tâm lành, nguyện lành, làm lành
được liên tục, không biếng lười bỏ phế, thì nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn sinh vào nhà tin Phật, vào bậc đồng chơn,
thường không xa lìa chư Phật và Bồ-tát, thì nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn đời đời được đầy đủ các tướng tốt đoan
nghiêm như Phật, tất cả hũu tình thấy được hoan hỷ, phát tâm cầu quả
vị Giác ngộ cao tột, nhanh chóng thành tựu công đức chư Phật, thì nên
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn dùng các sức mạnh của căn lành thù
thắng, tùy ý thường đem vật cúng dường quí nhất, cung kính cúng
dường, tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác,
khiến cho các căn lành mau được viên mãn, thì nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn thỏa mãn tất cả nhu cầu của hữu tình như
ăn uống, y phục, giường chõng, đồ nằm, thuốc men chữa bệnh, các
món hoa hương, đèn sáng, xe cộ, vườn rừng, nhà cửa, của cải, lúa gạo,
ngọc quý, đồ trang sức quý, kỹ nhạc và các loại nhạc cụ quý khác, thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát muốn khéo an lập tất cả
hữu tình trong khắp cõi hư không, cõi pháp, cõi đời, khiến họ đều an
trú các pháp Ba-la-mật-đa: Bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
trí tuệ, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Nếu đại Bồ-tát muốn được chỉ phát nhất niệm thiện tâm, mà có
được công đức lớn, cho đến lúc ngồi trên tòa Bồ-đề cao quí, chứng
được quả vị Giác ngộ cao tột, cũng không hết được, thì nên học Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn được tất cả các đức Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác và các chúng đại Bồ-tát, trong các cõi Phật ở mười
phương, cùng khen ngợi, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn một lần phát tâm, liền có thể biến khắp vô
số thế giới trong mười phương, để cúng dường chư Phật, lợi lạc hữu
tình, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn, một lần phát ra tiếng, liền có thể biến
khắp vô số thế giới trong mười phương, để tán thán chư Phật, giáo hóa
hữu tình, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn, trong khoảng một niệm, an lập tất cả hữu
tình, ở vô số cõi Phật trong mười phương, đều khiến họ học tập con
đường mười việc làm lành, thọ ba quy y, giữ gìn giới cấm, thì nên học
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn, trong khoảng một niệm, an lập tất cả hữu
tình, ở vô số thế giới chư Phật trong mười phương, đều khiến họ học
tập bốn phép thiền, bốn tâm rộng lớn, bốn định vô sắc, đạt được năm
phép thần thông, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn, trong khoảng một niệm, an lập tất cả hữu
tình, ở vô số thế giới chư Phật trong mười phương, khiến họ an trụ Đại
thừa, tu hạnh Bồ-tát, không hủy báng các thừa khác, thì nên học Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn nối giống Phật, không để đoạn tuyệt, giữ
gìn dòng dõi Bồ-tát, khiến không thối chuyển, nghiêm tịnh cõi Phật,
khiến mau hoàn thành, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát muốn thông đạt cái không
trong, cái không ngoài, cái không trong ngoài, cái không không, cái
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi,
cái không rốt ráo, cái không giới hạn, cái không rộng lớn, cái không
không đổi khác, cái không bản tính, cái không tự tánh, cái không cộng
tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái
không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh,
thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn thông đạt tất cả pháp, pháp giới chơn như,
tánh pháp, tánh không hư vọng, tánh không đổi khác, tánh bình đẳng,
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tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể
nghĩ bàn, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn thông đạt tánh tận sở hữu, tánh như sở hữu
của tất cả các pháp, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn thông đạt tánh nhân duyên, tánh đẳng vô
gián duyên, tánh sở duyên duyên, tánh tăng thượng duyên của tất cả
các pháp, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn thông đạt tất cả các pháp là như huyễn,
như mộng, như tiếng vang, như ảnh, như bóng sáng, như quáng nắng,
như hoa đốm trên không, như ảo thành, như trò ảo thuật, chỉ do tâm
hiện, tánh tướng đều không, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn biết hư không đại địa, các núi, biển lớn,
các sông, ao, hồ, khe, suối, vũng nước, đất, nước, gió, lửa, và các thứ
nhỏ nhiệm nhất, trong thế giới ba lần ngàn, thì nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn chẻ một sợi lông làm trăm phần, rồi lấy
một phần của sợi lông ấy, đưa hết nước trong biển lớn, các sông, ao,
hồ, khe suối, vũng nước, ở thế giới ba lần ngàn, trút vào vô biên thế
giới ở phương khác, mà không làm tổn hại đến các loài sống dưới
nước, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát thấy có hỏa hoạn đốt cháy khắp trời đất, trong
thế giới ba lần ngàn, muốn một hơi thổi, khiến cho tắt ngay, thì nên
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát thấy có phong luân, ở trong thế giới ba lần ngàn,
phát bùng lên, sắp thổi núi Tô-mê-lô, núi Tô-mê-lô lớn, núi Luân-vi,
núi Luân-vi lớn, và các núi nhỏ khác, vạn vật trong đại địa, ở thế giới
ba lần ngàn, nát ra như cám, muốn dùng một ngón tay ngăn sức gió
ấy, khiến ngưng ngay, không khởi, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn một lần ngồi kiết già, đầy cả hư không,
trong thế giới ba lần ngàn, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn dùng một sợi lông buộc núi Tô-mê-lô, núi
Tô-mê-lô lớn, núi Luân-vi, núi Luân-vi lớn và các núi nhỏ khác, vạn
vật trong đại địa, trong thế giới ba lần ngàn, ném qua vô lượng, vô số,
vô biên thế giới phương khác, mà không tổn hại các loài hữu tình, thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn dùng một món ăn, một đóa hoa, một nén
hương, một cái tràng, một cái lọng, một cái phan, một cái trướng, một
ngọn đèn, một chiếc áo, một bản nhạc hay v.v…, cung kính cúng
dường, tôn trọng ngợi khen, tất cả các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng
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Giác và các chúng đệ tử trong vô số thế giới ở mười phương một cách
đầy đủ, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn cùng an lập các loài hữu tình, trong vô số
thế giới ở mười phương, khiến họ trụ vào nhóm giới, hoặc nhóm định,
hoặc nhóm huệ, hoặc nhóm giải thoát, hoặc nhóm giải thoát tri kiến,
hoặc trụ vào quả Dự-lưu, hoặc trụ vào quả Nhất-lai, hoặc trụ vào quả
Bất-hoàn, hoăc trụ vào quả A-la-hán, hoặc trụ quả vị Độc-giác, cho
đến, hoặc khiến nhập cảnh giới Vô dư y Niết-bàn, thì nên học Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, có khả năng biết như thật: Bố thí như vậy thì được quả báo lớn, gọi
là biết như thật; bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Sát-đếlợi; bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Bà-la-môn; bố thí
như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Trưởng giả; bố thí như vậy thì
được sanh vào dòng dõi lớn Cư sĩ; bố thí như vậy thì được sanh vào
các cảnh trời ở cõi Tứ-đại-thiên-vương, hoặc sanh vào cõi trời Bamươi-ba, hoặc sanh vào cõi trời Dạ-ma, hoặc sanh vào cõi trời Đổ-sửđa, hoặc sanh vào cõi trời Lạc biến hóa, hoặc sanh vào cõi trời Thahóa-tự-tại. Do bố thí ấy, mà được Sơ-thiền, hoặc Đệ-nhị-thiền, hoặc
Đệ-tam-thiền, hoặc Đệ-tứ-thiền. Do bố thí ấy, mà được định Khôngvô-biên-xứ, hoặc định Thức-vô-biên-xứ, hoặc định Vô-sở-hữu-xứ,
hoặc định Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ. Do bố thí ấy, mà được ba
mươi bảy pháp phần Bồ-đề. Do bố thí ấy, mà được ba môn giải thoát.
Do bố thí ấy, mà được tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, hoặc chín
định liên tục, mười biến xứ. Do bố thí ấy, mà được pháp môn Đà-lani, pháp môn Tam-ma-địa. Do bố thí ấy, mà được lìa phiền não, nhập
Niết-bàn của Bồ-tát. Do bố thí ấy, mà được bậc Cực hỷ, hoặc bậc Ly
cấu, hoặc bậc Phát quang, hoặc bậc Diệm tuệ, hoặc bậc Cực nan
thắng, hoặc bậc Hiện tiền, hoặc bậc Viễn hành, hoặc bậc Bất động,
hoặc bậc Thiện tuệ, hoặc bậc Pháp vân. Do bố thí ấy, mà được năm
thứ mắt Phật, hoặc sáu phép thần thông. Do bố thí ấy, mà được mười
lực Phật, hoặc bốn điều không sợ, hoặc bốn hiểu biết không chướng
ngại, hoặc mười tám pháp chỉ Phật riêng có, hoặc đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả. Do bố thí ấy, mà được ba mươi hai tướng của bậc đại trượng
phu, hoặc tám mươi vẻ đẹp kèm theo. Do bố thí ấy, mà được pháp
không quên mất, hoặc thường trụ trong tánh xả. Do bố thí ấy, mà được
trí biết tất cả, trí biết tướng đạo, hoặc trí biết tất cả tướng. Do bố thí
ấy, mà được quả Dự-lưu, hoặc quả Nhất-lai, hoặc quả Bất-hoàn, hoặc
quả A-la-hán, hoặc quả Độc giác Bồ-đề, hoặc được quả vị Giác ngộ
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cao tột; và có khả năng biết như thật: tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, trí tuệ, được quả báo lớn, cũng như vậy.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa: Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng phương tiện bố thí như
thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ Bố thí Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng
phương tiện bố thí như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới Bala-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế, thì có thể hoàn
thành đầy đủ an nhẫn Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện bố thí
như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật-đa; khéo léo
dùng phương tiện bố thí như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự
Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế, thì có thể
hoàn thành đầy đủ Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh
giới như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới Ba-la-mật-đa; khéo
léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế, thì có thể hoàn thành đầy
đủ an nhẫn Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như
thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng
phương tiện giữ tịnh giới như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự
Ba-la-mật-đa, khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế, thì có
thể hoàn thành đầy đủ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, khéo léo dùng phương
tiện giữ tịnh giới như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ bố thí Ba-lamật-đa.
Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng phương tiện an nhẫn
như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn Ba-la-mật-đa; khéo léo
dùng phương tiện an nhẫn như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh
tấn Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế, thì có
thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương
tiện an nhẫn như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ Bát-nhã-ba-la-mậtđa; khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế, thì có thể hoàn thành
đầy đủ Bố thí Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như
thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới Ba-la-mật-đa.
Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng phương tiện tinh tấn
như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật-đa; khéo léo
dùng phương tiện tinh tấn như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự
Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế, thì có thể
hoàn thành đầy đủ Bát-nhã-ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện
tinh tấn như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ Bố thí Ba-la-mật-đa;
khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế, thì có thể hoàn thành đầy
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đủ tịnh giới Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế,
thì có thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn Ba-la-mật-đa.
Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự
như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự Ba-la-mật-đa; khéo léo
dùng phương tiện tịnh lự như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ Bátnhã-ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế, thì có
thể hoàn thành đầy đủ Bố thí Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện
tịnh lự như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới Ba-la-mật-đa;
khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế, thì có thể hoàn thành đầy
đủ an nhẫn Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế,
thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật-đa.
Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng phương tiện Bát nhã
như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ Bát-nhã-ba-la-mật-đa; khéo léo
dùng phương tiện Bát nhã như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ Bố thí
Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện Bát nhã như thế, thì có thể
hoàn thành đầy đủ tịnh giới Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện
Bát nhã như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn Ba-la-mật-đa;
khéo léo dùng phương tiện Bát nhã như thế, thì có thể hoàn thành đầy
đủ tinh tấn Ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện Bát nhã như thế,
thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự Ba-la-mật-đa.
Khi ấy, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có khả năng biết như thật: Bố thí, tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã như thế, và do dùng phương
tiện khéo léo mà hoàn thành đầy đủ: Bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, có khả năng biết như thât: Nếu đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm
phương tiện, tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, thì hiểu thấu tất cả người
cho, kẻ nhận, vật cho, đều không thể nắm bắt được; khéo léo dùng
phương tiện bố thí như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ Bố thí, tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu hành tịnh giới
Ba-la-mật-đa, thì hiểu thấu tất cả tướng phạm, không phạm đều không
thể nắm bắt được; khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế, thì
có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát nhã,
Bố thí Ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu hành an nhẫn
Ba-la-mật-đa, thì hiểu thấu tất cả tướng động, không động, đều không
thể nắm bắt được; khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế, thì có
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thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát nhã, Bố thí, tịnh
giới Ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu hành tinh tấn
Ba-la-mật-đa, thì hiểu thấu tất cả thân tâm siêng, lười đều không thể
nắm bắt được; khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế, thì có thể
hoàn thành đầy đủ tinh tấn, tịnh lự, Bát nhã, Bố thí, tịnh giới, an nhẫn
Ba-la-mật-đa..
Nếu đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu hành tịnh lự
Ba-la-mật-đa, thì hiểu thấu tất cả có thiền vị, không thiền vị đều không
thể nắm bắt được; khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế, thì có
thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự, Bát nhã, Bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn Ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, thì hiểu thấu tánh tướng của các pháp, đều không thể
nắm bắt được; khéo léo dùng phương tiện Bát nhã như thế, thì có thể
hoàn thành đầy đủ Bát nhã, Bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự
Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát muốn có được công đức
của tất cả các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, trong quá khứ,
hiện tại, vị lai, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn đạt đến khắp bờ giác các pháp hữu vi, vô
vi, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn đạt đến tột cùng thật tế của các pháp chơn
như, pháp giới, pháp tánh, vô sanh, trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn làm người hướng dẫn cho tất cả Thanh
văn, Độc giác, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn làm thị giả thân cận cho chư Phật, thì nên
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn làm bà con thân thích với chư Phật, thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn đời đời đông đủ bà con, thì nên học Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn thường làm bà con với Bồ-tát, thì nên học
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn thân được thanh tịnh, để kham nhận sự
cung kính cúng dường của thế gian, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn xua đuổi, chế phục các tâm xan tham, thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
60

Tập 01, Quyển 03, Phẩm Học Quán

Nếu đại Bồ-tát muốn vĩnh viễn không khởi các tâm phạm giới,
thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn trừ khử vĩnh viễn các tâm tức giận, thì nên
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn vĩnh viễn xả bỏ các tâm lười biếng, thì nên
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn vĩnh viễn lặng dứt các tâm tán loạn, thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn vĩnh viễn xa lìa các tâm thông minh, ác
độc, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn an lập hết tất cả hữu tình, đối với việc làm
phước mang tính bố thí, việc làm phước mang tính giữ giới, việc làm
phước mang tính tu hành, việc làm phước cúng dường hầu hạ, và việc
làm phước có quy y, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn được năm loại mắt, đó là mắt phàm, mắt
trời, mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát muốn dùng mắt trời chiêm
ngưỡng khắp tất cả các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, trong vô
số thế giới chư Phật ở mười phương,thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn dùng tai trời, nghe hết lời nói pháp của tất
cả các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, trong vô số thế giới chư
Phật ở mười phương, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn biết như thật các pháp tâm, tâm sở của tất
cả các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, trong vô số thế giới ở
mười phương, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn được nghe Chánh pháp nơi các cõi Phật,
trong vô số thế giới chư Phật ở mười phương, thường không lười bỏ,
làm theo pháp đã nghe, cho đến khi đạt được quả vị Giác ngộ cao tột,
mà không quên mất, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn thấy các cõi Phật, ở quá khứ, hiện tại, vị
lai, trong mười phương thế giới, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn cho các vị Thanh văn, đã nghe hoặc chưa
nghe, đều có thể thông đạt được nghĩa thú sâu xa của tất cả Khế kinh,
Ứng tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, Nhân duyên, Bổn sự, Bổn
sanh, Phương quảng, Hy pháp, Thí dụ, Luận nghị mà chư Phật mười
phương nói, trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn tự thọ trì, đọc tụng, thông suốt, hiểu thấu
nghĩa thú, và truyền bá cho kẻ khác, những pháp môn mà chư Phật
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mười phương nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nên học Bát-nhãba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn tự mình tu hành đúng như lời Phật dạy, và
có thể khuyên người khác tu hành đúng như lời Phật dạy, trong các
pháp môn, mà chư Phật mười phương nói, trong quá khứ, hiện tại, vị
lai, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn làm ánh sáng chiếu rọi ở vô số cõi u minh,
trong mười phương, và ở trong tất cả thế giới, nơi mà ánh sáng mặt
trời, mặt trăng không chiếu tới được, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Nếu trong vô số thế giới tối tăm, ngu muội, ở mười phương, có
loài hữu tình tà kiến rất mạnh, không tin việc làm ác, không tin việc
làm lành, không tin quả báo của việc làm ác, việc làm lành, không tin
đời trước, không tin đời sau, không tin khổ đế, không tin tập đế,
không tin diệt đế, không tin đạo đế, không tin các việc làm bố thí, tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã v.v… thường thu hoạch kết quả
thế gian, ngoài thế gian, không nghe tên Phật, tên Pháp, tên Tăng; Bồtát muốn phương tiện khai hóa, khiến cho họ phát khởi Chánh kiến,
nghe tên Tam bảo, hoan hỷ tin theo, bỏ các việc ác, tu các việc lành,
thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn khiến cho hữu tình, trong vô số thế giới ở
mười phương, tự dùng oai lực mình, người mù được thấy, người điếc
được nghe, người câm nói được, người điên được tỉnh, người loạn
được định, người nghèo được giàu, người không y phục được y phục,
người đói được ăn, người khát được uống, người bệnh được lành,
người xấu được đẹp, người tàn tật được lành lặn, người thiếu giác
quan được đầy đủ, người sầu muộn được tỉnh ngộ, người mỏi mệt
được khỏe khoắn, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn khiến hữu tình, trong vô số thế giới ở
mười phương, tự dùng oai lực mình, đem lòng thương đối đãi nhau
như cha như mẹ, như anh như em, như chị như em, như bạn bè, như
bà con, không chống đối, hãm hại nhau, làm việc lợi ích an vui cho
nhau, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn khiến hữu tình, trong vô số thế giới ở
mười phương, tự dùng oai lực mình, ai đang ở chốn ác, đều thoát chốn
ác, sanh về chốn lành; ai ở chỗ lành thì luôn ở chỗ lành, không đọa
vào chỗ ác, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Nếu đại Bồ-tát muốn khiến hữu tình, trong vô số thế giới ở
mười phương, tự dùng oai lực mình, ai quen làm việc ác thì tu theo
việc thiện, không chán nản, mỏi mệt,thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn khiến hữu tình, trong vô số thế giới ở
mười phương, tự dùng oai lực mình, những ai phạm giới, đều trụ trong
nhóm giới; những ai tán loạn, đều trụ trong nhóm định; những ai ngu
si, đều trụ trong nhóm tuệ; những ai chưa được giải thoát, đều trụ
trong nhóm giải thoát; những ai chưa được giải thoát tri kiến, đều trụ
trong nhóm giải thoát tri kiến, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn khiến hữu tình, trong vô số thế giới ở
mười phương, tự dùng thần lực mình, ai chưa thấy được chân lý, thấy
được chân lý, trụ quả Dự-lưu, hoặc quả Nhất-lai, hoặc quả Bất-hoàn,
hoặc chứng được quả A-la-hán, hoặc chứng được quả vị Độc-giác Bồđề, hoặc cho đến chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên học Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát muốn học oai nghi thù thắng của chư Phật, khiến
cho hữu tình xem thấy không chán, dứt tất cả ác, sinh tất cả thiện, thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, khởi lên tư duy: Lúc nào ta
nói pháp cho chúng sanh, dung nghi cũng nghiêm nghị như voi chúa
nhìn, và đại Bồ-tát ấy, muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhãba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào nghiệp thân, ngữ, ý của
ta cũng đều được thanh tịnh, theo trí tuệ mà thực hành và đại Bồ-tát
ấy, muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào chân ta cũng không đạp
đất, cách đất khoảng bốn ngón tay, tự tại mà đi và đại Bồ-tát ấy, muốn
thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào ta sẽ được, vô lượng
trăm ngàn, vô số các trời, trong cõi Tứ-đại-thiên-vương, trời Ba-mươiba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha-hóa-tự-tại,
trời Phạm chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời
Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh,
trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời
Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả, trời
Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứucánh, và các Thần rồng, đều cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen, hướng dẫn tùy tùng đến vây quanh cây Bồ-đề, và vị đại Bồ-tát
ấy, muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào ta sẽ được, vô lượng
trăm ngàn vô số các trời trong cõi Tứ-đại-thiên-vương, cho đến trời
Sắc cứu cánh và các Thần rồng, ở dưới cội Bồ-đề, dùng y báu làm tòa,
và đại Bồ-tát ấy, muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào ta ở dưới cây Bồ-đề,
ngồi kiết già, lấy tay được trang nghiêm bởi các tướng tốt, vỗ xuống
đất, khiến cho địa thần nơi ấy và các quyến thuộc, cùng lúc vụt hiện
lên làm chứng, và đại Bồ-tát ấy, muốn thành tựu việc này, thì nên học
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào ta ngồi tại cây Bồ-đề,
hàng phục chúng ma, chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, và đại Bồtát ấy, muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào ta chứng được quả vị
Giác ngộ cao tột rồi, tùy theo địa phương, đi đứng nằm ngồi, đỉnh đạt
tự tại, và đại Bồ-tát ấy, muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhãba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào là ngày ta bỏ ngôi vua
xuất gia, ngay khi thành quả vị Giác ngộ cao tột, thì cũng ngay trong
ngày ấy, trở lại chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm, liền khiến vô lượng,
vô số hữu tình, vĩnh viễn xa lìa trần cấu, phát sinh mắt pháp thanh
tịnh; lại khiến vô lượng, vô số hữu tình, vĩnh viễn trừ hết các lậu, tâm
tuệ giải thoát; cũng khiến vô lượng, vô số hữu tình, đều ở quả vị Giác
ngộ cao tột, được không thối chuyển, và đại Bồ-tát ấy, muốn thành tựu
việc này, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào ta sẽ được quả vị Giác
ngộ cao tột, vô lượng vô số Thanh Văn, Bồ-tát là chúng đệ tử, một lần
thuyết pháp, mà vô lượng vô số các loài hữu tình, không rời chỗ ngồi,
cùng lúc chứng được quả A-la-hán; vô lượng vô số các loài hữu tình,
không rời chỗ ngồi, cùng ở quả vị Giác ngộ cao tột, được không thối
chuyển, và đại Bồ-tát ấy, muốn thành tựu việc này, thì nên học Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào ta sống lâu vô tận, thân
có vô lượng, vô biên hào quang, tướng tốt trang nghiêm, người xem
không nhàm chán; lúc đi, tuy có ngàn cành hoa sen tự nhiên nhô lên,
đỡ bước chân đi, nhưng trên đất vẫn hiện ngàn vòng tròn, khi cất bước
đi đại địa chấn động, nhưng không làm nhiễu loạn các loại hữu tình
sống trên đất; khi muốn quay lui, toàn thân đều chuyển; chỗ chân
giẫm đến, cỏ đều rạp xuống như bánh xe qua, đất cũng chuyển theo,
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và đại Bồ-tát ấy, muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào các bộ phận trong toàn
thân đều phóng vô lượng vô số hào quang, chiếu khắp vô biên thế giới
trong mười phương, tùy nơi chiếu đến, làm lợi ích lớn cho các hữu
tình, và đại Bồ-tát ấy, muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhãba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào ta đạt được quả vị Giác
ngộ cao tột, trong cõi Phật của ta, không có tất cả các từ: Tham dục,
sân nhuế, ngu si v.v… cũng không nghe có đường ác như địa ngục,
bàng sanh, quỷ giới, và đại Bồ-tát ấy, muốn thành tựu việc này, thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào ta được quả vị Giác
ngộ cao tột, trong cõi Phật ta, tất cả các loài hữu tình đều thành tựu trí
tuệ, như các cõi Phật khác; mỗi hữu tình khởi lên ý nghĩ: Bố thí, điều
phục, an nhẫn, dũng tấn, tịch tịnh, đế quán, lìa bỏ phóng dật, siêng tu
phạm hạnh, đối với loài hữu tình, từ bi hỷ xả, không gây đau khổ cho
nhau, thật là tốt đẹp, và đại Bồ-tát ấy, muốn thành tựu việc này, thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào ta chứng được quả vị
Giác ngộ cao tột, trong cõi Phật ta, các loại hữu tình, thành tựu các
loại công đức thù thắng; trong các cõi Phật khác, chư Phật và Bồ-tát
cũng đều khen ngợi, và đại Bồ-tát ấy, muốn thành tựu việc này, thì
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào ta chứng quả vị Giác
ngộ cao tột, việc hóa độ đã xong, sau khi nhập Niết-bàn, Chánh pháp
không có thời kỳ diệt tận, thường vì hữu tình, làm điều lợi ích, và đại
Bồ-tát ấy, muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát khởi lên tư duy: Lúc nào ta chứng được quả vị
Giác ngộ cao tột, các loài hữu tình, trong vô số thế giới ở mười
phương, ai nghe tên Ta, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột, và
đại Bồ-tát ấy, muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát muốn được vô lượng vô số công
đức, không thể nghĩ bàn này, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Quyeån Thöù 03
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Phật bảo: Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đã có thể thành tựu được công đức như vậy, thì khi ấy, Tứđại-thiên-vương ở thế giới ba lần ngàn, đều rất vui mừng, cùng khởi
lên ý nghĩ: Nay đây, chúng ta nên đem bốn bát dâng lên Bồ-tát này,
như xưa kia, Thiên vương đã dâng bát lên các đức Phật trước. Khi ấy,
cõi trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời
Tha-hóa-tự-tại, trong thế giới ba lần ngàn, đều rất vui mừng, cùng
khởi lên ý nghĩ: Chúng ta đều nên cung kính cúng dường, tôn trọng
ngợi khen Bồ-tát như thế, khiến hung đảng A-tố-lạc tổn giảm dần, và
khiến cho các Thiên chúng, quyến thuộc tăng thêm. Khi ấy trời Phạmchúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời Quang, trời
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh, trời Tịnh,
trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời Quảng, trời
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả, trời Vô-phiền,
trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh,
trong thế giới ba lần ngàn, vui mừng hớn hở, cùng khởi lên ý nghĩ:
Chúng ta nên thỉnh Bồ-tát như thế, mau chứng quả vị Giác ngộ cao
tột, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm, đem lại lợi ích cho tất cả.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, khi
sáu pháp Ba-la-mật-đa tăng trưởng, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân
trong thế giới đó, hoặc thấy hoặc nghe, đều rất vui mừng, cùng khởi
lên ý nghĩ: Chúng ta nguyện sẽ làm cha mẹ, anh em, chị em, vợ con,
quyến thuộc, tri thức bằng hữu với Bồ-tát như thế; nhờ phương tiện
này mà tu hành các thiện nghiệp, cũng sẽ chứng được quả vị Giác ngộ
cao tột.
Khi ấy, Thiên chúng trong cõi Tứ-đại-thiên-vương, ở thế giới
ấy, cho đến trời Sắc-cứu-cánh, hoặc thấy, hoặc nghe, đều rất vui
mừng, cùng khởi lên ý nghĩ: Chúng ta sẽ tạo các phương tiện, để cho
vị Bồ-tát ấy xa lìa phi phạm hạnh, từ khi mới phát tâm cho đến thành
Phật, thường tu phạm hạnh. Vì sao vậy? Vì nếu nhiễm sắc dục, thì
sinh nơi cõi Phạm thiên, còn có thể bị chướng ngại, huống là Chứng
được quả vị Giác ngộ cao tột. Cho nên, Bồ-tát là người đoạn dục, xuất
gia, tu phạm hạnh, mới có thể chứng được quả vị Giác ngộ cao tột,
chứ chẳng phải là người không đoạn dục.
Khi ấy, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát
cần phải có cha mẹ, vợ con, các thân hữu không?
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Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Hoặc có Bồ-tát có đủ cha mẹ, vợ
con, quyến thuộc, mà tu hạnh đại Bồ-tát; hoặc có đại Bồ-tát không có
vợ con, từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, thường tu phạm
hạnh, không hoại đồng chơn; hoặc có đại Bồ-tát, phương tiện khéo
léo, thị hiện thọ ngũ dục, rồi nhàm bỏ, xuất gia tu phạm hạnh, mới
Chứng được quả vị Giác ngộ cao tột .
Xá Lợi Tử! Ví như ông thầy ảo thuật hoặc đệ tử của ông, rất
giỏi phương pháp ảo thuật, tạo ra nhiều thứ rất hấp dẫn của ngũ dục,
rồi cùng nhau tự do vui hưởng. Theo ông thì sao? những thứ do trò ảo
thuật kia làm ra, có thật không?
Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật bảo: Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát cũng lại như thế, vì muốn
thành thục các loại hữu tình, phương tiện khéo léo, giả hiện hưởng thụ
ngũ dục, thật ra không có việc đó. Nhưng đại Bồ-tát này, ở trong ngũ
dục, cực kỳ nhàm chán, không bị tội lỗi ngũ dục làm ô nhiễm, dùng vô
lượng phương pháp mạt sát các dục; vì dục là lửa dữ, thiêu đốt thân
tâm, vì dục là thứ dơ bẩn làm ô nhiễm mình và người, vì dục là đầu sỏ
đã, đang và sẽ luôn làm tổn hại, vì dục là giặc oán, đêm dài, rình tìm
làm suy tổn, dục như đuốc cỏ, dục như trái đắng, dục như gươm bén,
dục như đống lửa, dục như đồ độc, dục như huyễn hoặc, dục như
giếng tối, dục như quỉ Chiên-trà-la giả làm người thân v.v...
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát dùng vô lượng lời lẽ nặng nề như
vậy để mạt sát các dục. Đã hiểu rất rõ tội lỗi của các dục, thì đâu có
thật sự hưởng thụ các dục, chỉ vì sự lợi ích giáo hóa hữu tình, nên đã
phương tiện khéo léo giả hiện, thụ hưởng các dục.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát
nên tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế nào?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Khi đại Bồ-tát tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên quán sát như thế này: Thật có Bồ-tát mà
chẳng thấy có Bồ-tát, chẳng thấy có tên Bồ-tát, chẳng thấy có Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy có tên Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy
tu hành, chẳng thấy chẳng tu hành. Vì sao?
Xá Lợi Tử! Vì tự tánh Bồ-tát là không, tên Bồ-tát là không, vì
sao vậy? Vì tự tánh của sắc là không, chứ chẳng phải do không có mà
không, cái không của sắc chẳng phải sắc, sắc chẳng lìa không, không
chẳng lìa sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; tự tánh của thọ,
tưởng, hành, thức là không, chứ chẳng phải do không có mà không,
cái không của thọ tưởng hành thức chẳng phải là thọ tưởng hành thức;
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thọ, tưởng, hành, thức chẳng lìa không, không chẳng lìa thọ, tưởng,
hành, thức; thọ, tưởng, hành, thức tức là không, không tức là thọ,
tưởng, hành, thức. Vì sao?
Xá Lợi Tử! Vì đây, chỉ có tên gọi là Bồ-đề; đây, chỉ có tên gọi
là Tát-đỏa; đây, chỉ có tên gọi là Bồ-đề-tát-đỏa; đây, chỉ có tên gọi nên
gọi đó là không; đây, chỉ có tên gọi đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
tự tánh là như vậy, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh.
Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy, chẳng thấy sanh,
chẳng thấy diệt, chẳng thấy nhiễm, chẳng thấy tịnh. Vì sao? Vì Chỉ giả
lập những cái tên tạm đối với các pháp, để phân biệt; giả lập cái tên
tạm, theo đó, khởi lên ngôn thuyết, gọi như thế này, như thế kia, rồi
sinh khởi chấp trước thế này, thế nọ. Khi đại Bồ-tát tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, đối với tất cà những cái như thế, chẳng thấy có; do
chẳng thấy có, mà không sanh chấp trước.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, nên quán sát như thế này: Bồ-tát, chỉ có tên gọi; Phật, chỉ có
tên gọi; Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chỉ có tên gọi; sắc, chỉ có tên gọi, thọ,
tưởng, hành, thức, chỉ có tên gọi; nhãn xứ, chỉ có tên gọi, nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, chỉ có tên gọi; sắc xứ, chỉ có tên gọi, thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, chỉ có tên gọi; nhãn giới, chỉ có tên gọi, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới, chỉ có tên gọi; sắc giới, chỉ có tên gọi, thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới, chỉ có tên gọi; nhãn thức giới, chỉ có tên gọi, nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới, chỉ có tên gọi; nhãn xúc, chỉ có tên gọi, nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc, chỉ có tên gọi; nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chỉ có
tên gọi; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, chỉ có tên
gọi; địa giới, chỉ có tên gọi; thủy, hỏa, phong, không thức giới, chỉ có
tên gọi; nhân duyên, chỉ có tên gọi; đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên, chỉ có tên gọi; do duyên sanh ra các pháp,
chỉ có tên gọi; vô minh, chỉ có tên gọi; hành, thức, danh, sắc, lục xứ,
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, chỉ có tên
gọi; Bố thí Ba-la-mật-đa, chỉ có tên gọi; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chỉ có tên gọi; cái nội không, chỉ có tên
gọi; cái ngoại không, cái nội ngoại không, cái không không, cái không
lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái
không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái
không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh, chỉ có tên gọi; bốn niệm trụ, chỉ có tên gọi; bốn chánh đoạn,
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bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
chỉ có tên gọi; không giải thoát môn, chỉ có tên gọi; vô tướng, vô
nguyện giải thoát môn, chỉ có tên gọi; khổ thánh đế, chỉ có tên gọi;
tập, diệt, đạo thánh đế, chỉ có tên gọi; bốn tịnh lự, chỉ có tên gọi; bốn
vô lượng, bốn định vô sắc, chỉ có tên gọi; tám giải thoát, chỉ có tên
gọi; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chỉ có tên gọi; pháp
môn Đà-la-ni, chỉ có tên gọi; pháp môn Tam-ma-địa, chỉ có tên gọi;
bậc Cực hỷ, chỉ có tên gọi; bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ,
bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc
Thiện tuệ, bậc Pháp vân, chỉ có tên gọi; bậc Chánh quán, chỉ có tên
gọi; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Kiến, bậc Bạt, bậc Ly dục, bậc
Dĩ biện, bậc Độc-giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai, chỉ có tên gọi; năm
loại mắt, chỉ có tên gọi; sáu phép thần thông, chỉ có tên gọi; mười lực
Như Lai, chỉ có tên gọi; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chỉ có
tên gọi; ba mươi hai tướng đại sĩ, chỉ có tên gọi; tám mươi vẻ đẹp kèm
theo, chỉ có tên gọi; pháp không quên mất, chỉ có tên gọi; tánh luôn
luôn xả, chỉ có tên gọi; trí Nhất thiết, chỉ có tên gọi; trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, chỉ có tên gọi; trí Nhất thiết trí, chỉ có tên gọi; vĩnh
viễn bứng gốc phiền não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời, chỉ có tên gọi;
quả Dự-lưu, chỉ có tên gọi; quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, chỉ có
tên gọi; Độc-giác Bồ-đề, chỉ có tên gọi; tất cả hạnh đại Bồ-tát, chỉ có
tên gọi; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, chỉ có tên gọi; pháp
Thế gian, chỉ có tên gọi; pháp xuất thế gian, chỉ có tên gọi; pháp Hữu
lậu, chỉ có tên gọi; pháp vô lậu, chỉ có tên gọi; pháp Hữu vi, chỉ có tên
gọi; pháp vô vi, chỉ có tên gọi.
Xá Lợi Tử! Như ngã, chỉ có tên gọi gọi đó là ngã, thật không
thể nắm bắt được. Như vậy hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự
dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã tối
thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng
tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến
người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, cũng, chỉ có tên gọi; nghĩa là từ
hữu tình đến cái thấy, vì là không, nên không thể nắm bắt được, chỉ
tùy theo thế tục, mà giả lập tên tạm. Các pháp cũng vậy, không nên
chấp trước. Vì thế, đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không
thấy có ngã, cho đến cái thấy, cũng không thấy tất cả pháp tánh.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành thâm sâu Bát-nhã-ba-la-mậtđa như thế, trừ trí tuệ của chư Phật, còn tất cả trí tuệ của Thanh-văn,
Độc-giác đều không thể sánh kịp. Vì cái không, không thể nắm bắt
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được. Vì sao vậy? Vì đại Bồ-tát ấy, đối với tên gọi và cái được gọi tên,
đều không có cái được, vì xem không thấy có, nên không chấp trước.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát nếu có thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
như thế, thì gọi là khéo tu hành thâm sâu Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Giả sử trí tuệ của Ngươi và Đại Mục Kiền Liên,
nhiều như lúa, mè, tre, lau, mía, rừng v.v… đầy cả châu Thiệm bộ,
sánh với trí tuệ của một vị đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì
trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn
phần không bằng một, ức phần không bằng một, trăm ức phần không
bằng một, ngàn ức phần không bằng một, trăm ngàn ức phần không
bằng một, phần toán số, phần tính đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực
số cũng không bằng một. Vì sao? Vì trí tuệ của vị đại Bồ-tát ấy có khả
năng khiến tất cả hữu tình hướng đến Niết-bàn, mà trí tuệ tất cả
Thanh-văn, Độc-giác chẳng được như thế.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Vì trí tuệ Tu hành trong môt ngày của một
vị đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, trí tuệ của tất cả Thanhvăn, Độc-giác không thể sánh kịp. Xá Lợi Tử! Kể cả châu Thiệm bộ,
giả sử trí tuệ của Ngươi và Đại Mục Kiền Liên nhiều như lúa, mè, tre,
lau, mía, rừng v.v… đầy cả bốn đại châu, sánh với trí tuệ của một vị
đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì trăm phần không bằng
một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, ức
phần không bằng một, trăm ức phần không bằng một, ngàn ức phần
không bằng một, trăm ngàn ức phần không bằng một, phần toán số,
phần tính đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực số cũng không bằng
một. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì trí tuệ của vị đại Bồ-tát ấy có khả năng
khiến cho tất cả hữu tình hướng đến Niết-bàn, trí tuệ của tất cả Thanhvăn, Độc-giác chẳng được như thế.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Trí tuệ tu hành trong một ngày của một vị
đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, trí tuệ của tất cả Thanh-văn,
Độc-giác không thể sánh kịp. Xá Lợi Tử! Kể cả bốn đại châu, giả sử
trí tuệ của Ngươi và Đại Mục Kiền Liên nhiều như lúa, mè, tre, lau,
mía, rừng v.v… đầy một thế giới ba lần ngàn, sánh với trí tuệ của một
vị đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì trăm phần không bằng
một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, ức
phần không bằng một, trăm ức phần không bằng một, ngàn ức phần
không bằng một, trăm ngàn ức phần không bằng một, phần toán số,
phần tính đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực số cũng không bằng
một. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì trí tuệ của vị đại Bồ-tát ấy, có khả năng
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khiến cho tất cả hữu tình hướng đến Niết-bàn, trí tuệ của tất cả Thanhvăn, Độc-giác chẳng được như thế.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Trí tuệ Tu hành trong môt ngày của một vị
đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, trí tuệ của tất cả Thanh-văn,
Độc-giác không thể sánh kịp. Xá Lợi Tử! Kể cả một thế giới ba lần
ngàn, giả sử trí tuệ của Ngươi và Đại Mục Kiền Liên nhiều như lúa
mè, tre, lau, mía, rừng v.v… đầy cả vô số thế giới chư Phật trong
mười phương, sánh với trí tuệ của một đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một,
trăm ngàn phần không bằng một, ức phần không bằng một, trăm ức
phần không bằng một, ngàn ức phần không bằng một, trăm ngàn ức
phần không bằng một, phần toán số, phần tính đếm, phần thí dụ, cho
đến phần cực số cũng không bằng một. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì trí tuệ
của vị đại Bồ-tát ấy, có khả năng khiến cho tất cả hữu tình hướng đến
Niết-bàn, mà trí tuệ của tất cả Thanh-văn, Độc-giác chẳng được như
thế.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Trí tuệ Tu hành trong môt ngày của một vị
đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, trí tuệ của tất cả Thanh-văn,
Độc-giác không thể sánh kịp.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu trí tuệ
của Thanh-văn thừa, Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; nếu trí tuệ
của Độc-giác thừa; nếu trí tuệ của đại Bồ-tát; nếu trí tuệ của các Đức
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, các trí tuệ ấy đều không sai biệt,
không chống trái nhau, không sinh không diệt, tự tánh đều không; nếu
là pháp không sai biệt, không chống trái nhau, không sanh diệt, tự tánh
không, vậy sự sai biệt của pháp này, đã không thể nắm bắt được, thì
tại sao Thế Tôn bảo là trí tuệ của một vị đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa chỉ trong một ngày, mà trí tuệ của tất cả Thanh-văn,
Độc-giác không thể sánh kịp?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Ông nghĩ sao, trí tuệ
của một vị đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chỉ trong một ngày
đã hoàn thành được việc thù thắng, còn trí tuệ của tất cả Thanh-văn,
Độc-giác có được việc này không?
Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Xá Lợi Tử! Ông nghĩ sao? Một vị đại Bồ-tát tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, tu trí tuệ trong một ngày, khởi lên ý nghĩ: Ta nên tu
hành trí nhất thiết tướng vi diệu, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng, lợi ích an lạc tất cả hữu tình. Vị đại Bồ-tát ấy, đối với tất
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cả pháp, giác ngộ tất cả tướng rồi, phương tiện an lập tất cả hữu tình,
vào cảnh giới Vô-dư-y-Niết-bàn, trí tuệ của tất cả Thanh-văn, Độcgiác có được việc này không?
Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Lại, Xá Lợi Tử! Ông nghĩ sao, Tất cả Thanh-văn, Độc-giác, có
ai có thể khởi lên ý nghĩ: Ta sẽ chứng được quả vị Giác ngộ cao tột,
rồi phương tiện an lập tất cả hữu tình ở cảnh giới Vô-dư-y-Niết-bàn
không?
Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Lại, Xá Lợi Tử! Ông nghĩ sao, tất cả Thanh-văn, Độc-giác có ai
có thể khởi lên ý nghĩ: Ta sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; ta sẽ tu hành thù thắng: Bốn niệm
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo; ta sẽ tu hành thù thắng: Bốn tịnh lự, bốn vô
lượng, bốn định vô sắc; ta sẽ tu hành thù thắng: Tám giải thoát, tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; ta sẽ tu hành thù thắng: Các
môn giải thoát: Không, vô tướng, vô nguyện; ta sẽ an trụ cái nội
không, cái ngoại không, cái nội ngoại không, cái không không, cái
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi,
cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái
không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh; ta sẽ an trụ: Chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư
vọng, tánh không đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn; ta sẽ an trụ thù
thắng: Thánh đế: Khổ, tập, diệt, đạo; ta sẽ tu hành tất cả pháp môn Đàla-ni, pháp môn Tam-ma-địa; ta sẽ tu hành bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu,
bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; ta sẽ hoàn
thành thần thông Bồ-tát, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật; ta
sẽ hoàn thành năm loại mắt, sáu pháp thần thông; ta sẽ hoàn thành
mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; ta sẽ hoàn thành
ba mươi hai tướng đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp kèm theo; ta sẽ hoàn thành
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; ta sẽ hoàn thành trí nhất
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vĩnh viễn bứng gốc tất cả
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phiền não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời, chứng được quả vị Giác ngộ
cao tột, rồi phương tiện an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, ở
cảnh giới Vô-dư-y-Niết-bàn?
Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn! Không! Bạch Thiện Thệ!
Không!
Phật bảo: Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, đều khởi lên ý nghĩ: Ta sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cho đến ta sẽ vĩnh viễn bứng gốc
tất cả phiền não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời, chứng được quả vị Giác
ngộ cao tột, rồi phương tiện an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình,
ở cảnh giới Vô-dư-y-Niết-bàn.
Xá Lợi Tử! Thí như loài đom đóm không nghĩ như thế nầy: Ánh
sáng của ta có thể chiếu khắp châu Thiệm bộ, khiến cho đâu đâu cũng
sáng rực lên; cũng như vậy, tất cả Thanh-văn, Độc-giác không nghĩ
như thế nầy: Ta sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cho đến ta sẽ vĩnh viễn bứng gốc tất cả phiền
não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời, chứng được quả vị Giác ngộ cao tột,
rồi phương tiện an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, ở cảnh giới
Vô-dư-y-Niết-bàn.
Xá Lợi Tử! Thí như ánh sáng chói chang của mặt trời, chiếu
khắp châu Thiệm bộ, không chỗ nào không chiếu đến; cũng như vậy,
đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường khởi lên ý nghĩ thế
này: Ta sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa; cho đến ta sẽ vĩnh viễn bứng gốc tất cả phiền não, thói
xấu đeo đẳng nhiều đời, chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, rồi
phương tiện an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, ở cảnh giới Vôdư-y-Niết-bàn.
Xá Lợi Tử! Vì thế, nên biết, trí tuệ của tất cả Thanh-văn, Độcgiác sánh với trí tuệ tu hành một ngày của đại Bồ-tát, hành Bát-nhãba-la-mật-đa, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng
một, trăm ngàn phần không bằng một, ức phần không bằng một, trăm
ức phần không bằng một, ngàn ức phần không bằng một, trăm ngàn ức
phần không bằng một, phần toán số, phần tính đếm, phần thí dụ, cho
đến phần cực số, cũng không bằng một.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại
Bồ-tát có khả năng vượt các bậc Thanh-văn, Độc-giác; có khả năng
chứng được bậc Bồ-tát không thối chuyển; có khả năng làm sáng tỏ
đạo giác ngộ của đức Phật cao tột?
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Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát từ khi
mới phát tâm tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát
nhã, phương tiện khéo léo, nguyện lành, trí lực Ba-la-mật-đa; an trụ
pháp không, vô tướng, vô nguyện, liền có khả năng vượt hơn tất cả
các bậc Thanh-văn, Độc-giác; có khả năng chứng đắc bậc Bồ-tát
không thối chuyển, và có khả năng làm sáng tỏ đạo giác ngộ của đức
Phật cao tột.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát
trụ ở bậc nào mà có khả năng làm ruộng phước tốt cho tất cả Thanhvăn, Độc-giác?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát từ khi
mới phát tâm tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát
nhã, phương tiện khéo léo, nguyện lành trí lực Ba-la-mật-đa, an trụ
pháp không, vô tướng, vô nguyện, cho đến an tọa trên tòa Bồ-đề
nhiệm mầu, thường làm ruộng phước cho tất cả Thanh-văn, Độc-giác.
Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì nương vào đại Bồ-tát, mà tất cả thiện pháp xuất
hiện ở thế gian, nghĩa là do nhờ đại Bồ-tát mà có mười thiện nghiệp
đạo, năm giới cận sự, tám giới cận trụ, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, việc làm phước mang tính bố thí, việc làm phước mang
tính giữ giới, việc làm phước mang tính tu hành v.v… xuất hiện ở thế
gian. Lại do nhờ đại Bồ-tát mà có bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, các
môn giải thoát: Không, vô tướng, vô nguyện, các thánh đế: Khổ, tập,
diệt, đạo, xuất hiện ở thế gian.
Lại do nhờ đại Bồ-tát mà có bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, xuất hiện ở thế gian.
Có cái nội không, cái ngoại không, cái nội ngoại không, cái
không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi,
cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái
không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái
không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái
không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự
tánh, cái không không tánh tự tánh, xuất hiện ở thế gian.
Có nhất thiết pháp, Chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh không
hư vọng, tánh không đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định
pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, xuất hiện
ở thế gian.
Có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ, xuất hiện ở thế gian.
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Có tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, mười bậc
Bồ-tát, xuất hiện ở thế gian.
Có năm loại mắt, sáu phép thần thông, xuất hiện ở thế gian.
Có mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, xuất
hiện ở thế gian.
Có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, xuất hiện ở thế
gian.
Có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, xuất hiện ở
thế gian.
Có vô lượng vô số vô biên pháp lành, thành thục hữu tình,
nghiêm tịnh cõi Phật, xuất hiện ở thế gian.
Vì có các pháp lành như vậy, nên thế gian mới có dòng dõi lớn
Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng
dõi lớn Cư sĩ.
Vì có các pháp lành như vậy, nên thế gian mới có các trời trong
cõi Tứ-đại-thiên-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa,
trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại.
Vì có các pháp lành như thế, nên thế gian mới có trời Phạmchúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời Quang, trời
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh, trời Tịnh,
trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời Quảng, trời
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả, trời Vô-lượnghữu-tình, trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiệnkiến, trời Sắc-cứu-cánh.
Vì có các pháp lành như thế, nên thế gian mới có trời Khôngvô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời Phi-tưởngphi-phi-tưởng-xứ.
Vì có các pháp lành như thế, nên thế gian mới có Dự-lưu, Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán, Độc-giác.
Vì có các pháp lành như thế, nên thế gian mới có đại Bồ-tát, và
các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các đại Bồtát có phải báo ơn thí chủ không?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát khỏi phải
báo ơn các thí chủ. Vì sao? Vì đã báo ơn nhiều rồi. Vì sao vậy? Xá
Lợi Tử! Vì các đại Bồ-tát là Đại thí chủ, đã bố thí cho các hữu tình vô
lượng pháp lành, nghĩa là bố thí cho hữu tình mười thiện nghiệp đạo,
năm giới cận sự, tám giới cận trụ, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định
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vô sắc, ba việc làm phước mang tánh bố thí, trì giới, tu hành. Lại bố
thí cho hữu tình bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, các môn giải thoát:
Không, vô tướng, vô nguyện, các thánh đế: Khổ, tập, diệt, đạo.
Lại bố thí cho hữu tình bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, bát nhã, phương tiện khéo léo, nguyện lành, trí lực Ba-la-mật-đa.
Lại bố thí cho hữu tình cái nội không, cái ngoại không, cái nội
ngoại không, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa,
cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không
biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không
bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả
pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái
không tự tánh, cái không không tánh tự tánh.
Lại bố thí cho hữu tình tất cả pháp, chơn như, pháp giới, pháp
tánh, tánh không hư vọng, tánh không đổi khác, tánh bình đẳng, tánh
ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ
bàn.
Lại bố thí cho hữu tình tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ.
Lại bố thí cho hữu tình pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-mađịa, mười bậc Bồ-tát.
Lại bố thí cho hữu tình năm loại mắt, sáu phép thần thông.
Lại bố thí cho hữu tình mười lực Như Lai, bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng.
Lại bố thí cho hữu tình pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.
Lại bố thí cho hữu tình trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng.
Lại bố thí cho hữu tình bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, thành
thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, phương tiện khéo léo.
Lại bố thí cho hữu tình quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán, Độc-giác Bồ-đề.
Lại bố thí cho hữu tình hạnh của tất cả Các đại Bồ-tát, quả vị
Giác ngộ cao tột của chư Phật.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát bố thí cho hữu tình vô lượng, vô số,
vô biên các loại thiện pháp như thế, cho nên gọi Bồ-tát là Đại thí chủ.
Như vậy là đã báo ơn các thí chủ, và là ruộng phước tốt, làm sanh
trưởng phước đức thù thắng.
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III. PHAÅM TÖÔNG ÖNG
01
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng tương ưng với pháp nào, mà gọi
là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, do cùng tương ưng với cái không của sắc, nên gọi là
cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái
không của Thọ, tưởng, hành, thức, nên gọi là cùng tương ưng với Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của nhãn xứ, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của sắc xứ, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của nhãn giới, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của sắc giới, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-bala-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của nhãn thức giới, nên gọi là cùng tương
ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhãba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của nhãn xúc, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của nhĩ, tỷ,
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thiệt, thân, ý xúc, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương
ưng với cái không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của địa giới, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của nhân duyên, nên gọi là cùng tương ưng
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của các
pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, và
do các duyên khác sinh ra, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-bala-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của vô minh, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, lo phiền, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của bố thí Ba-la-mật-đa, nên gọi là cùng
tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái
không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái nội không, cái ngoại không, cái nội ngoại không,
cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu
vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái
không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái
không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái
không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự
tánh, cái không không tánh tự tánh, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của chơn như, nên gọi là cùng tương ưng với
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Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của pháp
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh không đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi
không thể nghĩ bàn, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của bốn niệm trụ, nên gọi là cùng tương ưng
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của khổ thánh đế, nên gọi là cùng tương ưng
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của tập,
diệt, đạo thánh đế, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của mười thiện nghiệp đạo, nên gọi là cùng
tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái
không của năm giới cận sự, tám giới cận trụ, nên gọi là cùng tương
ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của việc làm lành mang tính bố thí, nên gọi
là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với
cái không của việc làm lành mang tính giữ giới, mang tính tu hành,
nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của bốn tịnh lự, nên gọi là cùng tương ưng
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của bốn
vô lượng, bốn định vô sắc, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-bala-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của tám giải thoát, nên gọi là cùng tương ưng
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nên gọi là cùng tương ưng
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của pháp môn giải thoát Không, nên gọi là
cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái
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không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, nên gọi là cùng
tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của tất cả pháp môn Đà-la-ni, nên gọi là cùng
tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái
không của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, nên gọi là cùng tương ưng
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của bậc Cực hỷ, nên gọi là cùng tương ưng
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của bậc
Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện
tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, nên
gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của năm loại mắt, nên gọi là cùng tương ưng
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của sáu
phép thần thông, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của mười lực của Phật, nên gọi là cùng tương
ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của ba mươi hai tướng đại sĩ, nên gọi là cùng
tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái
không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của pháp không quên mất, nên gọi là cùng
tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái
không của tánh luôn luôn xả, nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhãba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của trí nhất thiết, nên gọi là cùng tương ưng
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên gọi là cùng tương ưng với Bátnhã-ba-la-mật-đa.
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Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của trí Nhất thiết trí, nên gọi là cùng tương
ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của
việc bứng gốc vĩnh viễn tất cả phiền não, thói xấu nhiều đời, nên gọi
là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của quả Dự-lưu, nên gọi là cùng tương ưng
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, Độc-giác Bồ-đề, nên gọi là cùng tương
ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của tất cả hạnh đại Bồ-tát, nên gọi là cùng
tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái
không của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, nên gọi là cùng tương
ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với cái không của ngã, nên gọi là cùng tương ưng với Bátnhã-ba-la-mật-đa; do cùng tương ưng với cái không của hữu tình,
dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi,
người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả năng
khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo
nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, nên
gọi là cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với những cái không như vậy, nên gọi là cùng tương ưng
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do khi
cùng tương ưng với những cái không như vậy, chẳng thấy sắc, hoặc
tương ưng hoặc chẳng tương ưng; chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức,
hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồtát ấy, chẳng thấy sắc, là pháp sanh hoặc là pháp diệt; chẳng thấy thọ,
tưởng, hành, thức, là pháp sanh hoặc là pháp diệt; chẳng thấy sắc là
pháp nhiễm hoặc là pháp tịnh; chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức là
pháp nhiễm, hoặc là pháp tịnh.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, chẳng thấy sắc hiệp với thọ, chẳng
thấy thọ hiệp với tưởng, chẳng thấy tưởng hiệp với hành, chẳng thấy
hành hiệp với thức. Vì sao? Xá Lợi Tử! Không có một pháp nhỏ
nhiệm nào hiệp với một pháp nhỏ nhiệm nào, vì bản tánh là không. Vì
sao vậy? Xá Lợi Tử! Vì cái không của các sắc, nó chẳng phải là sắc;
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các cái không của thọ, tưởng, hành, thức, chúng chẳng phải là thọ,
tưởng, hành, thức. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì cái không của các sắc, nó
chẳng phải là tướng biến đổi, ngăn ngại; cái không của thọ, nó chẳng
phải là tướng lãnh nạp; cái không của các tưởng, nó chẳng phải là
tướng nắm bắt hình tượng; cái không của các hành, nó chẳng phải là
tướng tạo tác; cái không của các thức, nó chẳng phải là tướng liễu biệt.
Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc;
sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức chẳng khác
không, không chẳng khác thọ, tưởng, hành, thức; thọ, tưởng, hành,
thức tức là không, không tức là thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Xá Lợi
Tử! Vì tướng không của các pháp ấy chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng
nhiễm, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng phải quá khứ,
chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại.
Xá Lợi Tử! Như vậy, trong cái không, không có sắc, không có
thọ, tưởng, hành, thức; không có địa giới, không có thủy, hỏa, phong,
không, thức giới; không có nhãn xứ, không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ; không có sắc xứ, không có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; không
có nhãn giới, không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; không có sắc giới,
không có thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; không có nhãn thức giới,
không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; không có nhãn xúc, không có
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; không có các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, không có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh
ra; không có sự sanh khởi của vô minh, không có sự diệt tận của vô
minh; không có sự sanh khởi của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, lo phiền; không có sự
diệt tận của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo phiền; không có
khổ thánh đế, không có tập, diệt, đạo thánh đế; không có đắc, không
có hiện quán; không có Dự-lưu, không có quả Dự-lưu, không có Nhấtlai, không có quả Nhất-lai, không có Bất-hoàn, không có quả Bấthoàn, không có A-la-hán, không có quả A-la-hán, không có Độc-giác,
không có quả vị Độc-giác, không có Bồ-tát, không có hạnh Bồ-tát,
không có Phật, không có quả vị Phật.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do cùng
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Quyeån Thöù 04

Hết
83

02
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với sắc. Chẳng thấy
tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với nhãn xứ,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với sắc xứ, chẳng
thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với nhãn giới,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với sắc giới,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với nhãn thức
giới, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với nhãn xúc,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương
ưng với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với địa giới,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với thủy, hỏa, phong,
không, thức giới.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với nhơn duyên,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với sở duyên duyên,
đẳng vô gián duyên, tăng thượng duyên, chẳng thấy tương ưng, hoặc
chẳng tương ưng với các pháp do duyên sanh ra.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với vô minh,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, lo,
phiền.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với cõi Dục,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với cõi Sắc, cõi Vô sắc.
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Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với bố thí Ba-lamật-đa, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với tịnh giới, an
nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với cái không
nội, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với cái không
ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không
thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái
không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác,
cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái
không tất cả pháp, cái không không nắm bắt được, cái không không
tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với chơn như,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với pháp giới, pháp
tánh, tánh không hư vọng, tánh không đổi khác, tánh bình đẳng, tánh
ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ
bàn.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với bốn niệm trụ,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với thánh đế khổ,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với thánh đế tập, diệt,
đạo.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với mười thiện
nghiệp đạo, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với năm
giới cận sự, tám giới cận trụ.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với việc làm
phước mang tính bố thí, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng
với việc làm phước mang tính giữ giới, mang tính tu hành.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với bốn tịnh lự,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với bốn vô lượng, bốn
định vô sắc.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với tám giải
thoát, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với pháp môn
giải thoát không, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
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Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với tất cả pháp
môn Đà-la-ni, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với tất cả
pháp môn Tam-ma-địa.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với bậc Cực hỷ,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với bậc Ly cấu, bậc Phát
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với năm loại mắt,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với sáu pháp thần thông.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với mười lực của
Phật, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với ba mươi hai
tướng đại sĩ, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với tám
mươi vẻ đẹp kèm theo.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với pháp không
quên mất, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với tánh luôn
luôn xả.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với trí nhất thiết,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, trí nhất thiết tướng vi diệu, chẳng thấy tương ưng,
hoặc chẳng tương ưng với trí nhất thiết trí.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với việc bứng
gốc vĩnh viễn tất cả phiền não, thói xấu nhiều đời.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với quả Dự-lưu,
chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với quả
vị Độc-giác, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với tất cả
hạnh đại Bồ-tát, chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với quả
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật.
Chẳng thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với ngã, chẳng
thấy tương ưng, hoặc chẳng tương ưng với hữu tình, dòng sinh mạng,
sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người
sinh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc,
khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo,
khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy.
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Xá Lợi Tử! Nên biết, các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì những nhân duyên ấy nên gọi là cùng tương ưng với Bát-nhãba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng giữa cái không với cái
không, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng giữa cái vô tướng
với cái vô tướng, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng giữa cái
vô nguyện với cái vô nguyện. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì không, vô tướng,
vô nguyện đều không có tương ưng, chẳng tương ưng.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, đã thể nhập cái không tự tướng của tất cả pháp rồi, thì chẳng quán
sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng của sắc, chẳng quán sự tương
ưng, chẳng tương ưng của thọ, tưởng, hành, thức.
Vị đại Bồ-tát ấy, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương
ưng giữa sắc với đời trước. Vì sao? Vì chẳng thấy đời trước; chẳng
quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa thọ, tưởng, hành, thức
với đời trước. Vì sao? Vì chẳng thấy đời trước.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa sắc với
đời sau. Vì sao? Vì chẳng thấy đời sau, chẳng quán sự tương ưng,
hoặc chẳng tương ưng giữa thọ, tưởng, hành, thức với đời sau. Vì sao?
Vì chẳng thấy đời sau.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa sắc với
hiện tại. Vì sao? Vì chẳng thấy hiện tại, chẳng quán sự tương ưng,
hoặc chẳng tương ưng giữa thọ, tưởng, hành, thức với hiện tại. Vì sao?
Vì chẳng thấy hiện tại.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa đời trước
với đời sau, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa đời
trước với hiện tại.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa đời sau
với đời trước, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa
đời sau với hiện tại.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa hiện tại
với đời trước, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa
hiện tại với đời sau.
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Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa đời trước
với đời sau và hiện tại.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa đời sau
với đời trước và hiện tại.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa hiện tại
với đời trước và đời sau.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa đời
trước, đời sau, hiện tại. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì ba đời đều không.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với quá khứ. Vì sao? Vì quá khứ còn chẳng thấy có, huống là quán sự
tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với quá khứ.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với vị lai. Vì sao? Vì vị lai còn chẳng thấy có, huống là quán sự
tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với vị lai.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với hiện tại. Vì sao? Vì hiện tại còn chẳng thấy có, huống là quán
sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với hiện tại.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với sắc. Vì sao? Vì sắc còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương
ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với sắc.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức còn
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng
giữa trí nhất thiết với thọ, tưởng, hành, thức.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với nhãn xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ còn chẳng thấy có, huống là quán sự
tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với nhãn xứ.
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Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương
ưng giữa trí nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với sắc xứ. Vì sao? Vì sắc xứ còn chẳng thấy có, huống là quán sự
tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với sắc xứ.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì sao? Vì thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ, còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc
chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với nhãn giới. Vì sao? Vì nhãn giới còn chẳng thấy có, huống là quán
sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với nhãn giới.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết trí với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới, còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng
tương ưng giữa trí nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với sắc giới. Vì sao? Vì sắc giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự
tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với sắc giới.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. Vì sao? Vì thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới, còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc
chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới.
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Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với nhãn thức giới. Vì sao? Vì nhãn thức giới còn chẳng thấy có,
huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với nhãn thức giới.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý thức giới, còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc
chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với nhãn xúc. Vì sao? Vì nhãn xúc còn chẳng thấy có, huống là quán
sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với nhãn xúc.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương
ưng giữa trí nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra còn chẳng thấy có, huống là quán sự
tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra. Vì
sao? Vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra còn
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng
giữa trí nhất thiết với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra.
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Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với địa giới. Vì sao? Vì địa giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự
tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với địa giới.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Vì sao? Vì thủy, hỏa,
phong, không, thức giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương
ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với thủy, hỏa, phong,
không, thức giới.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với nhơn duyên. Vì sao? Vì nhơn duyên còn chẳng thấy có, huống là
quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với nhơn
duyên.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên và các duyên khác sanh ra. Vì sao? Vì các pháp do đẳng
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác
sanh ra còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng
tương ưng giữa trí nhất thiết với các pháp do đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sanh ra.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với vô minh. Vì sao? Vì vô minh còn chẳng thấy có, huống là quán sự
tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với vô minh.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử, sầu, than, khổ, lo, phiền. Vì sao? Vì từ hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, lo, phiền còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng,
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hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, lo, phiền.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với bố thí Ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa còn chẳng
thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí
nhất thiết với bố thí Ba-la-mật-đa.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì
sao? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa còn
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng
giữa trí nhất thiết với tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-bala-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với cái không nội. Vì sao? Vì cái không nội còn chẳng thấy có, huống
là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với cái
không nội.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi,
cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái
không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh. Vì sao? Vì cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh, còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng
tương ưng giữa trí nhất thiết với cái không ngoại, cho đến cái không
không tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với bốn niệm trụ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ còn chẳng thấy có, huống là
quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn
niệm trụ.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc
chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với thánh đế khổ. Vì sao? Vì thánh đế khổ còn chẳng thấy có, huống
là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với
thánh đế khổ.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với thánh đế tập, diệt, đạo. Vì sao? Vì thánh đế tập, diệt, đạo còn
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng
giữa trí nhất thiết với thánh đế tập, diệt, đạo.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với bốn tịnh lự. Vì sao? Vì bốn tịnh lự còn chẳng thấy có, huống là
quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn
tịnh lự.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn
định vô sắc còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc
chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với tám giải thoát. Vì sao? Vì tám giải thoát còn chẳng thấy có, huống
là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tám
giải thoát.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Vì tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ còn chẳng thấy có, huống là
quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với pháp môn giải thoát không. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không
còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương
ưng giữa trí nhất thiết với pháp môn giải thoát không.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện. Vì sao? Vì pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện còn chẳng thấy có, huống là quán
sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với tất cả pháp môn Đà-la-ni. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni còn
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng
giữa trí nhất thiết với tất cả pháp môn Đà-la-ni.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? Vì tất cả pháp môn
Tam-ma-địa còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc
chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với bậc Cực hỷ. Vì sao? Vì bậc Cực hỷ còn chẳng thấy có, huống là
quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bậc
Cực hỷ.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan
thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc
Pháp vân. Vì sao? Vì từ bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân còn chẳng
thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí
nhất thiết với bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với năm loại mắt.Vì sao? Vì năm loại mắt còn chẳng thấy có, huống là
quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với năm
loại mắt.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với sáu phép thần thông. Vì sao? Vì sáu phép thần thông còn
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng
giữa trí nhất thiết với sáu phép thần thông.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với mười lực của Phật. Vì sao? Vì mười lực của Phật còn chẳng thấy
có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với mười lực của Phật.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì bốn điều
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng còn chẳng thấy có,
huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
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Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với ba mươi hai tướng đại sĩ. Vì sao? Vì ba mươi hai tướng đại sĩ còn
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng
giữa trí nhất thiết với ba mươi hai tướng đại sĩ.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với tám mươi vẻ đẹp kèm theo. Vì sao? Vì tám mươi vẻ đẹp kèm
theo còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng
tương ưng giữa trí nhất thiết với tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với pháp không quên mất. Vì sao? Vì pháp không quên mất còn chẳng
thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí
nhất thiết với pháp không quên mất.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả còn chẳng
thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí
nhất thiết với tánh luôn luôn xả.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với trí nhất thiết. Vì sao? Vì trí nhất thiết còn chẳng thấy có, huống là
quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với trí
nhất thiết.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng, hoặc
chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng.
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Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với Phật. Vì sao? Vì Phật còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương
ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với Phật.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với Bồ-đề. Vì sao? Vì Bồ-đề còn chẳng thấy có, huống là quán sự
tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với Bồ-đề.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết
với Phật, cũng chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa
Phật với trí nhất thiết. Vì sao? Vì trí nhất thiết tức là Phật, Phật tức là
trí nhất thiết.
Chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất
thiết với Bồ-đề; chẳng quán sự tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa
Bồ-đề với trí nhất thiết. Vì sao? Vì trí nhất thiết tức là Bồ-đề, Bồ-đề
tức là trí nhất thiết.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của sắc, chẳng đắm vào cái chẳng phải có
của sắc, chẳng đắm vào cái có của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng đắm
vào cái chẳng phải có của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng đắm vào cái thường của sắc, chẳng đắm vào cái vô
thường của sắc, chẳng đắm vào cái thường của thọ, tưởng, hành, thức,
chẳng đắm vào cái vô thường của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng đắm vào cái vui của sắc, chẳng đắm vào cái khổ của sắc
chẳng đắm vào cái vui của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng đắm vào cái
khổ của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng đắm vào cái ngã của sắc, chẳng đắm vào cái vô ngã của
sắc, chẳng đắm vào cái ngã của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng đắm vào
cái vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức.
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Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của sắc, chẳng đắm vào cái chẳng
tịch tịnh của sắc; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của thọ, tưởng, hành,
thức, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng đắm vào cái không của sắc, chẳng đắm vào cái chẳng
không của sắc; chẳng đắm vào cái không của thọ, tưởng, hành, thức,
chẳng đắm vào cái chẳng không của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của sắc, chẳng đắm vào cái hữu
tướng của sắc; chẳng đắm vào cái vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức,
chẳng đắm vào cái hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của sắc, chẳng đắm vào cái hữu
nguyện của sắc; chẳng đắm vào cái vô nguyện của thọ, tưởng, hành,
thức, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái chẳng phải
có của nhãn xứ; chẳng đắm vào cái có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
chẳng đắm vào cái chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Chẳng đắm vào cái thường của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái vô
thường của nhãn xứ; chẳng đắm vào cái thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xứ, chẳng đắm vào cái vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Chẳng đắm vào cái vui của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái khổ của
nhãn xứ; chẳng đắm vào cái vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng
đắm vào cái khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Chẳng đắm vào cái ngã của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái vô ngã
của nhãn xứ; chẳng đắm vào cái ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
chẳng đắm vào cái vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của nhãn xứ; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ.
Chẳng đắm vào cái không của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái
chẳng không của nhãn xứ; chẳng đắm vào cái không của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, chẳng đắm vào cái chẳng không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái
hữu tướng của nhãn xứ; chẳng đắm vào cái vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, chẳng đắm vào cái hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
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Chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái
hữu nguyện của nhãn xứ; chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của sắc xứ, chẳng đắm vào cái chẳng phải có
của sắc xứ; chẳng đắm vào cái có của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
chẳng đắm vào cái chẳng phải có của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Chẳng đắm vào cái thường của sắc xứ, chẳng đắm vào cái vô
thường của sắc xứ; chẳng đắm vào cái thường của thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ, chẳng đắm vào cái vô thường của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ.
Chẳng đắm vào cái vui của sắc xứ, chẳng đắm vào cái khổ của
sắc xứ; chẳng đắm vào cái vui của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
chẳng đắm vào cái khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Chẳng đắm vào cái ngã của sắc xứ, chẳng đắm vào cái vô ngã
của sắc xứ; chẳng đắm vào cái ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
chẳng đắm vào cái vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của sắc xứ, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của sắc xứ; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ.
Chẳng đắm vào cái không của sắc xứ, chẳng đắm vào cái chẳng
không của sắc xứ; chẳng đắm vào cái không của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, chẳng đắm vào cái chẳng không của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của sắc xứ, chẳng đắm vào cái hữu
tướng của sắc xứ; chẳng đắm vào cái vô tướng của thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ, chẳng đắm vào cái hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của sắc xứ, chẳng đắm vào cái
hữu nguyện của sắc xứ; chẳng đắm vào cái vô nguyện của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ.
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Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của nhãn giới, chẳng đắm vào cái chẳng phải
có của nhãn giới; chẳng đắm vào cái có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới,
chẳng đắm vào cái chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Chẳng đắm vào cái thường của nhãn giới, chẳng đắm vào cái vô
thường của nhãn giới; chẳng đắm vào cái thường của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới, chẳng đắm vào cái vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới.
Chẳng đắm vào cái vui của nhãn giới, chẳng đắm vào cái khổ
của nhãn giới; chẳng đắm vào cái vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới,
chẳng đắm vào cái khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Chẳng đắm vào cái ngã của nhãn giới, chẳng đắm vào cái vô
ngã của nhãn giới; chẳng đắm vào cái ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới, chẳng đắm vào cái vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhãn giới, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của nhãn giới; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới.
Chẳng đắm vào cái không của nhãn giới, chẳng đắm vào cái
chẳng không của nhãn giới; chẳng đắm vào cái không của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới, chẳng đắm vào cái chẳng không của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của nhãn giới, chẳng đắm vào cái
hữu tướng của nhãn giới; chẳng đắm vào cái vô tướng của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới, chẳng đắm vào cái hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhãn giới, chẳng đắm vào cái
hữu nguyện của nhãn giới; chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới,chẳng đắm vào cái hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của sắc giới, chẳng đắm vào cái chẳng phải
có của sắc giới; chẳng đắm vào cái có của thanh, hương, vị, xúc, pháp
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giới, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới.
Chẳng đắm vào cái thường của sắc giới, chẳng đắm vào cái vô
thường của sắc giới; chẳng đắm vào cái thường của thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới, chẳng đắm vào cái vô thường của thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới.
Chẳng đắm vào cái vui của sắc giới, chẳng đắm vào cái khổ của
sắc giới; chẳng đắm vào cái vui của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới,
chẳng đắm vào cái khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Chẳng đắm vào cái ngã của sắc giới, chẳng đắm vào cái vô ngã
của sắc giới; chẳng đắm vào cái ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới, chẳng đắm vào cái vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của sắc giới, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của sắc giới; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Chẳng đắm vào cái không của sắc giới, chẳng đắm vào cái
chẳng không của sắc giới; chẳng đắm vào cái không của thanh, hương,
vị, xúc, pháp giới, chẳng đắm vào cái chẳng không của thanh, hương,
vị, xúc, pháp giới.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của sắc giới, chẳng đắm vào cái
hữu tướng của sắc giới; chẳng đắm vào cái vô tướng của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng đắm vào cái hữu tướng của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của sắc giới, chẳng đắm vào cái
hữu nguyện của sắc giới; chẳng đắm vào cái vô nguyện của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái
chẳng phải có của nhãn thức giới; chẳng đắm vào cái có của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng đắm vào cái thường của nhãn thức giới, chẳng đắm vào
cái vô thường của nhãn thức giới; chẳng đắm vào cái thường của nhĩ,
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tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng đắm vào cái vô thường của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng đắm vào cái vui của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái
khổ của nhãn thức giới; chẳng đắm vào cái vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý thức giới, chẳng đắm vào cái khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng đắm vào cái ngã của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái
vô ngã của nhãn thức giới; chẳng đắm vào cái ngã của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới, chẳng đắm vào cái vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhãn thức giới, chẳng đắm vào
cái chẳng tịch tịnh của nhãn thức giới; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng đắm vào cái không của nhãn thức giới, chẳng đắm vào
cái chẳng không của nhãn thức giới; chẳng đắm vào cái không của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng đắm vào cái chẳng không của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của nhãn thức giới, chẳng đắm vào
cái hữu tướng nhãn thức giới; chẳng đắm vào cái vô tướng của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới, chẳng đắm vào cái hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhãn thức giới, chẳng đắm
vào cái hữu nguyện của nhãn thức giới; chẳng đắm vào cái vô nguyện
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng đắm vào cái có của nhãn xúc, chẳng đắm vào
cái chẳng phải có của nhãn xúc; chẳng đắm vào cái có của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Chẳng đắm vào cái thường của nhãn xúc, chẳng đắm
vào cái vô thường của nhãn xúc; chẳng đắm vào cái thường
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chẳng đắm vào cái vô thường của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Chẳng đắm vào cái vui của nhãn xúc, chẳng đắm vào cái
khổ của nhãn xúc; chẳng đắm vào cái vui của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc, chẳng đắm vào cái khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc.
Chẳng đắm vào cái ngã của nhãn xúc, chẳng đắm vào cái
vô ngã của nhãn xúc; chẳng đắm vào cái ngã của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc, chẳng đắm vào cái vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhãn xúc, chẳng đắm
vào cái chẳng tịch tịnh của nhãn xúc; chẳng đắm vào cái tịch
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chẳng đắm vào cái chẳng tịch
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Chẳng đắm vào cái không của nhãn xúc, chẳng đắm vào
cái chẳng không của nhãn xúc; chẳng đắm vào cái không của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chẳng đắm vào cái chẳng không của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của nhãn xúc, chẳng đắm
vào cái hữu tướng của nhãn xúc; chẳng đắm vào cái vô tướng
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chẳng đắm vào cái hữu tướng của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhãn xúc, chẳng đắm
vào cái hữu nguyện của nhãn xúc; chẳng đắm vào cái vô
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chẳng đắm vào cái hữu
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
vì cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng
tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
chẳng đắm vào cái chẳng phải có của các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra; chẳng đắm vào cái có của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của các thọ do
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra.
Chẳng đắm vào cái thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, chẳng đắm vào cái vô thường của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra; chẳng đắm vào cái thường của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắm vào cái vô thường của các
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra.
Chẳng đắm vào cái vui của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, chẳng đắm vào cái khổ của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra;
chẳng đắm vào cái vui của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra, chẳng đắm vào cái khổ của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra.
Chẳng đắm vào cái ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, chẳng đắm vào cái vô ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra; chẳng đắm vào cái ngã của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắm vào cái vô ngã của các thọ do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắm vào cái chẳng tịch
tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra.
Chẳng đắm vào cái không của các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, chẳng đắm vào cái chẳng không của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra; chẳng đắm vào cái không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắm vào cái chẳng không của
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, chẳng đắm vào cái hữu tướng của các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra; chẳng đắm vào cái vô tướng của các thọ do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắm vào cái hữu tướng của
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra; chẳng đắm vào cái vô nguyện của các thọ do
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắm vào cái hữu
nguyện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của địa giới, chẳng đắm vào cái chẳng phải
có của địa giới; chẳng đắm vào cái có của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới;
Chẳng đắm vào cái thường của địa giới, chẳng đắm vào cái vô
thường của địa giới; chẳng đắm vào cái thường của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, chẳng đắm vào cái vô thường của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới.
Chẳng đắm vào cái vui của địa giới, chẳng đắm vào cái khổ của
địa giới; chẳng đắm vào cái vui của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, chẳng đắm vào cái khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Chẳng đắm vào cái ngã của địa giới, chẳng đắm vào cái vô ngã
của địa giới; chẳng đắm vào cái ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, chẳng đắm vào cái vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của địa giới, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của địa giới; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới.
Chẳng đắm vào cái không của địa giới, chẳng đắm vào cái
chẳng không của địa giới; chẳng đắm vào cái không của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, chẳng đắm vào cái chẳng không của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của địa giới, chẳng đắm vào cái
hữu tướng của địa giới; chẳng đắm vào cái vô tướng của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, chẳng đắm vào cái hữu tướng của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của địa giới, chẳng đắm vào cái
hữu nguyện của địa giới; chẳng đắm vào cái vô nguyện của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới.
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Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của nhân duyên, chẳng đắm vào cái chẳng
phải có của nhân duyên; chẳng đắm vào cái có của các pháp do đẳng
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác
sanh ra, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của các pháp do đẳng vô
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác
sanh ra.
Chẳng đắm vào cái thường của nhân duyên, chẳng đắm vào cái
vô thường của nhân duyên; chẳng đắm vào cái thường của các pháp
do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các
duyên khác sanh ra, chẳng đắm vào cái vô thường của các pháp do
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên
khác sanh ra.
Chẳng đắm vào cái vui của nhân duyên, chẳng đắm vào cái khổ
của nhân duyên; chẳng đắm vào cái vui của các pháp do đẳng vô gián
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sanh ra;
chẳng đắm vào cái khổ của các pháp do đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sanh ra.
Chẳng đắm vào cái ngã của nhân duyên, chẳng đắm vào cái vô
ngã của nhân duyên; chẳng đắm vào cái ngã của các pháp do đẳng vô
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác
sanh ra, chẳng đắm vào cái vô ngã của các pháp do đẳng vô gián
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sanh ra.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhân duyên, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của nhân duyên; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của các
pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và
các duyên khác sanh ra, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của các
pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và
các duyên khác sanh ra.
Chẳng đắm vào cái không của nhân duyên, chẳng đắm vào cái
chẳng không của nhân duyên; chẳng đắm vào cái không của các pháp
do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các
duyên khác sanh ra, chẳng đắm vào cái chẳng không của các pháp do
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên
khác sanh ra.
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Chẳng đắm vào cái vô tướng của nhân duyên, chẳng đắm vào
cái hữu tướng của nhân duyên; chẳng đắm vào cái vô tướng của các
pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và
các duyên khác sanh ra, chẳng đắm vào cái hữu tướng của các pháp do
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên
khác sanh ra.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhân duyên, chẳng đắm vào
cái hữu nguyện của nhân duyên; chẳng đắm vào cái vô nguyện của
các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên
và các duyên khác sanh ra, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của các
pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và
các duyên khác sanh ra.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa chẳng đắm vào cái có của vô minh, chẳng đắm vào cái chẳng phải
có của vô minh; chẳng đắm vào cái có của hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, chẳng
đắm vào cái chẳng phải có của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo,
phiền.
Chẳng đắm vào cái thường của vô minh, chẳng đắm vào cái vô
thường của vô minh; chẳng đắm vào cái thường của hành cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, chẳng đắm vào cái vô thường của hành
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền.
Chẳng đắm vào cái vui của vô minh, chẳng đắm vào cái khổ
của vô minh; chẳng đắm vào cái vui của hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, lo, phiền, chẳng đắm vào cái khổ của hành cho đến lão tử,
sầu, than, khổ, lo, phiền.
Chẳng đắm vào cái ngã của vô minh, chẳng đắm vào cái vô ngã
của vô minh; chẳng đắm vào cái ngã của hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, lo, phiền, chẳng đắm vào cái vô ngã của hành cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, lo, phiền.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của vô minh, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của vô minh; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của hành cho
đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh
của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền.
Chẳng đắm vào cái không của vô minh, chẳng đắm vào cái
chẳng không của vô minh; chẳng đắm vào cái không của hành cho đến
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lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, chẳng đắm vào cái chẳng không của
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của vô minh, chẳng đắm vào cái
hữu tướng của vô minh; chẳng đắm vào cái vô tướng của hành cho
đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, chẳng đắm vào cái hữu tướng của
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của vô minh, chẳng đắm vào cái
hữu nguyện của vô minh; chẳng đắm vào cái vô nguyện của hành cho
đến lão tử sầu, than, khổ, lo, phiền, chẳng đắm vào cái hữu nguyện
của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng đắm vào cái
chẳng phải có của bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng đắm vào cái có của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng đắm vào
cái chẳng phải có của tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-bala-mật-đa.
Chẳng đắm vào cái thường của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng đắm
vào cái vô thường của bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng đắm vào cái thường
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
đắm vào cái vô thường của tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Chẳng đắm vào cái vui của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng đắm vào
cái khổ của bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng đắm vào cái vui của tịnh giới,
an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa lạc, chẳng đắm vào
cái khổ của tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Chẳng đắm vào cái ngã của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng đắm vào
cái vô ngã của bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng đắm vào cái ngã của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng đắm vào
cái vô ngã của tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng
đắm vào cái chẳng tịch tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng đắm vào
cái tịch tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Chẳng đắm vào cái không của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng đắm
vào cái chẳng không của bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng đắm vào cái
không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng đắm vào cái chẳng không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng
đắm vào cái hữu tướng của bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng đắm vào cái vô
tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng đắm vào cái hữu tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng
đắm vào cái hữu nguyện của bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng đắm vào cái
vô nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của cái không nội, chẳng đắm vào cái chẳng
phải có của cái không nội; chẳng đắm vào cái có của cái không ngoại,
cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng
nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không
không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái
không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không
tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh,
cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng đắm vào cái
chẳng phải có của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh.
Chẳng đắm vào cái thường của cái không nội, chẳng đắm vào
cái vô thường của cái không nội; chẳng đắm vào cái thường của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh; chẳng đắm vào cái
vô thường của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh.
Chẳng đắm vào cái vui của cái không nội, chẳng đắm vào cái
khổ của cái không nội; chẳng đắm vào cái vui của cái không ngoại
cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng đắm vào cái khổ của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh.
Chẳng đắm vào cái ngã của cái không nội, chẳng đắm vào cái
vô ngã của cái không nội; chẳng đắm vào cái ngã của cái không ngoại
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cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng đắm vào cái vô ngã của
cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của cái không nội, chẳng đắm vào
cái chẳng tịch tịnh của cái không nội; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của
cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng đắm vào
cái chẳng tịch tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh
tự tánh.
Chẳng đắm vào cái không của cái không nội, chẳng đắm vào cái
chẳng không của cái không nội; chẳng đắm vào cái không của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng đắm vào cái
chẳng không của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của cái không nội, chẳng đắm vào
cái hữu tướng của cái không nội; chẳng đắm vào cái vô tướng cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng đắm vào cái
hữu tướng của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của cái không nội, chẳng đắm
vào cái hữu nguyện của cái không nội; chẳng đắm vào cái vô nguyện
của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng đắm
vào cái hữu nguyện của cái không ngoại cho đến cái không không
tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của chơn như, chẳng đắm vào cái chẳng phải
có của chơn như; chẳng đắm vào cái có của pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn,
chẳng đắm vào cái chẳng phải có của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn.
Chẳng đắm vào cái thường của chơn như, chẳng đắm vào cái vô
thường của chơn như; chẳng đắm vào cái thường của pháp giới cho
đến cõi không thể nghĩ bàn, chẳng đắm vào cái vô thường của pháp
giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn.
Chẳng đắm vào cái vui của chơn như, chẳng đắm vào cái khổ
của chơn như; chẳng đắm vào cái vui của pháp giới cho đến cõi không
thể nghĩ bàn, chẳng đắm vào cái khổ của pháp giới cho đến cõi không
thể nghĩ bàn.
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Chẳng đắm vào cái ngã của chơn như, chẳng đắm vào cái vô
ngã của chơn như; chẳng đắm vào cái ngã của pháp giới cho đến cõi
không thể nghĩ bàn, chẳng đắm vào cái vô ngã của pháp giới cho đến
cõi không thể nghĩ bàn.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của chơn như, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của chơn như; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của pháp
giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, chẳng đắm vào cái chẳng tịch
tịnh của pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn.
Chẳng đắm vào cái không của chơn như, chẳng đắm vào cái
chẳng không của chơn như; chẳng đắm vào cái không của pháp giới
cho đến cõi không thể nghĩ bàn, chẳng đắm vào cái chẳng không của
pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của chơn như, chẳng đắm vào cái
hữu tướng của chơn như; chẳng đắm vào cái vô tướng của pháp giới
cho đến cõi không thể nghĩ bàn, chẳng đắm vào cái hữu tướng của
pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của chơn như, chẳng đắm vào
cái hữu nguyện của chơn như; chẳng đắm vào cái vô nguyện của pháp
giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, chẳng đắm vào cái hữu nguyện
của pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của bốn niệm trụ, chẳng đắm vào cái chẳng
phải có của bốn niệm trụ; chẳng đắm vào cái có của bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
chẳng đắm vào cái chẳng phải có của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo.
Chẳng đắm vào cái thường của bốn niệm trụ, chẳng đắm vào cái
vô thường của bốn niệm trụ; chẳng đắm vào cái thường của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng đắm vào cái vô thường của
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.
Chẳng đắm vào cái vui của bốn niệm trụ, chẳng đắm vào cái
khổ của bốn niệm trụ; chẳng đắm vào cái vui của bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo, chẳng đắm vào cái khổ của bốn chánh đoạn
cho đến tám chi thánh đạo.
Chẳng đắm vào cái ngã của bốn niệm trụ, chẳng đắm vào cái vô
ngã của bốn niệm trụ; chẳng đắm vào cái ngã của bốn chánh đoạn cho
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đến tám chi thánh đạo, chẳng đắm vào cái vô ngã của bốn chánh đoạn
cho đến tám chi thánh đạo.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của bốn niệm trụ, chẳng đắm vào
cái chẳng tịch tịnh của bốn niệm trụ; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng đắm vào cái chẳng
tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.
Chẳng đắm vào cái không của bốn niệm trụ, chẳng đắm vào cái
chẳng không của bốn niệm trụ; chẳng đắm vào cái không của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng đắm vào cái chẳng
không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của bốn niệm trụ, chẳng đắm vào
cái hữu tướng của bốn niệm trụ; chẳng đắm vào cái vô tướng của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng đắm vào cái hữu tướng
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của bốn niệm trụ, chẳng đắm
vào cái hữu nguyện của bốn niệm trụ; chẳng đắm vào cái vô nguyện
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng đắm vào cái
hữu nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của thánh đế khổ, chẳng đắm vào cái chẳng
phải có của thánh đế khổ; chẳng đắm vào cái có của thánh đế tập, diệt,
đạo, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của thánh đế tập, diệt, đạo.
Chẳng đắm vào cái thường của thánh đế khổ, chẳng đắm vào
cái vô thường của thánh đế khổ; chẳng đắm vào cái thường của thánh
đế tập, diệt, đạo, chẳng đắm vào cái vô thường của thánh đế tập, diệt,
đạo.
Chẳng đắm vào cái vui của thánh đế khổ, chẳng đắm vào cái
khổ của thánh đế khổ; chẳng đắm vào cái vui của thánh đế tập, diệt,
đạo, chẳng đắm vào cái khổ của thánh đế tập, diệt, đạo.
Chẳng đắm vào cái ngã của thánh đế khổ, chẳng đắm vào cái vô
ngã của thánh đế khổ; chẳng đắm vào cái ngã của thánh đế tập, diệt,
đạo, chẳng đắm vào cái vô ngã của thánh đế tập, diệt, đạo.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của thánh đế khổ, chẳng đắm vào
cái chẳng tịch tịnh của thánh đế khổ; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của
thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của thánh đế
tập, diệt, đạo.
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Chẳng đắm vào cái không của thánh đế khổ, chẳng đắm vào cái
chẳng không của thánh đế khổ; chẳng đắm vào cái không của thánh đế
tập, diệt, đạo, chẳng đắm vào cái chẳng không của thánh đế tập, diệt,
đạo.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của thánh đế khổ, chẳng đắm vào
cái hữu tướng của thánh đế khổ; chẳng đắm vào cái vô tướng của
thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng đắm vào cái hữu tướng của thánh đế tập,
diệt, đạo.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của thánh đế khổ, chẳng đắm
vào cái hữu nguyện của thánh đế khổ; chẳng đắm vào cái vô nguyện
của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của thánh
đế tập, diệt, đạo.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của bốn tịnh lự, chẳng đắm vào cái chẳng
phải có của bốn tịnh lự; chẳng đắm vào cái có của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc.
Chẳng đắm vào cái thường của bốn tịnh lự, chẳng đắm vào cái
vô thường của bốn tịnh lự; chẳng đắm vào cái thường của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, chẳng đắm vào cái vô thường của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc.
Chẳng đắm vào cái vui của bốn tịnh lự, chẳng đắm vào cái khổ
của bốn tịnh lự; chẳng đắm vào cái vui của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc, chẳng đắm vào cái khổ của bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Chẳng đắm vào cái ngã của bốn tịnh lự, chẳng đắm vào cái vô
ngã của bốn tịnh lự; chẳng đắm vào cái ngã của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, chẳng đắm vào cái vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của bốn tịnh lự, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của bốn tịnh lự; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của bốn
vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của bốn
vô lượng, bốn định vô sắc.
Chẳng đắm vào cái không của bốn tịnh lự, chẳng đắm vào cái
chẳng không của bốn tịnh lự; chẳng đắm vào cái không của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, chẳng đắm vào cái chẳng không của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc.
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Chẳng đắm vào cái vô tướng của bốn tịnh lự, chẳng đắm vào cái
hữu tướng của bốn tịnh lự; chẳng đắm vào cái vô tướng của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, chẳng đắm vào cái hữu tướng của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của bốn tịnh lự, chẳng đắm vào
cái hữu nguyện của bốn tịnh lự; chẳng đắm vào cái vô nguyện của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của tám giải thoát, chẳng đắm vào cái chẳng
phải có của tám giải thoát; chẳng đắm vào cái có của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Chẳng đắm vào cái thường của tám giải thoát, chẳng đắm vào
cái vô thường của tám giải thoát; chẳng đắm vào cái thường của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng đắm vào cái vô
thường của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Chẳng đắm vào cái vui của tám giải thoát, chẳng đắm vào cái
khổ của tám giải thoát; chẳng đắm vào cái vui của tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng đắm vào cái khổ của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Chẳng đắm vào cái ngã của tám giải thoát, chẳng đắm vào cái
vô ngã của tám giải thoát; chẳng đắm vào cái ngã của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng đắm vào cái vô ngã của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của tám giải thoát, chẳng đắm vào
cái chẳng tịch tịnh của tám giải thoát; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Chẳng đắm vào cái không của tám giải thoát, chẳng đắm vào
cái chẳng không của tám giải thoát; chẳng đắm vào cái không của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng đắm vào cái chẳng
không của tám thắng xứ, chín định thứ đế, mười biến xứ.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của tám giải thoát, chẳng đắm vào
cái hữu tướng của tám giải thoát; chẳng đắm vào cái vô tướng của tám
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thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng đắm vào cái hữu
tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của tám giải thoát, chẳng đắm
vào cái hữu nguyện của tám giải thoát; chẳng đắm vào cái vô nguyện
của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng đắm vào cái
hữu nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của pháp môn giải thoát không, chẳng đắm
vào cái chẳng phải có của pháp môn giải thoát không; chẳng đắm vào
cái có của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, chẳng đắm vào
cái chẳng phải có của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Chẳng đắm vào cái thường của pháp môn giải thoát không,
chẳng đắm vào cái vô thường của pháp môn giải thoát không; chẳng
đắm vào cái thường của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện,
chẳng đắm vào cái vô thường của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện.
Chẳng đắm vào cái vui của pháp môn giải thoát không, chẳng
đắm vào cái khổ của pháp môn giải thoát không; chẳng đắm vào cái
vui của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, chẳng đắm vào cái
khổ của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Chẳng đắm vào cái ngã của pháp môn giải thoát không, chẳng
đắm vào cái vô ngã của pháp môn giải thoát không; chẳng đắm vào
cái ngã của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, chẳng đắm vào
cái vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của pháp môn giải thoát không,
chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của pháp môn giải thoát không;
chẳng đắm vào cái tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện.
Chẳng đắm vào cái không của pháp môn giải thoát không,
chẳng đắm vào cái chẳng không của pháp môn giải thoát không;
chẳng đắm vào cái không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, chẳng đắm vào cái chẳng không của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của pháp môn giải thoát không,
chẳng đắm vào cái hữu tướng của pháp môn giải thoát không; chẳng
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đắm vào cái vô tướng của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện,
chẳng đắm vào cái hữu tướng của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của pháp môn giải thoát không,
chẳng đắm vào cái hữu nguyện của pháp môn giải thoát không; chẳng
đắm vào cái vô nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện,
chẳng đắm vào cái hữu nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng đắm
vào cái chẳng phải có của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng đắm vào
cái có của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng đắm vào cái chẳng
phải có của tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Chẳng đắm vào cái thường của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng
đắm vào cái vô thường của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng đắm vào
cái thường của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng đắm vào cái vô
thường của tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Chẳng đắm vào cái vui của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng
đắm vào cái khổ của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng đắm vào cái vui
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng đắm vào cái khổ của tất cả
pháp môn Tam-ma-địa.
Chẳng đắm vào cái ngã của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng
đắm vào cái vô ngã của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng đắm vào cái
ngã của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng đắm vào cái vô ngã của
tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của tất cả pháp môn Đà-la-ni,
chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của tất cả pháp môn Đà-la-ni;
chẳng đắm vào cái tịch tịnh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng
đắm vào cái chẳng tịch tịnh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Chẳng đắm vào cái không của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng
đắm vào cái chẳng không của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng đắm
vào cái không của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng đắm vào cái
chẳng không của tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của tất cả pháp môn Đà-la-ni,
chẳng đắm vào cái hữu tướng của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng
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đắm vào cái vô tướng của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng đắm
vào cái hữu tướng của tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của tất cả pháp môn Đà-la-ni,
chẳng đắm vào cái hữu nguyện của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng
đắm vào cái vô nguyện của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng đắm
vào cái hữu nguyện của tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của bậc Cực hỷ, chẳng đắm vào cái chẳng
phải có của bậc Cực hỷ; chẳng đắm vào cái có của bậc Ly cấu, bậc
Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, chẳng đắm vào cái
chẳng phải có của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân.
Chẳng đắm vào cái thường của bậc Cực hỷ, chẳng đắm vào cái
vô thường của bậc Cực hỷ; chẳng đắm vào cái thường của bậc Ly cấu
cho đến bậc Pháp vân, chẳng đắm vào cái vô thường của bậc Ly cấu
cho đến bậc Pháp vân.
Chẳng đắm vào cái vui của bậc Cực hỷ, chẳng đắm vào cái khổ
của bậc Cực hỷ; chẳng đắm vào cái vui của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân, chẳng đắm vào cái khổ của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân.
Chẳng đắm vào cái ngã của bậc Cực hỷ, chẳng đắm vào cái vô
ngã của bậc Cực hỷ; chẳng đắm vào cái ngã của bậc Ly cấu cho đến
bậc Pháp vân, chẳng đắm vào cái vô ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của bậc Cực hỷ, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của bậc Cực hỷ; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của bậc
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân.
Chẳng đắm vào cái không của bậc Cực hỷ, chẳng đắm vào cái
chẳng không của bậc Cực hỷ; chẳng đắm vào cái không của bậc Ly
cấu cho đến bậc Pháp vân, chẳng đắm vào cái chẳng không của bậc
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của bậc Cực hỷ, chẳng đắm vào
cái hữu tướng của bậc Cực hỷ; chẳng đắm vào cái vô tướng của bậc
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, chẳng đắm vào cái hữu tướng của bậc
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân.
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Chẳng đắm vào cái vô nguyện của bậc Cực hỷ, chẳng đắm vào
cái hữu nguyện của bậc Cực hỷ; chẳng đắm vào cái vô nguyện của bậc
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của bậc
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của năm loại mắt, chẳng đắm vào cái chẳng
phải có của năm loại mắt; chẳng đắm vào cái có của sáu phép thần
thông, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của sáu phép thần thông.
Chẳng đắm vào cái thường của năm loại mắt, chẳng đắm vào
cái vô thường của năm loại mắt; chẳng đắm vào cái thường của sáu
phép thần thông, chẳng đắm vào cái vô thường của sáu phép thần
thông.
Chẳng đắm vào cái vui của năm loại mắt, chẳng đắm vào cái
khổ của năm loại mắt; chẳng đắm vào cái vui của sáu phép thần thông,
chẳng đắm vào cái khổ của sáu phép thần thông.
Chẳng đắm vào cái ngã của năm loại mắt, chẳng đắm vào cái vô
ngã của năm loại mắt; chẳng đắm vào cái ngã của sáu phép thần
thông, chẳng đắm vào cái vô ngã của sáu phép thần thông.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của năm loại mắt, chẳng đắm vào
cái chẳng tịch tịnh của năm loại mắt; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của
sáu phép thần thông, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của sáu phép
thần thông.
Chẳng đắm vào cái không của năm loại mắt, chẳng đắm vào cái
chẳng không của năm loại mắt; chẳng đắm vào cái không của sáu
phép thần thông, chẳng đắm vào cái chẳng không của sáu phép thần
thông.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của năm loại mắt, chẳng đắm vào
cái hữu tướng của năm loại mắt; chẳng đắm vào cái vô tướng của sáu
phép thần thông, chẳng đắm vào cái hữu tướng của sáu phép thần
thông.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của năm loại mắt, chẳng đắm
vào cái hữu nguyện của năm loại mắt; chẳng đắm vào cái vô nguyện
của sáu phép thần thông, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của sáu phép
thần thông.
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Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của mười lực của Phật, chẳng đắm vào cái
chẳng phải có của mười lực của Phật; chẳng đắm vào cái có của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng đắm vào cái chẳng phải có
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
Chẳng đắm vào cái thường của mười lực của Phật, chẳng đắm
vào cái vô thường của mười lực của Phật; chẳng đắm vào cái thường
của bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng
đắm vào cái vô thường của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp
Phật bất cộng.
Chẳng đắm vào cái vui của mười lực của Phật, chẳng đắm vào
cái khổ của mười lực của Phật; chẳng đắm vào cái vui của bốn điều
không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng đắm vào cái
khổ của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
Chẳng đắm vào cái ngã của mười lực của Phật, chẳng đắm vào
cái vô ngã của mười lực của Phật; chẳng đắm vào cái ngã của bốn
điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng đắm vào
cái vô ngã của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất
cộng.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của mười lực của Phật, chẳng đắm
vào cái chẳng tịch tịnh của mười lực của Phật; chẳng đắm vào cái tịch
tịnh của bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng,
chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của bốn điều không sợ cho đến
mười tám pháp Phật bất cộng.
Chẳng đắm vào cái không của mười lực của Phật, chẳng đắm
vào cái chẳng không của mười lực của Phật; chẳng đắm vào cái không
của bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng
đắm vào cái chẳng không của bốn điều không sợ cho đến mười tám
pháp Phật bất cộng.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của mười lực của Phật, chẳng đắm
vào cái hữu tướng của mười lực của Phật; chẳng đắm vào cái vô tướng
của bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng
đắm vào cái hữu tướng của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp
Phật bất cộng.
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Chẳng đắm vào cái vô nguyện của mười lực của Phật, chẳng
đắm vào cái hữu nguyện của mười lực của Phật; chẳng đắm vào cái vô
nguyện của bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng,
chẳng đắm vào cái hữu nguyện của bốn điều không sợ cho đến mười
tám pháp Phật bất cộng.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của ba mươi hai tướng đại sĩ, chẳng đắm vào
cái chẳng phải có của ba mươi hai tướng đại sĩ; chẳng đắm vào cái có
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của
tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
Chẳng đắm vào cái thường của ba mươi hai tướng đại sĩ, chẳng
đắm vào cái vô thường của ba mươi hai tướng đại sĩ; chẳng đắm vào
cái thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng đắm vào cái vô
thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
Chẳng đắm vào cái vui của ba mươi hai tướng đại sĩ, chẳng đắm
vào cái khổ của ba mươi hai tướng đại sĩ; chẳng đắm vào cái vui của
tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng đắm vào cái khổ của tám mươi vẻ
đẹp kèm theo.
Chẳng đắm vào cái ngã của ba mươi hai tướng đại sĩ, chẳng
đắm vào cái vô ngã của ba mươi hai tướng đại sĩ; chẳng đắm vào cái
ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng đắm vào cái vô ngã của tám
mươi vẻ đẹp kèm theo.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ,
chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ; chẳng
đắm vào cái tịch tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng đắm vào
cái chẳng tịch tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
Chẳng đắm vào cái không của ba mươi hai tướng đại sĩ, chẳng
đắm vào cái chẳng không của ba mươi hai tướng đại sĩ; chẳng đắm
vào cái không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng đắm vào cái
chẳng không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của ba mươi hai tướng đại sĩ,
chẳng đắm vào cái hữu tướng của ba mươi hai tướng đại sĩ; chẳng
đắm vào cái vô tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng đắm vào
cái hữu tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của ba mươi hai tướng đại sĩ,
chẳng đắm vào cái hữu nguyện của ba mươi hai tướng đại sĩ; chẳng
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đắm vào cái vô nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng đắm
vào cái hữu nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của pháp không quên mất, chẳng đắm vào
cái chẳng phải có của pháp không quên mất; chẳng đắm vào cái có của
tánh luôn luôn xả, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của tánh luôn
luôn xả.
Chẳng đắm vào cái thường của pháp không quên mất, chẳng
đắm vào cái vô thường của pháp không quên mất; chẳng đắm vào cái
thường của tánh luôn luôn xả, chẳng đắm vào cái vô thường của tánh
luôn luôn xả.
Chẳng đắm vào cái vui của pháp không quên mất, chẳng đắm
vào cái khổ của pháp không quên mất; chẳng đắm vào cái vui của tánh
luôn luôn xả, chẳng đắm vào cái khổ của tánh luôn luôn xả
Chẳng đắm vào cái ngã của pháp không quên mất, chẳng đắm
vào cái vô ngã của pháp không quên mất; chẳng đắm vào cái ngã của
tánh luôn luôn xả, chẳng đắm vào cái vô ngã của tánh luôn luôn xả.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của pháp không quên mất, chẳng
đắm vào cái chẳng tịch tịnh của pháp không quên mất; chẳng đắm vào
cái tịch tịnh của tánh luôn luôn xả, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh
của tánh luôn luôn xả.
Chẳng đắm vào cái không của pháp không quên mất, chẳng
đắm vào cái chẳng không của pháp không quên mất; chẳng đắm vào
cái không của tánh luôn luôn xả, chẳng đắm vào cái chẳng không của
tánh luôn luôn xả.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của pháp không quên mất, chẳng
đắm vào cái hữu tướng của pháp không quên mất; chẳng đắm vào cái
vô tướng của tánh luôn luôn xả, chẳng đắm vào cái hữu tướng của
tánh luôn luôn xả.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của pháp không quên mất, chẳng
đắm vào cái hữu nguyện của pháp không quên mất; chẳng đắm vào cái
vô nguyện của tánh luôn luôn xả, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của
tánh luôn luôn xả.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của trí nhất thiết, chẳng đắm vào cái chẳng
phải có của trí nhất thiết; chẳng đắm vào cái có của trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng.
Chẳng đắm vào cái thường của trí nhất thiết, chẳng đắm vào cái
vô thường của trí nhất thiết; chẳng đắm vào cái thường của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đắm vào cái vô thường của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng.
Chẳng đắm vào cái vui của trí nhất thiết, chẳng đắm vào cái khổ
của trí nhất thiết; chẳng đắm vào cái vui của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng, chẳng đắm vào cái khổ của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng.
Chẳng đắm vào cái ngã của trí nhất thiết, chẳng đắm vào cái vô
ngã của trí nhất thiết; chẳng đắm vào cái ngã của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng, chẳng đắm vào cái vô ngã của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của trí nhất thiết, chẳng đắm vào
cái chẳng tịch tịnh của trí nhất thiết; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh
của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Chẳng đắm vào cái không của trí nhất thiết, chẳng đắm vào cái
chẳng không của trí nhất thiết; chẳng đắm vào cái không của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đắm vào cái chẳng không của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của trí nhất thiết, chẳng đắm vào
cái hữu tướng của trí nhất thiết; chẳng đắm vào cái vô tướng của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đắm vào cái hữu tướng của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của trí nhất thiết, chẳng đắm vào
cái hữu nguyện của trí nhất thiết; chẳng đắm vào cái vô nguyện của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng đắm vào cái có của quả Dự-lưu, chẳng đắm vào cái chẳng
phải có của quả Dự-lưu; chẳng đắm vào cái có của quả Nhất-lai, Bất124
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hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác, chẳng đắm vào cái chẳng phải có
của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác.
Chẳng đắm vào cái thường của quả Dự-lưu, chẳng đắm vào cái
vô thường của quả Dự-lưu; chẳng đắm vào cái thường của quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác, chẳng đắm vào cái vô
thường của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác.
Chẳng đắm vào cái vui của quả Dự-lưu, chẳng đắm vào cái khổ
của quả Dự-lưu; chẳng đắm vào cái vui của quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán, và quả vị Độc-giác, chẳng đắm vào cái khổ của quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác.
Chẳng đắm vào cái ngã của quả Dự-lưu, chẳng đắm vào cái vô
ngã của quả Dự-lưu; chẳng đắm vào cái ngã của quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác, chẳng đắm vào cái vô ngã của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của quả Dự-lưu, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của quả Dự-lưu; chẳng đắm vào cái tịch tịnh của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác, chẳng đắm vào cái
chẳng tịch tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độcgiác.
Chẳng đắm vào cái không của quả Dự-lưu, chẳng đắm vào cái
chẳng không của quả Dự-lưu; chẳng đắm vào cái không của quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác, chẳng đắm vào cái chẳng
không của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của quả Dự-lưu, chẳng đắm vào
cái hữu tướng của quả Dự-lưu; chẳng đắm vào cái vô tướng của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác, chẳng đắm vào cái
hữu tướng của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của quả Dự-lưu, chẳng đắm vào
cái hữu nguyện của quả Dự-lưu; chẳng đắm vào cái vô nguyện của
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác, chẳng đắm vào
cái hữu nguyện của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độcgiác.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
vì cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng
tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng đắm vào cái có của tất cả hạnh đại Bồ-tát,
chẳng đắm vào cái chẳng phải có của tất cả hạnh đại Bồ-tát;
chẳng đắm vào cái có của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
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Phật, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của quả vị Giác ngộ
cao tột của chư Phật.
Chẳng đắm vào cái thường của tất cả hạnh đại Bồ-tát,
chẳng đắm vào cái vô thường của tất cả hạnh đại Bồ-tát; chẳng
đắm vào cái thường của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật,
chẳng đắm vào cái vô thường của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật.
Chẳng đắm vào cái vui của tất cả hạnh đại Bồ-tát, chẳng
đắm vào cái khổ của tất cả hạnh đại Bồ-tát; chẳng đắm vào cái
vui của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm vào
cái khổ của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật.
Chẳng đắm vào cái ngã của tất cả hạnh đại Bồ-tát, chẳng
đắm vào cái vô ngã của tất cả hạnh đại Bồ-tát; chẳng đắm vào
cái ngã của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm
vào cái vô ngã của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật.
Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát,
chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát;
chẳng đắm vào cái tịch tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của quả vị Giác
ngộ cao tột của chư Phật.
Chẳng đắm vào cái không của tất cả hạnh đại Bồ-tát,
chẳng đắm vào cái chẳng không của tất cả hạnh đại Bồ-tát;
chẳng đắm vào cái không của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật, chẳng đắm vào cái chẳng không của quả vị Giác ngộ cao
tột của chư Phật.
Chẳng đắm vào cái vô tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát,
chẳng đắm vào cái hữu tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát;
chẳng đắm vào cái vô tướng của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật, chẳng đắm vào cái hữu tướng của quả vị Giác ngộ
cao tột của chư Phật.
Chẳng đắm vào cái vô nguyện của tất cả hạnh đại Bồ-tát,
chẳng đắm vào cái hữu nguyện của tất cả hạnh đại Bồ-tát;
chẳng đắm vào cái vô nguyện của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của quả vị Giác ngộ
cao tột của chư Phật.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
khởi lên ý nghĩ thế này: Ta hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng khởi lên
ý nghĩ thế này: Ta chẳng hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng khởi lên ý
nghĩ thế này: Ta cũng hành, cũng không hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta chẳng phải hành, chẳng phải chẳng
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Quyeån Thöù 06

HEÁT

127

04

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng vì bố thí Ba-la-mật-đa, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì cái
không nội mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì cái không
ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không
thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái
không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác,
cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái
không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không
không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, mà tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì chơn
như, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ
bàn, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì
chứng nhập Chánh tánh, xa lìa sanh tử, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng vì chứng đắc bậc Bất thối chuyển, mà tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng vì thành thục hữu tình, mà tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng vì nghiêm tịnh cõi Phật, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì bốn
niệm trụ, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì thánh đế khổ, mà tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì thánh đế tập, diệt, đạo mà tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì bốn
tịnh lự, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì tám
giải thoát, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì pháp
môn giải thoát không, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, mà tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì tất
cả pháp môn Đà-la-ni, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì tất
cả pháp môn Tam-ma-địa, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì bậc
Cực hỷ mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì bậc Ly cấu, bậc
Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, mà tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì nhục
nhãn, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì thiên nhãn, tuệ nhãn,
pháp nhãn, Phật nhãn, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì
mười lực của Phật, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì ba
mươi hai tướng đại sĩ, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì tám
mươi vẻ đẹp kèm theo, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì pháp
không quên mất, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì tánh luôn
luôn xả, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì trí
nhất thiết, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, trí nhất thiết tướng vi diệu, mà tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì vượt
qua quả Dự-lưu, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì vượt qua
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị Độc-giác, mà tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì tất
cả hạnh đại Bồ-tát, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì quả vị
Giác ngộ cao tột của chư Phật, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì
sao? Xá Lợi Tử! Vì các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng thấy sự sai biệt của các pháp tánh.
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Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng vì trí chứng Thiên nhãn thông, mà tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng vì trí chứng Thiên nhĩ thông, mà tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng vì trí chứng Tha tâm thông, mà tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng vì trí chứng Túc trụ tùy niệm thông, mà tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì trí chứng Thần cảnh thông, mà tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng vì trí chứng Lậu tận thông, mà tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì các đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, sự tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, còn
chẳng thấy có, huống là thấy có sự tu hành sáu pháp thần thông của
Bồ-tát, Như Lai.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí chứng Thiên nhãn
thông, để thấy sự chết nơi này sinh nơi kia của tất cả hữu tình, trong
khắp vô số thế giới chư Phật ở mười phương.
Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí chứng Thiên nhĩ
thông, để nghe tiếng thuyết pháp của chư Phật, Bồ-tát, trong khắp vô
số thế giới chư Phật ở mười phương.
Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí chứng Tha tâm
thông, để biết tâm và tâm sở pháp của tất cả hữu tình trong khắp vô số
thế giới chư Phật ở mười phương.
Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí chứng Túc trụ tùy
niệm thông, để nhớ lại các sự việc đời trước của tất cả hữu tình, trong
khắp vô số thế giới chư Phật ở mười phương.
Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí chứng Thần cảnh
thông, để đi đến chỗ chư Phật và Bồ-tát, trong khắp vô số thế giới chư
Phật ở mười phương, để cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen.
Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí chứng Lậu tận
thông, để quán biết lậu của tất cả hữu tình trong khắp thế giới chư
Phật ở mười phương, hết hay chẳng hết.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, vì cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy, nên có
thể khéo an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, ở cảnh giới Vô-dưy-Niết-bàn, tất cả ác ma không tùy tiện được, tất cả phiền não đều
được phục diệt, các việc trong đời, tùy theo ý muốn.
Tất cả các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng
đại Bồ-tát, ở vô số thế giới trong mười phương, đều cùng hộ niệm cho
Bồ-tát như vậy, khiến chẳng thối đọa xuống tất cả bậc Thanh-văn,
Độc-giác.
Chúng trời trong cõi Tứ-đại-thiên-vương, trời Ba-mươi-ba, trời
Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại, trời
Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời
Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực quang tịnh,
trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời
Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả, trời
Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứucánh và tất cả Thanh-văn, Độc-giác trong vô số thế giới ở mười
phương, đều cùng ủng hộ, bảo vệ Bồ-tát như vậy, khiến mọi việc làm
không bị trở ngại, tật bệnh, lo phiền của thân tâm đều được thuyên
giảm, tiêu trừ; dù có nghiệp tội, sẽ nhận chịu khổ báo ở đời sau, cũng
chuyển thành nhẹ. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát ấy, từ bi đối với
tất cả hữu tình.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nhờ
sức oai thần, nên dùng ít gia hạnh, mà có thể dẫn phát một cách tối
thắng tự tại pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, khiến mau
hiện khởi; tùy theo nơi sanh, thường được phụng sự tất cả Đức Như
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, cho đến khi chứng được điều mong cầu là
quả vị Giác ngộ cao tột, ở khoảng trung gian ấy, thường chẳng xa
Phật.
Xá Lợi Tử! Khi đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy, nên được vô
lượng, vô số, công đức vi diệu không thể nghĩ bàn như vậy.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Có sự tương ưng, hoặc chẳng
tương ưng, bình đẳng hoặc chẳng bình đẳng, giữa pháp với pháp. Vì
sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát ấy, chẳng thấy có sự tương ưng, hoặc
chẳng tương ưng, bình đẳng hoặc chẳng bình đẳng giữa pháp với
pháp.
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Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng khởi
lên ý nghĩ thế này: Đối với pháp giới, ta mau hiện Đẳng-giác, hoặc
chẳng mau hiện Đẳng-giác. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đối với pháp giới,
đại Bồ-tát ấy, chẳng thấy có một pháp nhỏ nhiệm nào có thể hiện
Đẳng-giác.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy có
một pháp nào lìa pháp giới, chẳng thấy có pháp giới lìa các pháp mà
có, cũng chẳng thấy các pháp tức là pháp giới, chẳng thấy pháp giới
tức là các pháp.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng khởi
lên ý nghĩ thế này: Pháp giới có thể làm nhân duyên cho các pháp;
chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Các pháp có thể làm nhân duyên cho
pháp giới.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng khởi
lên ý nghĩ thế này: Pháp này có thể chứng pháp giới, pháp này chẳng
có thể chứng pháp giới. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát ấy, pháp còn
chẳng thấy có, huống là thấy có pháp có thể chứng pháp giới, hoặc
chẳng có thể chứng.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thấy sự tương ưng giữa sắc với không, cũng chẳng thấy
sự tương ưng giữa không với sắc; chẳng thấy sự tương ưng giữa thọ,
tưởng, hành, thức với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa
không với thọ, tưởng, hành, thức.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa nhãn xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với nhãn xứ; chẳng thấy sự tương ưng giữa nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa sắc xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa
không với sắc xứ; chẳng thấy sự tương ưng giữa thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa nhãn giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với nhãn giới; chẳng thấy sự tương ưng giữa nhĩ, tỷ, thiệt,
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thân, ý giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa sắc giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với sắc giới; chẳng thấy sự tương ưng giữa thanh, hương,
vị, xúc, pháp giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa
không với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa nhãn thức giới với không, cũng chẳng thấy sự tương
ưng giữa không với nhãn thức giới; chẳng thấy sự tương ưng giữa nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa nhãn xúc với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với nhãn xúc; chẳng thấy sự tương ưng giữa nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra với không,
cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với các thọ, do nhãn xúc
làm duyên sanh ra; chẳng thấy sự tương ưng giữa các thọ, do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra với không, cũng chẳng thấy sự
tương ưng giữa không với các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa địa giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với địa giới; chẳng thấy sự tương ưng giữa thủy, hỏa,
phong, không, thức giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa nhân duyên với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với nhân duyên; chẳng thấy sự tương ưng giữa các pháp,
do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các
duyên khác sanh ra với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa
không với các pháp, do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên và các duyên khác sanh ra.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa vô minh với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với vô minh; chẳng thấy sự tương ưng giữa hành, thức,
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danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, lo,
phiền với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với hành
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo phiền.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa bố thí Ba-la-mật-đa với không, cũng chẳng thấy sự
tương ưng giữa không với bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng thấy sự tương
ưng giữa tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa
với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với tịnh giới, an
nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa cái không nội với không, cũng chẳng thấy sự tương
ưng giữa không với cái không nội; chẳng thấy sự tương ưng giữa cái
không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái
không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt
ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không
đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng
tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái
không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh
với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với cái không
ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa chơn như với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với chơn như; chẳng thấy sự tương ưng giữa pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể
nghĩ bàn với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với
pháp giới, cho đến cõi không thể nghĩ bàn.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa bốn niệm trụ với không, cũng chẳng thấy sự tương
ưng giữa không với bốn niệm trụ; chẳng thấy sự tương ưng giữa bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không
với bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa thánh đế khổ với không, cũng chẳng thấy sự tương
ưng giữa không với thánh đế khổ; chẳng thấy sự tương ưng giữa thánh
đế tập, diệt, đạo với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không
với thánh đế tập, diệt, đạo.
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Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa bốn tịnh lự với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với bốn tịnh lự; chẳng thấy sự tương ưng giữa bốn vô
lượng, bốn định vô sắc với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa
không với bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa tám giải thoát với không, cũng chẳng thấy sự tương
ưng giữa không với tám giải thoát; chẳng thấy sự tương ưng giữa tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ với không, cũng chẳng thấy
sự tương ưng giữa không với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa pháp môn giải thoát không với không, cũng chẳng
thấy sự tương ưng giữa không với pháp môn giải thoát không; chẳng
thấy sự tương ưng giữa các pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với các pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa tất cả pháp môn Đà-la-ni với không, cũng chẳng thấy
sự tương ưng giữa không với tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng thấy sự
tương ưng giữa tất cả pháp môn Tam-ma-địa với không, cũng chẳng
thấy sự tương ưng giữa không với tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa bậc Cực hỷ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với bậc Cực hỷ; chẳng thấy sự tương ưng giữa bậc Ly cấu,
bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân với không,
cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa năm loại mắt với không, cũng chẳng thấy sự tương
ưng giữa không với năm loại mắt; chẳng thấy sự tương ưng giữa sáu
phép thần thông với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không
với sáu phép thần thông.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa mười lực của Phật với không, cũng chẳng thấy sự
tương ưng giữa không với mười lực của Phật; chẳng thấy sự tương
ưng giữa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng với không, cũng chẳng
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thấy sự tương ưng giữa không với bốn điều không sợ, cho đến mười
tám pháp Phật bất cộng.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa ba mươi hai tướng đại sĩ với không, cũng chẳng thấy
sự tương ưng giữa không với ba mươi hai tướng đại sĩ; chẳng thấy sự
tương ưng giữa tám mươi vẻ đẹp kèm theo với không, cũng chẳng
thấy sự tương ưng giữa không với tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa pháp không quên mất với không, cũng chẳng thấy sự
tương ưng giữa không với pháp không quên mất; chẳng thấy sự tương
ưng giữa tánh luôn luôn xả với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với tánh luôn luôn xả.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa trí nhất thiết với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với trí nhất thiết; chẳng thấy sự tương ưng giữa trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa quả Dự-lưu với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng
giữa không với quả Dự-lưu; chẳng thấy sự tương ưng giữa quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác với không, cũng chẳng
thấy sự tương ưng giữa không với quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và
quả vị Độc-giác.
Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy sự
tương ưng giữa tất cả hạnh đại Bồ-tát với không, cũng chẳng thấy sự
tương ưng giữa không với tất cả hạnh đại Bồ-tát; chẳng thấy sự tương
ưng giữa quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật với không, cũng chẳng
thấy sự tương ưng giữa không với quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu
có thể tương ưng như vậy, thì đó là tương ưng bậc nhất với không.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do vì
cùng tương ưng với không như vậy, nên chẳng rơi xuống các bậc
Thanh-văn, Độc-giác; nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, mau
chứng quả vị Giác ngộ cao tột.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, trong
các tương ưng, tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa là cao tột nhất, tối
tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, tối cao, tối cực, vô thượng, vô
thượng thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì sự
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tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa là cao tột nhất, tức là tương ưng
với không, tức là tương ưng với vô tướng, tức là tương ưng với vô
nguyện. Do nhân duyên này, nên được cao tột nhất.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, khi
cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy, thì biết ngay là
được thọ ký, hoặc gần được thọ ký làm Phật. Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát
ấy, do sự tương ưng này, có thể làm việc lợi ích lớn cho vô lượng, vô
số, vô biên hữu tình.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta
cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng khởi lên ý nghĩ thế
này: Ta được thọ ký nhất định sẽ làm Phật, hoặc gần được thọ ký;
chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta có thể nghiêm tịnh cõi Phật; chẳng
khởi lên ý nghĩ thế này: Ta có thể thành thục hữu tình; cũng chẳng
khởi lên ý nghĩ thế này: Ta sẽ chứng được điều mong cầu là quả vị
Giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm, độ vô lượng chúng
sanh. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát ấy, chẳng thấy có pháp lìa
pháp giới, chẳng thấy pháp giới lìa các pháp; chẳng thấy các pháp tức
là pháp giới, chẳng thấy pháp giới tức là các pháp; chẳng thấy có pháp
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy có pháp được Phật thọ ký,
chẳng thấy có pháp sẽ chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, chẳng thấy
có pháp nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng thấy có pháp thành thục hữu tình.
Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng khởi tưởng ngã, tưởng hữu tình, tưởng dòng sinh mạng,
tưởng sự sanh, tưởng sự dưỡng, tưởng sự trưởng thành, tưởng chủ thể
luân hồi, tưởng người do người sanh, tưởng ngã tối thắng, tưởng khả
năng làm việc, tưởng khả năng khiến người làm việc, tưởng khà năng
tạo nghiệp, tưởng khà năng khiến người tạo nghiệp, tưởng tự thọ quả
báo, tưởng khiến người thọ quả báo, tưởng cái biết, tưởng cái thấy. Vì
sao? Vì ngã, hữu tình v.v… rốt ráo đều chẳng sanh, lại cũng chẳng
diệt. Những thứ ấy đã là rốt ráo, chẳng sanh chẳng diệt, thì vì sao còn
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và được các thứ công đức lợi ích
thù thắng? Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, vì chẳng thấy sự sanh của hữu
tình, nên tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng thấy sự diệt của hữu
tình, nên tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì biết cái không của các hữu
tình, nên tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì biết cái chẳng phải ngã của
các hữu tình, nên tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì biết cái không thể
nắm bắt được của các hữu tình, nên tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì
biết sự xa lìa của các hữu tình, nên tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì
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biết bản tánh của các hữu tình chẳng phải là hữu tình, nên tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, trong
các tương ưng, cùng tương ưng với không là cao tột nhất, cùng tương
ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa là tối tôn, tối thắng, không có gì sánh
kịp.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, vì sự tương ưng như vậy, nên phát
huy rộng lớn khả năng dẫn phát mười lực của Như Lai, bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng; ba mươi hai tướng đại sĩ, tám mươi vẻ
đẹp kèm theo; pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết,
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và vô lượng, vô biên, pháp Phật
khác.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
cùng tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy, nên rốt ráo chẳng
khởi các tâm chướng ngại là xan tham, phạm giới, giận hờn, lười
biếng, tán loạn, ác tuệ, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, bát
nhã Ba la mật tự nhiên hiện tiền, không gián đoạn.
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IV. PHAÅM CHUYEÅN SANH
01
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các đại Bồtát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, xả thân từ cõi nào đến sanh ở cõi này;
xả thân từ cõi này, sẽ sanh ở cõi nào?
Đức Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Các đại Bồ-tát an trụ Bát-nhãba-la-mật-đa, có vị xả thân từ cõi Phật ở phương khác, đến sanh ở cõi
này; có vị xả thân từ cõi trời Đỗ-sử-đa, đến sanh ở cõi này; có vị xả
thân từ trong cõi người rồi sanh lại trong cõi người.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, xả thân
từ cõi Phật khác, đến sanh ở cõi này, thì vị đại Bồ-tát ấy, chóng tương
ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa; do vì cùng tương ưng với Bát-nhã-bala-mật-đa, nên khi chuyển sanh, liền được pháp môn thâm diệu hiện ra
ngay. Từ đây về sau, thường chóng được tương ưng với Bát-nhã-bala-mật-đa; tại nơi sanh ra, thường được gặp Phật, cung kính cúng
dường, tôn trọng ngợi khen, có khả năng khiến cho Bát-nhã-ba-la-mậtđa, dần dần được viên mãn.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, xả thân
từ cõi trời Đỗ-sử-đa, đến sanh ở cõi này, thì vị đại Bồ-tát ấy, phần
nhiều trọn đời gắn liền với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tự tại hiện tiền, thường chẳng quên mất; đối với
tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, cũng tự tại hiện tiền,
thường chẳng quên mất.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, xả thân
từ trong cõi người, rồi sanh lại trong cõi người, thì đại Bồ-tát ấy, trừ
sự Bất thối chuyển ra, căn trí chậm lụt, tuy là siêng tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, nhưng chẳng có thể chóng tương ưng với Bát-nhã-ba-lamật-đa. Lại đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa
chưa được tự tại.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Câu hỏi sau của Ngươi là Các đại Bồ-tát an
trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, xả thân từ cõi này, sẽ sanh về cõi nào. Xá
Lợi Tử! Vị đại Bồ-tát ấy, do vì luôn luôn cùng tương ưng với Bát-nhãba-la-mật-đa, nên xả thân từ cõi này, sẽ sanh về cõi Phật khác, rồi từ
cõi Phật đó, sanh đến cõi Phật khác nữa; tại mỗi nơi sanh ra, thường
được gặp chư Phật Thế Tôn, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen, cho đến khi chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, cũng không xa
Phật.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, vì không phương tiện thiện
xảo, nên nhập Sơ-tịnh-lự, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự, cũng có thể tu
hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
vị đại Bồ-tát ấy, vì chứng được tịnh lự, nên sanh đến cõi trời Trườngthọ; ở nơi đó, thọ mạng hết, sanh vào cõi người, được gặp chư Phật,
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; tuy hành bố thí, tịnh giới,
an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nhưng các căn chậm
lụt, chẳng được lanh lợi, các việc làm chẳng được thiện xảo lắm !
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, nhập Sơ-tịnh-lự, đệ nhị, đệ
tam, đệ tứ tịnh lự, cũng có thể tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh
tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vị đại Bồ-tát ấy, vì không phương
tiện thiện xảo, khi xả các tịnh lự, sanh vào cõi Dục, nên biết vị đại Bồtát ấy, các căn cũng chậm lụt, chẳng được lanh lợi, các việc làm chẳng
được thiện xảo lắm !
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, nhập Sơ-tịnh-lự, đệ nhị, đệ
tam, đệ tứ tịnh lự, nhập từ vô lượng, nhập bi, hỷ, xả vô lượng, nhập
định Không-vô-biên-xứ, nhập định Thức-vô-biên-xứ, định Vô-sở-hữuxứ, định Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, tu
hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; an trụ
cái không nội, an trụ cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không
không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái
không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không
tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự
tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không
thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không
không tánh tự tánh; an trụ chơn như, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh
không hư vọng, tánh không đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn; tu
hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; an trụ thánh đế khổ, an
trụ thánh đế tập, diệt, đạo; tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; tu hành pháp môn giải thoát
không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; tu hành tất
cả pháp môn Đà-la-ni, tu hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa; tu hành
năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, tu hành mười lực của Phật,
tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; tu hành pháp không quên
mất, tu hành tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng. Vị đại Bồ-tát ấy, vì có phương tiện thiện
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xảo, nên chẳng theo sức mạnh của tịnh lự, vô lượng, vô sắc mà thọ
sanh; tùy nơi sanh ra, thường gặp Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác,
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thường chẳng xa lìa Bátnhã-ba-la-mật-đa xâu xa, nên biết vị đại Bồ-tát ấy, ở trong Hiền kiếp
này, nhất định chứng được quả vị Giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, nhập Sơ-tịnh-lự, nhập đệ
nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự; nhập từ vô lượng, nhập bi, hỷ, xả, vô lượng;
nhập định Không-vô-biên-xứ, nhập định Thức-vô-biên-xứ, định Vôsở-hữu-xứ, định Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ. Vị đại Bồ-tát ấy, vì có
phương tiện thiện xảo, nên chẳng theo sức mạnh của tịnh lự, vô lượng,
vô sắc mà sanh, sanh trở lại cõi Dục, hoặc là dòng dõi lớn Sát-đế-lợi,
hoặc dòng dõi lớn Bà-la-môn, hoặc dòng dõi lớn Trưởng giả, hoặc
dòng dõi lớn Cư sĩ; vì muốn thành thục hữu tình, chứ không vì tham
nhiễm đời sau mà sanh.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, nhập Sơ-tịnh-lự, nhập đệ
nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự; nhập từ vô lượng, nhập bi, hỷ, xả, vô lượng;
nhập định Không-vô-biên-xứ, nhập định Thức-vô-biên-xứ, định Vôsở-hữu-xứ, định Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ. Vị đại Bồ-tát ấy, vì có
phương tiện thiện xảo, nên chẳng theo sức mạnh của tịnh lự, vô lượng,
vô sắc mà sanh. Hoặc là sanh ở các cảnh trời trong cõi Tứ-đại-thiênvương, hoặc sanh ở cõi trời Ba-mươi-ba, hoặc sanh ở cõi trời Dạ-ma,
hoặc sanh ở cõi trời Đỗ-sử-đa, hoặc sanh ở cõi trời Lạc-biến-hóa, hoặc
sanh ở cõi trời Tha-hóa-tự-tại; vì muốn thành thục hữu tình, và vì
muốn nghiêm tịnh các cõi Phật, nên thường gặp chư Phật, cung kính
cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót vị nào.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, nhập Sơ-tịnh-lự, nhập đệ
nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự; nhập từ vô lượng, nhập bi, hỷ, xả, vô lượng;
nhập định Không-vô-biên-xứ, nhập định Thức-vô-biên-xứ, định Vôsở-hữu-xứ, định Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ. Vị đại Bồ-tát ấy, tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo, nên xả thân ở
nơi này, sanh đến cõi Phạm thế, làm Đại phạm vương, oai đức lẫy
lừng hơn các Phạm-chúng khác, nhiều gấp trăm ngàn lần. Từ nơi cõi
trời đang ở, dạo qua các cõi Phật, từ cõi Phật này, đến cõi Phật khác;
trong đó, có đại Bồ-tát nào chưa chứng quả vị Giác ngộ cao tột,
khuyên chứng quả vị Giác ngộ cao tột; đã chứng quả vị Giác ngộ cao
tột rồi, mà chưa chuyển pháp luân, thì thỉnh chuyển pháp luân, vì
muốn lợi lạc cho các hữu tình.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, vì trọn đời gắn liền với
phương tiện thiện xảo, nhập Sơ-tịnh-lự, nhập đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh
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lự; nhập từ vô lượng, nhập bi, hỷ, xả, vô lượng; nhập định Không-vôbiên-xứ, nhập định Thức-vô-biên-xứ, định Vô-sở-hữu-xứ, định Phitưởng-phi-phi-tưởng-xứ, tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, tu hành tịnh
giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; an trụ cái không
nội, an trụ cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi,
cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái
không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh; an trụ chơn như, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn; tu hành bốn
niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh
đế tập, diệt, đạo; tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ; tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; tu hành tất cả pháp môn Đàla-ni, tu hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa; tu hành năm loại mắt, tu
hành sáu phép thần thông, tu hành mười lực của Phật, tu hành bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng; tu hành pháp không quên mất, tu
hành tánh luôn luôn xả; tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, tu
hành trí nhất thiết tướng. Vị đại Bồ-tát ấy, chẳng theo sức mạnh của
tịnh lự, vô lượng, vô sắc mà sanh, hiện tiền phụng sự, thân cận cúng
dường Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện tại; ở nơi cõi Phật
đó, siêng tu phạm hạnh. Xả thân từ cõi Phật đó, sanh đến cõi trời Đỗsử-đa, khi hết tuổi thọ, các căn không khuyết, trí nhớ minh mẫn, vô
lượng, vô số, trăm ngàn ức Thiên chúng vây quanh đi theo, dùng thần
thông dạo chơi, rồi lại sanh vào cõi người, thị hiện tu khổ hạnh, chứng
được quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm, độ vô
lượng chúng sanh.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, chứng được sáu phép thần
thông, chẳng sanh vào cõi Dục, chẳng sanh vào cõi Sắc, chẳng sanh
vào cõi Vô sắc, dạo chơi các cõi Phật, từ cõi Phật này, đến cõi Phật
khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen vô lượng Như Lai
Ứng Chánh Đẳng Giác. Tu các hạnh đại Bồ-tát, dần dần chứng được
điều mong cầu là quả vị Giác ngộ cao tột.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, chứng được sáu phép thần
thông, tự tại dao chơi, từ cõi Phật này, đến cõi Phật khác. Các cõi Phật
đã đi qua, không có các tên Thanh-văn, Độc-giác v.v… chỉ có Nhất
thừa chân phạm hạnh. Vị đại Bồ-tát ấy, ở các cõi Phật, cung kính cúng
dường, tôn trọng ngợi khen vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác,
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, dần dần được viên mãn, nghiêm tịnh
cõi Phật, thành thục hữu tình, thường không lười biếng, bỏ phế.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, chứng đắc sáu phép thần
thông tự tại dạo chơi, từ cõi Phật này, đến cõi Phật khác. Các cõi Phật
đã đi qua, tuổi thọ của hữu tình chẳng thể tính biết. Vị đại Bồ-tát ấy, ở
nơi các cõi Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen vô lượng
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mật đa,
dần dần viên mãn, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, từng
không lười biếng, mệt mỏi.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, chứng được sáu phép thần
thông, tự tại dao chơi, từ thế giới này, đến thế giới khác. Có các thế
giới, chẳng nghe tên Phật, tên Pháp, tên Tăng. Vị đại Bồ-tát ấy, đến
thế giới đó, xưng dương tán thán ngôi báu Phật, Pháp, Tăng, khiến các
hữu tình sinh lòng tin trong sạch, sâu sắc, gọi đó là đêm dài mà được
lợi ích an vui. Vị đại Bồ-tát ấy, xả thân ở cõi này, sanh vào cõi có
Phật, tu các hạnh đại Bồ-tát, dần dần chứng được điều mong cầu là
quả vị Giác ngộ cao tột, lợi ích an lạc các loài hữu tình.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, từ khi mới phát tâm, dũng
mãnh tinh tiến, chứng được Sơ-tịnh-lự, chứng được đệ nhị, đệ tam, đệ
tứ tịnh lự; chứng được từ vô lượng, chứng được bi, hỷ, xả vô lượng,
chứng được định Không-vô-biên-xứ, chứng được định Thức-vô-biênxứ, định Vô-sở-hữu-xứ, định Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; tu hành bố
thí Ba-la-mật-đa, tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa; an trụ cái không nội, cái không ngoại, cái không nội
ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái
không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không
biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không
bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả
pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái
không tự tánh, cái không không tánh tự tánh; an trụ chơn như, an trụ
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi
không thể nghĩ bàn; tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo;
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an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập, diệt, đạo; tu hành tám giải
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; tu hành pháp
môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện; tu hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, tu hành tất cả pháp môn
Tam-ma-địa; tu hành bậc Cực hỷ, tu hành bậc Ly cấu, bậc Phát quang,
bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc
Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; tu hành năm loại mắt, tu hành
sáu phép thần thông, tu hành mười lực của Phật, tu hành bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng; tu hành pháp không quên mất, tu hành
tánh luôn luôn xả; tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng; vị đại Bồ-tát ấy, chẳng sanh cõi Dục, chẳng sanh cõi Sắc,
chẳng sanh cõi Vô sắc, thường sanh chỗ có thể làm lợi ích cho các hữu
tình, để làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, trước đã tu tập bố thí, tịnh
giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, khi mới phát
tâm, liền nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, cho đến khi chứng được
bực Bất thối chuyển.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, trước đã tu tập sáu phép Bala-mật-đa và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, khi mới phát tâm, đã
có thể lần lượt chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe
pháp mầu nhiệm, độ vô lượng chúng sanh, ở trong cảnh giới Vô dư y
Đại Niết-bàn, mà nhập Niết-bàn; sau khi nhập Niết-bàn, Chánh pháp
đã nói, tồn tại trên đời một kiếp, hoặc hơn một kiếp, lợi lạc vô biên
cho các loài hữu tình.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, trước đã tu tập sáu phép Bala-mật-đa và các hạnh đại Bồ-tát khác, khi mới phát tâm, đã cùng
tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cùng với vô lượng, vô số, trăm
ngàn ức đại Bồ-tát, vây quanh trước sau, dạo chơi các cõi Phật, từ cõi
Phật này, đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen, chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật.
Quyeån Thöù 07

HEÁT

145

02
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chứng đắc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đối với chín
bậc định, đạt đến chỗ vượt qua thứ lớp, thuận nghịch vào ra, tự tại dạo
chơi, chẳng phải cảnh giới của các Thanh-văn, Độc-giác. Vị đại Bồ-tát
ấy, có khi nhập Sơ-tịnh-lự; từ Sơ-tịnh-lự khởi, nhập định Diệt-tận; từ
định Diệt-tận khởi, nhập Đệ-nhị-tịnh-lự; từ Đệ-nhị-tịnh-lự khởi, nhập
định Diệt-tận; từ định Diệt-tận khởi, nhập Đệ-tam-tịnh-lự; từ Đệ-tamtịnh-lự khởi, nhập định Diệt-tận; từ định Diệt-tận khởi, nhập Đệ-tứtịnh-lự; từ Đệ-tứ-tịnh-lự khởi, nhập định Diệt-tận; từ định Diệt-tận
khởi, nhập định Không-vô-biên-xứ; từ định Không-vô-biên-xứ khởi,
nhập định Diệt-tận; từ định Diệt-tận khởi, nhập định Thức-vô-biên-xứ;
từ định Thức-vô-biên-xứ khởi, nhập định Diệt-tận; từ định Diệt-tận
khởi, nhập định Vô-sở-hữu-xứ; từ định Vô-sở-hữu-xứ khởi, nhập định
Diệt-tận; từ định Diệt-tận khởi, nhập định Phi-tưởng-phi-phi-tưởngxứ; từ định Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ khởi, nhập định Diệt-tận; từ
định Diệt-tận khởi, nhập Sơ-tịnh-lự. Xá Lợi Tử! Vị đại Bồ-tát này, tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với các bậc định, đã đạt đến phương
tiện thiện xảo, vượt qua thứ lớp, tự tại dạo chơi; nhưng ở trong đó,
không nhiễm, không đắm.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, tuy đã đắc bốn niệm trụ, bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; tuy đã đắc pháp môn giải thoát không, pháp môn giải
thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; tuy đã trụ thánh đế
khổ, tập, diệt, đạo; tuy đã đắc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ, nhưng chẳng thủ quả Dự-lưu, quả Nhất-lai, quả
Bất-hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị Độc-giác. Vị đại Bồ-tát ấy,
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, phương tiện thiện xảo, khiến các hữu
tình tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; tu hành pháp môn giải
thoát không, vô tướng, vô nguyện; an trụ thánh đế khổ, tập, diệt, đạo;
tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ,
đắc quả Dự-lưu, quả Nhất-lai, quả Bất-hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc
quả vị Độc-giác.
Xá Lợi Tử! Vị đại Bồ-tát này, tuy đã tu hành bố thí, tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tuy đã trụ cái không
nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không
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lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái
không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái
không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh; tuy đã trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp,
trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn; tuy đã tu tất cả
pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; tuy đã tu bậc Cực hỷ, bậc
Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện
tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; tuy đã
tu năm loại mắt, sáu phép thần thông; tuy đã tu mười lực của Phật, bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng; tuy đã tu pháp không quên mất, tánh
luôn luôn xả; tuy đã tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,
mà chẳng thủ quả vị Giác ngộ cao tột.
Vị đại Bồ-tát ấy, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, phương tiện
thiện xảo, khiến các hữu tình tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cho đến tu hành trí nhất thiết, trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột.
Xá Lợi Tử! Quả trí của tất cả Thanh-văn, Độc-giác tức là nhẫn
của đại Bồ-tát.
Xá Lợi Tử! Nên biết, vị đại Bồ-tát ấy, trụ ở bậc Bất thối chuyển,
an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, mới có thể làm được việc này.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát đã từ lâu, an trụ bố thí, tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và vô lượng, vô
biên pháp Phật khác, nghiêm tịnh cõi trời Đỗ-sử-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết vị đại Bồ-tát này, ở trong Hiền kiếp này,
nhất định chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, tuy đã đắc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; đã đắc bốn
niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo; đã tu pháp môn giải thoát không, vô
tướng, vô nguyện; đã tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ; đã tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa; đã tu tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-mađịa; đã tu bậc đại Bồ-tát; đã tu năm loại mắt, sáu phép thần thông; đã
tu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; đã tu pháp
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không quên mất, tánh luôn luôn xả; đã tu trí nhất thiết, trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng, mà đối với thánh đế hiện chưa thông đạt. Xá Lợi
Tử! Nên biết, vị đại Bồ-tát này, một đời bị trói buộc.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, tu hành bố thí, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, dạo chơi các thế giới, từ
cõi Phật này đến cõi Phật khác, nghiêm tịnh cõi Phật, an lập hữu tình ở
quả vị Giác ngộ cao tột.
Xá Lợi Tử! Vị đại Bồ-tát ấy, cần phải trải qua vô lượng, vô số
đại kiếp, mới chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát an trụ bố thí, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường cần tinh tấn, lợi
ích hữu tình, miệng thường chẳng nói lời vô nghĩa, thân, ý chẳng nghĩ,
làm việc vô nghĩa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, tu hành sáu pháp Ba-la-mậtđa, thường cần tinh tấn, lợi ích hữu tình, từ cõi Phật này đến cõi Phật
khác, dứt trừ ba đường hướng đến điều ác của các hữu tình, phương
tiện an lập vào trong đường hướng đến điều thiện.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, tuy trụ sáu pháp Ba-la-mậtđa, nhưng thường lấy bố thí Ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu tập,
bố thí cho tất cả hữu tình những đồ ưa thích, thường không lười biếng
bỏ bê; tất cả hữu tình cần ăn, cho ăn; cần uống, cho uống; cần xe, cho
xe; cần áo, cho áo; cần hoa hương, cho hoa hương; cần anh lạc, cho
anh lạc; cần phòng xá, cho phòng xá; cần giường chõng, cho giường
chõng; cần đồ nằm, cho đồ nằm; cần đèn sáng, cho đèn sáng; cần tiền
gạo, cho tiền gạo; cần trân bảo, cho trân bảo; cần kỹ nhạc, cho kỹ
nhạc; cần người hầu, cho người hầu; tùy theo nhu cầu các loại của cải,
mà vui vẻ ban cho, khiến không còn thiếu thốn; bố thí rồi, khuyên họ
tu ba đạo Bồ-đề.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, tuy trụ sáu pháp Ba-la-mậtđa, nhưng thường lấy tịnh giới Ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu
tập; thân, ngữ, ý đầy đủ luật nghi thanh tịnh, khuyên các hữu tình,
cũng nên tu tập luật nghi như vậy, khiến mau viên mãn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, tuy trụ sáu pháp Ba-la-mậtđa, nhưng thường lấy an nhẫn Ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu
tập, xa lìa vĩnh viễn tất cả các tâm giận dữ, khuyên các hữu tình, cũng
nên tu tập an nhẫn như vậy, khiến mau viên mãn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, tuy trụ sáu pháp Ba-la-mậtđa, nhưng thường lấy tinh tấn Ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu
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tập, tu hành đầy đủ tất cả pháp lành, khuyên các hữu tình, cũng nên tu
tập tinh tấn như vậy, khiến mau viên mãn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, tuy trụ sáu pháp Ba-la-mậtđa, nhưng thường lấy tịnh lự Ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu tập,
tu hành đầy đủ tất cả định thù thắng, khuyên các hữu tình, cũng nên tu
tập các định thù thắng như vậy, khiến mau viên mãn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, tuy trụ sáu pháp Ba-la-mậtđa, nhưng thường lấy Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu
tập, tu hành đầy đủ tất cả trí tuệ, khuyên các hữu tình, cũng nên tu tập
trí tuệ thù thắng như vậy, khiến mau viên mãn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, phương tiện thiện xảo, hóa thân chư Phật, biến nhập địa ngục,
bàng sanh, quỉ giới, nhơn, thiên; tùy theo tiếng của mỗi loài mà nói
Chánh pháp, khiến được lợi ích an lạc thù thắng.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát an trụ bố thí, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hóa thân chư Phật, biến
khắp vô số thế giới chư Phật trong mười phương, vì các hữu tình,
tuyên nói Chánh pháp, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen,
chư Phật Thế Tôn; ở chỗ các đức Phật, lóng nghe Chánh pháp, nghiêm
tịnh cõi Phật, xem khắp cảnh tượng thanh tịnh vi diệu, của cõi Phật rất
thủ thắng ở mười phương, mà tự khởi tạo cõi Phật, vô cùng trang
nghiêm thanh tịnh; ở trong đó, an xử các đại Bồ-tát, một đời bị ràng
buộc, khiến mau chứng đắc điều mong cầu là quả vị Giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát tu hành bố thí, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đầy đủ ba mươi hai
tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp kèm theo, viên mãn trang
nghiêm, các căn mãnh mẽ, lanh lợi, hết sức thanh tịnh, chúng sanh
thấy đều ái kính, khởi tâm thanh tịnh; nhân đó, khuyên bảo, chỉ dạy,
tùy theo điều mong muốn, khiến dần dần chứng đắc Niết-bàn của Ba
thừa. Như vậy, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nên học việc làm của thân, ngữ, ý thanh tịnh.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát tu hành bố thí, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy được các căn rất sáng
suốt lanh lợi, nhưng chẳng ỷ vào đó mà trọng mình, khinh người.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, từ khi mới phát tâm cho đến
lúc chưa chứng đắc bậc Bất thối chuyển, thường trụ bố thí, tịnh giới
Ba-la-mật-đa, ở tất cả mọi lúc, chẳng đọa đường ác.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, từ khi mới phát tâm cho đến
lúc chưa chứng đắc bậc Bất thối chuyển, thường chẳng lìa bỏ mười
thiện nghiệp đạo.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, an trụ bố thí, tịnh giới Ba-lamật-đa, làm vua Chuyển luân, thành tựu bảy báu, dùng pháp giáo hóa,
không dùng phi pháp, an lập hữu tình ở mười đường lành, cũng đem
của báu bố thí cho người nghèo khổ.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, an trụ bố thí, tịnh giới Ba-lamật-đa, được quả báo nhiều trăm ngàn đời làm Chuyển luân vương,
gặp vô lượng trăm ngàn chư Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng
ngợi khen, không bỏ sót vị nào.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, an trụ bố thí, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường vì hữu tình bị tà
kiến làm mù quáng, làm pháp soi sáng; cũng đem ánh sáng này,
thường tự soi mình, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ
pháp soi sáng này.
Xá Lợi Tử! Vị đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này, mà các pháp
Phật thường đắc hiện khởi. Vì thế, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với ba nghiệp hữu tội thân, ngữ, ý, không
nên móng khởi.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi
là các đại Bồ-tát, có thân nghiệp tội, có ngữ nghiệp tội, có ý nghiệp
tội?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Nếu đại Bồ-tát khởi lên ý nghĩ thế
này: Đây là “thân ta"; do đó, khởi thân nghiệp. Đây là “lời ta"; do đó,
khởi ngữ nghiệp. Đây là “ý ta"; do đó, khởi ý nghiệp. Xá Lợi Tử! Như
vậy gọi là các đại Bồ-tát, có thân nghiệp tội, có ngữ nghiệp tội, có ý
nghiệp tội.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng thủ đắc thân và thân nghiệp, chẳng thủ đắc ngữ và ngữ
nghiệp, chẳng thủ đắc ý và ý nghiệp.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa mà thủ đắc thân, ngữ, ý và nghiệp của chúng, thì liền khởi tâm xan
tham, phạm giới, sân nhuế, giải đãi, tán loạn, ác tuệ. Nếu khởi các tâm
này, thì chẳng gọi là đại Bồ-tát. Vì vậy, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, mà sanh khởi niệm này là điều không có.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành bố thí, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, mà khởi ba loại thô trọng
về thân, ngữ, ý, là điều không có. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì các đại Bồ151
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tát, tu hành sáu phép Ba-la-mật-đa, có khả năng làm thanh tịnh tất cả
thô trọng của thân, có khả năng làm thanh tịnh tất cả thô trọng của
ngữ, có khả năng làm thanh tịnh tất cả thô trọng của ý.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại
Bồ-tát có khả năng làm thanh tịnh ba loại thô trọng của thân, ngữ và
ý?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành
sáu phép Ba-la-mật-đa, chẳng thủ đắc thân và cái thô trọng của thân,
chẳng thủ đắc ngữ và cái thô trọng của ngữ, chẳng thủ đắc ý và cái thô
trọng của ý. Như vậy, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành sáu phép Bala-mật-đa, có khả năng làm thanh tịnh ba loại thô trọng của thân, ngữ,
ý.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát từ khi mới phát tâm, thường
ưa thọ trì mười thiện nghiệp đạo, chẳng khởi tâm Thanh-văn, chẳng
khởi tâm Độc-giác, thì đối với các hữu tình, thường khởi bi tâm, muốn
bứng gốc cái khổ của họ, thường khởi từ tâm, muốn ban cho họ niềm
vui. Xá Lợi Tử! Ta cũng nói đại Bồ-tát như vậy, vì tâm lực thù thắng,
nên có khả năng làm thanh tịnh ba loại thô trọng của thân, ngữ, ý, lợi
lạc hữu tình.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát tu hành bố thí, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, làm thanh tịnh đạo Giác
ngộ.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi
là đạo Giác ngộ của đại Bồ-tát?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát tu hành
sáu phép Ba-la-mật-đa, chẳng thủ đắc thân nghiệp và cái thô trọng của
thân, chẳng thủ đắc ngữ nghiệp và cái thô trọng của ngữ, chẳng thủ
đắc ý nghiệp và cái thô trọng của ý; chẳng thủ đắc bố thí Ba-la-mậtđa, chẳng thủ đắc tịnh giới Ba-la-mật-đa, chẳng thủ đắc an nhẫn Ba-lamật-đa, chẳng thủ đắc tinh tấn Ba-la-mật-đa, chẳng thủ đắc tịnh lự Bala-mật-đa, chẳng thủ đắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng thủ đắc Thanhvăn, chẳng thủ đắc Độc-giác, chẳng thủ đắc Bồ-tát, chẳng thủ đắc Như
Lai. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đạo Giác ngộ của đại Bồ-tát. Vì sao?
Vì đạo Giác ngộ, đối với tất cả các pháp, đều chẳng thủ đắc.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, tu hành bố thí, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hướng đến đạo Giác ngộ,
không gì ngăn trở được.
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Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do duyên gì
mà đại Bồ-tát tu hành sáu phép Ba-la-mật-đa, hướng đến đạo Giác
ngộ, không gì ngăn trở được?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu
hành sáu phép Ba-la-mật-đa, chẳng đắm sắc, chẳng đắm thọ, tưởng,
hành, thức; chẳng đắm nhãn xứ, chẳng đắm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ;
chẳng đắm sắc xứ, chẳng đắm thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chẳng
đắm nhãn giới, chẳng đắm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; chẳng đắm sắc
giới, chẳng đắm thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; chẳng đắm nhãn
thức giới, chẳng đắm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; chẳng đắm nhãn
xúc, chẳng đắm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; chẳng đắm các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắm các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra; chẳng đắm địa giới, chẳng đắm thủy, hỏa, phong,
không, thức giới; chẳng đắm các pháp do nhân duyên, chẳng đắm các
pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và
các duyên khác sanh ra; chẳng đắm vô minh, chẳng đắm hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, lo,
phiền; chẳng đắm bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng đắm tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng đắm cái không nội,
chẳng đắm cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi,
cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái
không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh; chẳng đắm chơn như, chẳng đắm pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn;
chẳng đắm bốn niệm trụ, chẳng đắm bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; chẳng đắm
thánh đế khổ, chẳng đắm thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng đắm bốn tịnh
lự, chẳng đắm bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chẳng đắm tám giải
thoát, chẳng đắm tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng
đắm pháp môn giải thoát không, chẳng đắm pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; chẳng đắm tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng đắm tất
cả pháp môn Tam-ma-địa; chẳng đắm bậc Cực hỷ, chẳng đắm bậc Ly
cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền,
bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; chẳng đắm
năm loại mắt, chẳng đắm sáu phép thần thông; chẳng đắm mười lực
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của Phật, chẳng đắm bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng đắm
ba mươi hai tướng đại sĩ, chẳng đắm tám mươi vẻ đẹp kèm theo;
chẳng đắm pháp không quên mất, chẳng đắm tánh luôn luôn xả; chẳng
đắm trí nhất thiết, chẳng đắm trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng
đắm quả Dự-lưu, chẳng đắm quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả
vị Độc-giác; chẳng đắm tất cả hạnh đại Bồ-tát; chẳng đắm quả vị Giác
ngộ cao tột của chư Phật.
Xá Lợi Tử! Do những duyên đó, nên các đại Bồ-tát tu hành sáu
phép Ba-la-mật-đa tăng trưởng nhanh chóng, hướng đến đạo Giác ngộ,
không gì ngăn trở được.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
vì để có thể mau viên mãn trí Nhất thiết trí, thành tựu thắng trí, nên
đóng tất cả cửa đến nơi hiểm ác, chẳng thọ báo bần cùng, hạ tiện của
trời người, các căn đầy đủ, hình mạo đoan nghiêm; trời, người, A-tốlạc v.v… trong thế gian, đều cùng tôn trọng, cung kính cúng dường.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những gì mà
thắng trí của đại Bồ-tát này thành tựu được?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát này, vì thành
trí này, nên thấy tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong vô số thế
giới chư Phật trong mười phương, nghe hết Chánh pháp mà các đức
Phật kia đã nói; thấy khắp tất cả Thanh-văn và Bồ-tát Tăng trong hội
đó; cũng thấy cảnh tượng thanh tịnh, công đức trang nghiêm của cõi
đó. Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát này, vì thành tựu trí này, nên chẳng khởi
tưởng thế giới, chẳng khởi tưởng Như Lai, chẳng khởi tưởng Chánh
pháp, chẳng khởi tưởng Bồ-tát, chẳng khởi tưởng Thanh-văn, chẳng
khởi tưởng Độc-giác, chẳng khởi tưởng về mình, chẳng khởi tưởng về
người, chẳng khởi tưởng cõi Phật.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, vì do trí này, tuy hành bố
thí Ba-la-mật-đa, mà chẳng thủ đắc bố thí Ba-la-mật-đa; tuy hành tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, mà chẳng thủ
đắc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Các đại Bồ-tát, vì do trí này, nên tuy trụ cái không nội, mà
chẳng thủ đắc cái không nội; tuy trụ cái không ngoại, cái không nội
ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái
không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không
biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không
bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả
pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái
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không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, mà chẳng thủ đắc cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy trụ chơn như, mà chẳng thủ
đắc chơn như, tuy trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, mà chẳng thủ đắc pháp giới
cho đến cõi không thể nghĩ bàn.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy tu bốn niệm trụ, mà chẳng thủ
đắc bốn niệm trụ; tuy tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà chẳng thủ đắc bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy trụ thánh đế khổ, mà chẳng thủ
đắc thánh đế khổ; tuy trụ thánh đế tập, diệt, đạo, mà chẳng thủ đắc
thánh đế tập, diệt, đạo.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy tu bốn tịnh lự, mà chẳng thủ
đắc bốn tịnh lự; tuy tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà chẳng thủ
đắc bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy tu tám giải thoát, mà chẳng thủ
đắc tám giải thoát; tuy tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ, mà chẳng thủ đắc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy tu pháp môn giải thoát không
mà chẳng thủ đắc pháp môn giải thoát không; tuy tu pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện, mà chẳng thủ đắc pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy tu tất cả pháp môn Đà-la-ni,
mà chẳng thủ đắc tất cả pháp môn Đà-la-ni; tuy tu tất cả pháp môn
Tam-ma-địa, mà chẳng thủ đắc tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy tu bậc Cực hỷ, mà chẳng thủ
đắc bậc Cực hỷ; tuy tu bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc
Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện
tuệ, bậc Pháp vân, mà chẳng thủ đắc bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy tu năm loại mắt mà chẳng thủ
đắc năm loại mắt; tuy tu sáu phép thần thông, mà chẳng thủ đắc sáu
phép thần thông.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy tu mười lực của Phật mà chẳng
thủ đắc mười lực của Phật; tuy tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng,
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mà chẳng thủ đắc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất
cộng.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy tu ba mươi hai tướng đại sĩ, mà
chẳng thủ đắc ba mươi hai tướng đại sĩ; tuy tu tám mươi vẻ đẹp kèm
theo, mà chẳng thủ đắc tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy tu pháp không quên mất, mà
chẳng thủ đắc pháp không quên mất; tuy tu tánh luôn luôn xả, mà
chẳng thủ đắc tánh luôn luôn xả.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy tu trí nhất thiết, mà chẳng thủ
đắc trí nhất thiết; tuy tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà chẳng
thủ đắc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Các đại Bồ-tát, do vì trí này, tuy tu tất cả hạnh đại Bồ-tát, mà
chẳng thủ đắc tất cả hạnh đại Bồ-tát; tuy tu quả vị Giác ngộ cao tột
của chư Phật, mà chẳng thủ đắc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật.
Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là đại Bồ-tát đã thành tựu thắng trí.
Các đại Bồ-tát, do thành tựu trí này, có thể chóng viên mãn tất cả Phật
pháp, tuy có thể viên mãn tất cả Phật pháp, mà đối với các pháp,
không chấp, không thủ, vì tánh của tất cả các pháp là không.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát tu hành bố thí, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đắc năm nhãn thanh tịnh.
Những gì là năm? Đó là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn,
Phật nhãn.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là
đại Bồ-tát đắc nhục nhãn thanh tịnh?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát đắc nhục
nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt một trăm do tuần; có đại Bồ-tát đắc
nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt hai trăm do tuần; có đại Bồ-tát
đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt ba trăm do tuần; có đại Bồtát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt bốn trăm, năm trăm, sáu
trăm cho đến ngàn do tuần; có đại Bồ-tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có
thể thấy suốt một châu Thiệm bộ; có đại Bồ-tát đắc nhục nhãn thanh
tịnh, có thể thấy suốt hai cõi Đại châu; có đại Bồ-tát đắc nhục nhãn
thanh tịnh, có thể thấy suốt ba cõi Đại châu; có đại Bồ-tát đắc nhục
nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt bốn cõi Đại châu; có đại Bồ-tát đắc
nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt Tiểu thiên thế giới; có đại Bồtát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt Trung thiên thế giới; có
đại Bồ-tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt Đại thiên thế
giới.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát đắc nhục nhãn thanh tịnh.
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Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào
là đại Bồ-tát đắc thiên nhãn thanh tịnh?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát đắc thiên
nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả chúng trời trong cõi Tứ-đại-thiênvương, cái thấy của thiên nhãn, cũng như thật biết, có thể thấy tất cả
trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời
Tha-hóa-tự-tại, cái thấy của thiên nhãn, cũng như thật biết.
Các đại Bồ-tát đắc thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả trời
Phạm-chúng, cái thấy của thiên nhãn, cũng như thật biết; có thể thấy
tất cả trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, cái thấy của thiên
nhãn, cũng như thật biết.
Các đại Bồ-tát đắc thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy tất cả trời
Quang, cái thấy của thiên nhãn, cũng như thật biết; có thể thấy tất cả
trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh, cái thấy
của thiên nhãn, cũng như thật biết.
Các đại Bồ-tát đắc thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả trời
Tịnh, cái thấy của thiên nhãn, cũng như thật biết; có thể thấy tất cả trời
Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, cái thấy của thiên nhãn,
cũng như thật biết.
Các đại Bồ-tát đắc thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả trời
Quảng, cái thấy của thiên nhãn, cũng như thật biết; có thể thấy tất cả
trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả, cái thấy của
thiên nhãn, cũng như thật biết.
Các đại Bồ-tát đắc thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả trời
Vô-tưởng-hữu-tình, cái thấy của thiên nhãn, cũng như thật biết.
Các đại Bồ-tát đắc thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả trời
Vô-phiền, cái thấy của thiên nhãn, cũng như thật biết; có thể thấy tất
cả trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh,
cái thấy của thiên nhãn, cũng như thật biết.
Xá Lợi Tử! Có cái mà đại Bồ-tát chứng thiên nhãn đã thấy,
nhưng tất cả chúng trời Tứ-đại-thiên-vương, cho đến trời Sắc-cứucánh, dù đã đắc thiên nhãn, vẫn chẳng thể thấy được, cũng chẳng biết
được.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát đắc thiên nhãn thanh tịnh, có thể
thấy, cũng như thật biết, các loại hữu tình chết nơi này, sinh nơi kia,
trong vô số thế giới ở mười phương.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát đắc thiên nhãn thanh tịnh.
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Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào
là đại Bồ-tát đắc tuệ nhãn thanh tịnh.
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát đắc tuệ
nhãn thanh tịnh, chẳng thấy có pháp hữu vi, hoặc vô vi; chẳng thấy có
pháp hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng thấy có pháp thế gian, hoặc xuất thế
gian; chẳng thấy có pháp hữu tội, hoặc vô tội; chẳng thấy có pháp tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng thấy có pháp hữu sắc, hoặc vô sắc;
chẳng thấy có pháp hữu đối, hoặc vô đối; chẳng thấy có pháp quá khứ,
vị lai, hoặc hiện tại; chẳng thấy có pháp trói buộc trong cõi Dục, trói
buộc trong cõi Sắc, hoặc trói buộc trong cõi Vô sắc; chẳng thấy có
pháp thiện, chẳng thiện, hoặc vô ký; chẳng thấy có pháp kiến sở đoạn,
tu sở đoạn, hoặc phi sở đoạn; chẳng thấy có pháp học, vô học, hoặc
phi học phi vô học, cho đến tất cả pháp tự tánh, hoặc sai biệt, đều
chẳng thấy.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát này đắc tuệ nhãn thanh tịnh, đối với tất
cả pháp, chẳng phải thấy, chẳng phải chẳng thấy, chẳng phải nghe,
chẳng phải chẳng nghe; chẳng phải biết, chẳng phải chẳng biết; chẳng
phải hiểu rõ, chẳng phải chẳng hiểu rõ.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát đắc tuệ nhãn thanh tịnh.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào
là đại Bồ-tát đắc pháp nhãn thanh tịnh.
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát đắc pháp
nhãn thanh tịnh, có thể biết như thật về các loại Bổ-đặc-già-la sai
khác, gọi là biết như thật. Đây là tùy tín hành, đây là tùy pháp hành,
đây là vô tướng hành; đây là trụ không, đây là trụ vô tướng, đây là trụ
vô nguyện. Lại biết như thật, đây là do pháp môn giải thoát không
khởi năm căn, do năm căn khởi định vô gián, do định vô gián khởi
giải thoát tri kiến, do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết, đắc
quả Dự-lưu; thân kiến, giới cấm thủ, nghi, gọi là ba kiết. Lại do mới
đắc tu đạo, làm mỏng tham sân cõi Dục, đắc quả Nhất-lai; lại do
thượng phẩm tu đạo, diệt hết tham sân cõi Dục, đắc quả Bất-hoàn; lại
do tăng thượng tu đạo, diệt hết năm kiết thuận thượng phần, đắc quả
A-la-hán. Tham của cõi sắc, tham của cõi vô sắc, vô minh, mạn, trạo
cử, đó là năm kiết thuận thượng phần.
Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải thoát vô tướng khởi
năm căn; do năm căn khởi định vô gián, do định vô gián khởi giải
thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết, đắc quả
Dự-lưu; lại do mới đắc tu đạo, làm mỏng tham sân cõi Dục, đắc quả
Nhất-lai; lại do thượng phẩm tu đạo, diệt hết tham sân cõi Dục, đắc
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quả Bất-hoàn; lại do tăng thượng tu đạo, diệt hết năm kiết thuận
thượng phần, đắc quả A-la-hán.
Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải thoát vô nguyện khởi
năm căn; do năm căn khởi định vô gián; do định vô gián khởi giải
thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết, đắc quả
Dự-lưu; lại do mới đắc tu đạo, làm mỏng tham sân cõi Dục, đắc quả
Nhất-lai; lại do thượng phẩm tu đạo, diệt hết tham sân cõi Dục, đắc
quả Bất-hoàn; lại do tăng thượng tu đạo, diệt hết năm kiết thuận
thượng phần, đắc quả A-la-hán.
Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải thoát không, vô
tướng khởi năm căn; do năm căn khởi định vô gián; do định vô gián
khởi giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết,
đắc quả Dự-lưu; lại do mới đắc tu đạo, làm mỏng tham sân cõi Dục,
đắc quả Nhất-lai; lại do thượng phẩm tu đạo, diệt hết tham sân cõi
Dục, đắc quả Bất-hoàn; lại do tăng thượng tu đạo, diệt hết năm kiết
thuận thượng phần, đắc quả A-la-hán.
Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải thoát không, vô
nguyện khởi năm căn; do năm căn khởi định vô gián; do định vô gián
khởi giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết,
đắc quả Dự-lưu; lại do mới đắc tu đạo, làm mỏng tham sân cõi Dục,
đắc quả Nhất-lai; lại do thượng phẩm tu đạo, diệt hết tham sân cõi
Dục, đắc quả Bất-hoàn; lại do tăng thượng tu đạo, diệt hết năm kiết
thuận thượng phần, đắc quả A-la-hán.
Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện khởi năm căn; do năm căn khởi định vô gián; do định vô gián
khởi giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết,
đắc quả Dự-lưu; lại do mới đắc tu đạo, làm mỏng tham sân cõi Dục,
đắc quả Nhất-lai; lại do thượng phẩm tu đạo, diệt hết tham sân cõi
Dục, đắc quả Bất-hoàn; lại do tăng thượng tu đạo, diệt hết năm kiết
thuận thượng phần, đắc quả A-la-hán.
Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải thoát không, vô
tướng, vô nguyện khởi năm căn; do năm căn khởi định vô gián; do
định vô gián khởi giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến vĩnh viễn
đoạn trừ ba kiết, đắc quả Dự-lưu; lại do mới đắc tu đạo, làm mỏng
tham sân cõi Dục, đắc quả Nhất-lai; lại do thượng phẩm tu đạo, diệt
hết tham sân cõi Dục, đắc quả Bất-hoàn; lại do tăng thượng tu đạo,
diệt hết năm kiết thuận thượng phần, đắc quả A-la-hán.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát đắc pháp nhãn thanh tịnh.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát đắc pháp nhãn thanh tịnh,
có thể biết như thật: Đây là một loại Bổ-đặc-già-la; do pháp môn giải
thoát không, vô tướng, vô nguyện khởi năm căn; do năm căn khởi
định vô gián; do định vô gián khởi giải thoát tri kiến; do giải thoát tri
kiến, có thể biết như thật: Các pháp do sự tập hợp mà có, đều là pháp
hoại diệt. Vì do biết như vậy, đắc năm căn thù thắng, đoạn trừ các
phiền não, lần lượt chứng đắc quả vị Độc-giác.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát đắc pháp nhãn thanh tịnh.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát đắc pháp nhãn thanh tịnh,
có thể biết như thật: đại Bồ-tát này, mới vừa phát tâm tu hành bố thí
Ba-la-mật-đa; tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-bala-mật-đa, thành tựu tín căn, tinh tấn căn và phương tiện thiện xảo,
nên mới suy nghĩ việc thọ thân, để tăng trưởng thiện pháp. Vị đại Bồtát này, hoặc sanh vào dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, hoặc sanh vào dòng dõi
lớn Bà-la-môn, hoặc sanh vào dòng dõi lớn Trưởng giả, hoặc sanh vào
dòng dõi lớn Cư sĩ; hoặc sanh vào các trời trong cõi Tứ-đại-thiênvương, hoặc sanh vào cõi trời Ba-mươi-ba, hoặc sanh vào cõi trời Dạma, hoặc sanh vào cõi trời Đỗ-sử-đa, hoặc sanh vào cõi trời Lạc-biếnhóa, hoặc sanh vào cõi trời Tha-hóa-tự-tại; ở các nơi này, thành thục
hữu tình, tùy theo tâm ưa thích của các hữu tình, có thể ban cho các
loại đồ dùng hảo hạng theo ý thích, cũng có thể nghiêm tịnh các cõi
Phật, cũng dùng các thứ đồ dùng hảo hạng cung kính cúng dường, tôn
trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn; không đọa xuống các bậc Thanhvăn, Độc-giác; cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, trọn chẳng thối
chuyển.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát đắc pháp nhãn thanh tịnh.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát đắc pháp nhãn thanh tịnh,
có thể thấy biết như thật: đại Bồ-tát này, đối với quả vị Giác ngộ cao
tột, đã được thọ ký, đại Bồ-tát này, đối với quả vị Giác ngộ cao tột,
đang được thọ ký, đại Bồ-tát này, đối với quả vị Giác ngộ cao tột, sẽ
được thọ ký; đại Bồ-tát này, đối với quả vị Giác ngộ cao tột, được Bất
thối chuyển; đại Bồ-tát này, đối với quả vị Giác ngộ cao tột, còn có
thể bị thối chuyển; đại Bồ-tát này, đã trụ bậc Bất thối chuyển; đại Bồtát này, chưa trụ bậc Bất thối chuyển; đại Bồ-tát này, thần thông đã
được viên mãn; đại Bồ-tát này, thần thông chưa được viên mãn; đại
Bồ-tát này, vì thần thông đã được viên mãn, nên có thể đến vô số thế
giới chư Phật ở mười phương, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng đại Bồ-tát;
đại Bồ-tát này, vì thần thông chưa được viên mãn, nên chẳng có thể
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đến vô số thế giới chư Phật ở mười phương, cung kính cúng dường,
tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các
chúng đại Bồ-tát; đại Bồ-tát này, đã được thần thông; đại Bồ-tát này,
chưa được thần thông; đại Bồ-tát này, đã được Vô sanh pháp nhẫn; đại
Bồ-tát này, chưa được Vô sanh pháp nhẫn; đại Bồ-tát này, đã được căn
thù thắng; đại Bồ-tát này, chưa được căn thù thắng; đại Bồ-tát này, đã
nghiêm tịnh cõi Phật; đại Bồ-tát này, chưa nghiêm tịnh cõi Phật; đại
Bồ-tát này, đã thành thục hữu tình; đại Bồ-tát này, chưa thành thục
hữu tình; đại Bồ-tát này, đã được đại nguyện; đại Bồ-tát này, chưa
được đại nguyện; đại Bồ-tát này, đã được chư Phật cùng khen ngợi;
đại Bồ-tát này, chưa được chư Phật cùng khen ngợi; đại Bồ-tát này, đã
thân cận chư Phật; đại Bồ-tát này, chưa thân cận chư Phật; đại Bồ-tát
này, thọ mạng vô lượng; đại Bồ-tát này, thọ mạng hữu lượng; đại Bồtát này, khi chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, Bí-sô-tăng vô lượng;
đại Bồ-tát này, khi chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, Bí-sô-tăng hữu
lượng; đại Bồ-tát này, khi chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, có Bồtát Tăng; đại Bồ-tát này, khi chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, không
có Bồ-tát Tăng; đại Bồ-tát này, chuyên tu hạnh lợi tha; đại Bồ-tát này,
chuyên tu hạnh tự lợi; đại Bồ-tát này, có khó khăn trong việc tu hành
khổ hạnh; đại Bồ-tát này, không khó khăn trong việc tu hành khổ
hạnh; đại Bồ-tát này, một đời bị trói buộc; đại Bồ-tát này, nhiều đời bị
trói buộc; đại Bồ-tát này, đã trụ thân sau cùng; đại Bồ-tát này, chưa trụ
thân sau cùng; đại Bồ-tát này, đã ngồi tòa Bồ-đề nhiệm mầu; đại Bồtát này, chưa ngồi tòa Bồ-đề nhiệm mầu; đại Bồ-tát này, không có ma
đến quấy nhiễu; đại Bồ-tát này, có ma đến quấy nhiễu.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát đắc pháp nhãn thanh tịnh.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào
là đại Bồ-tát đắc Phật nhãn thanh tịnh.
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, tâm Bồđề không gián đoạn, vào định Kim cương dụ, đắc trí nhất thiết tướng,
thành tựu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng,
vô lượng, vô biên công đức thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn. Lúc ấy,
thành tựu Phật nhãn giải thoát, không chướng, không ngại. Các đại
Bồ-tát, do đắc Phật nhãn thanh tịnh như vậy, vượt qua cảnh giới trí tuệ
của tất cả Thanh-văn, Độc-giác, không gì chẳng thấy, không gì chẳng
nghe, không gì chẳng biết, không gì chẳng hiểu rõ; đối với tất cả pháp,
thấy tất cả tướng.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát đắc Phật nhãn thanh tịnh.
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Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao
tột, thì phải đắc Phật nhãn thanh tịnh.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát muốn đắc năm nhãn thanh tịnh, nên
siêng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-lamật-đa. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì sáu phép Ba-la-mật-đa như vậy, gồm
thâu tất cả thiện pháp thanh tịnh, đó là thiện pháp của Thanh-văn,
thiện pháp của Độc-giác, thiện pháp của Bồ-tát, thiện pháp của Như
Lai. Xá Lợi Tử! Nếu hỏi thẳng: Pháp nào có thể gồm thâu tất cả thiện
pháp, thì nên đáp ngay: Đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa. Vì sao?
Xá Lợi Tử! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ sanh, mẹ dưỡng của
tất cả thiện pháp, có thể sanh ra và nuôi dưỡng bố thí, tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và năm nhãn v.v… vô
lượng vô biên công đức thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát muốn đắc năm nhãn thanh tịnh như
vậy, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát
muốn đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên học năm nhãn thanh tịnh
như vậy. Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát luôn luôn học năm nhãn thanh
tịnh như vậy, thì nhất định chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, có thể dẫn phát sáu thần thông Ba-la-mật-đa. Sáu thần thông
đó là gì? Một là Thần cảnh trí chứng thông Ba-la-mật-đa, hai là Thiên
nhĩ trí chứng thông Ba-la-mật-đa, ba là Tha tâm trí chứng thông Ba-lamật-đa, bốn là Túc trụ tùy niệm trí chứng thông Ba-la-mật-đa, năm là
Thiên nhãn trí chứng thông Ba-la-mật-đa và sáu là Lậu tận trí chứng
thông Ba-la-mật-đa.
Lúc bầy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đã dẫn phát Thần cảnh trí chứng
thông Ba-la-mật-đa như thế nào?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, dùng
Thần cảnh trí chứng thông, khởi vô lượng các việc đại thần biến. Đó là
làm chấn động mọi vật trên đại địa, ở vô số thế giới trong mười
phương: Biến một thành nhiều, biến nhiều thành một, hoặc hiện hoặc
ẩn, nhanh chóng không trở ngại; xuyên qua vách núi, bờ tường như đi
trong khoảng không; vọt lên cao, qua lại như chim bay; ra vào trong
đất như lặn hụp trong nước; lướt đi trên nước như đi trên đất; thân
phát khói lửa như cao nguyên cháy; mình tuôn ra nước như núi tuyết;
oai lực của thần đức nhật nguyệt khó sánh; dùng tay đưa lên, ánh sáng
ẩn mất; chuyển thân tự tại cho đến cõi Tịnh cư, hiện vô lượng vô biên
thần biến như vậy.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, tuy dùng đủ Thần cảnh trí như vậy,
nhưng ở trong đó, chẳng tự đề cao, chẳng đắm tánh Thần cảnh trí
chứng thông, chẳng đắm việc Thần cảnh trí chứng thông, chẳng đắm
khả năng chứng đắc Thần cảnh trí chứng thông ấy; đối với việc đắm,
chẳng đắm đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát ấy, đã
đạt được tánh không của tất cả các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn
chẳng nắm bắt được của tự tánh.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta
nay dẫn phát Thần cảnh trí thông, để làm vui cho mình, làm vui cho
người, mà chỉ khởi lên ý nghĩ là để chứng đắc trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đã dẫn phát Thần cảnh trí chứng thông Ba-la-mật-đa.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đã dẫn phát Thiên nhĩ trí chứng
thông Ba-la-mật-đa như thế nào?
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Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, dùng
Thiên nhĩ trí chứng thông, hết sức thanh tịnh, hơn hẳn tai của trời,
người, có thể nghe như thật đủ các thứ âm thanh, của các loại tình, phi
tình trong vô số thế giới ở mười phương. Đó là nghe khắp tất cả tiếng
địa ngục, tiếng bàng sanh, tiếng quỷ giới, tiếng người, tiếng trời, tiếng
Thanh-văn, tiếng Độc-giác, tiếng Bồ-tát, tiếng Như Lai, tiếng chê
mắng sanh tử, tiếng ngợi khen Niết-bàn, tiếng vứt bỏ hữu vi, tiếng
hướng đến Bồ-đề, tiếng nhàm ghét hữu lậu, tiếng vui thích vô lậu,
tiếng xưng dương Tam bảo, tiếng hàng phục dị đạo, tiếng bàn luận
quyết trạch, tiếng phúng tụng kinh điển, tiếng khuyên đoạn ác, tiếng
dạy tu thiện, tiếng cứu giúp khổ nạn, tiếng vui vẻ an ủi, chúc mừng.
Các thứ tiếng như vậy, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đều có thể nghe khắp,
không bị chướng ngại.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, tuy tác dụng đầy đủ thiên nhĩ như
vậy, nhưng ở trong đó, chẳng tự đề cao, chẳng đắm tánh thiên nhĩ trí
chứng thông, chẳng đắm việc thiên nhĩ trí chứng thông, chẳng đắm
khả năng chứng đắc thiên nhĩ trí chứng thông ấy; đối với việc đắm,
chẳng đắm, đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát ấy, đã
đạt được tánh không của tất cả các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn
chẳng nắm bắt được của tự tánh.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta
nay dẫn phát thiên nhĩ trí thông, để làm vui cho mình, làm vui cho
người, mà chỉ khởi lên ý nghĩ là để chứng đắc trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đã dẫn phát thiên nhĩ trí chứng thông Ba-la-mật-đa.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đã dẫn phát Tha tâm trí chứng
thông Ba-la-mật-đa như thế nào?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, dùng Tha
tâm trí chứng thông, có thể biết như thật tâm và tâm sở pháp của các
loại hữu tình khác, trong vô số thế giới ở mười phương. Đó là biết
khắp các loại hữu tình khác, nếu có tâm tham, thì biết như thật là có
tâm tham; nếu lìa tâm tham, thì biết như thật là lìa tâm tham; nếu có
tâm sân, thì biết như thật là có tâm sân; nếu lìa tâm sân, thì biết như
thật là lìa tâm sân; nếu có tâm nghi, thì biết như thật là có tâm nghi;
nếu lìa tâm nghi, thì biết như thật là lìa tâm nghi; nếu có tâm ái, thì
biết như thật là có tâm ái; nếu lìa tâm ái, thì biết như thật là lìa tâm ái;
nếu có tâm thủ, thì biết như thật là có tâm thủ; nếu lìa tâm thủ, thì biết
như thật là lìa tâm thủ; nếu tâm tập trung, thì biết như thật là tâm tập
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trung; nếu tâm phân tán, thì biết như thật là tâm phân tán; nếu tâm hẹp
hòi, thì biết như thật là tâm hẹp hòi; nếu tâm rộng rãi, thì biết như thật
là tâm rộng rãi; nếu tâm khởi, thì biết như thật là tâm khởi; nếu tâm
móng khởi, thì biết như thật là tâm móng khởi; nếu tâm lắng xuống,
thì biết như thật là tâm lắng xuống; nếu tâm tịch tịnh, thì biết như thật
là tâm tịch tịnh; nếu tâm chẳng tịch tịnh, thì biết như thật là tâm chẳng
tịch tịnh; nếu tâm dấy động, thì biết như thật là tâm dấy động; nếu tâm
chẳng dấy động, thì biết như thật là tâm chẳng dấy động; nếu tâm
định, thì biết như thật là tâm định; nếu tâm chẳng định, thì biết như
thật là tâm chẳng định; nếu tâm giải thoát, thì biết như thật là tâm giải
thoát; nếu tâm chẳng giải thoát, thì biết như thật là tâm chẳng giải
thoát; nếu tâm hữu lậu, thì biết như thật là tâm hữu lậu; nếu tâm vô
lậu, thì biết như thật là tâm vô lậu; nếu tâm có chấn động, thì biết như
thật là tâm có chấn động; nếu tâm không chấn động, thì biết như thật
là tâm không chấn động; nếu có tâm cao thượng, thì biết như thật là
tâm cao thượng; nếu không có tâm cao thượng, thì biết như thật là
không có tâm cao thượng.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, tuy dùng đầy đủ Tha tâm trí như vậy,
nhưng ở trong đó, chẳng tự đề cao, chẳng đắm tánh Tha tâm trí chứng
thông, chẳng đắm việc Tha tâm trí chứng thông, chẳng đắm khả năng
chứng đắc Tha tâm trí chứng thông ấy; đối với việc đắm, chẳng đắm,
đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát ấy, đã đạt được tánh
không của tất cả các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn chẳng nắm bắt
được của tự tánh. Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, chẳng khởi lên ý nghĩ thế
này: Ta nay đã dẫn phát Tha tâm trí thông, để làm vui cho mình, làm
vui cho người, mà chỉ khởi lên ý nghĩ là để chứng đắc trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đã dẫn phát Tha tâm trí chứng thông Ba-la-mật-đa.
Lúc bầy giờ, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đã dẫn phát Túc trụ tùy niệm trí
chứng thông Ba-la-mật-đa như thế nào?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, dùng Túc
trụ tùy niệm trí chứng thông, có thể biết như thật, các việc làm đời
trước, của tất cả hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương. Đó là
theo ý nghĩ nhớ lại các việc đời trước, hoặc của mình hoặc của người,
một tâm, mười tâm, trăm tâm, ngàn tâm, nhiều ngàn tâm; hoặc lại theo
ý nghĩ nhớ lại các việc đời trước, một ngày, mười ngày, trăm ngày,
ngàn ngày, nhiều trăm ngàn ngày; hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc
đời trước, một tháng, mười tháng, trăm tháng, ngàn tháng, nhiều trăm
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ngàn tháng; hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc đời trước, một năm,
mười năm, trăm năm, ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm; hoặc lại theo ý
nghĩ nhớ các việc đời trước, một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn
kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp, cho đến vô lượng, vô số trăm ngàn muôn
ức kiếp; hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc đời trước, đó là thời gian
như vậy, xứ sở như vậy, tên như vậy, họ như vậy, cuộc sống như vậy,
chủng loại như vậy, thức ăn như vậy, ở lâu như vậy, hạn tuổi như vậy,
sống lâu như vậy, hưởng lạc như vậy, chịu khổ như vậy; chết từ nơi
kia đến sanh nơi này, chết từ nơi này, đến sanh nơi kia; tướng mạo
như vậy, tiếng nói như vậy; các việc đời trước, hoặc sơ lược, hoặc dài
dòng, hoặc của mình, hoặc của người, đều có thể theo ý nghĩ nhớ lại.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, tuy dùng đầy đủ Túc trụ trí như vậy,
nhưng ở trong đó, chẳng tự đề cao, chẳng đắm tánh Túc trụ tùy niệm
trí chứng thông, chẳng đắm sự Túc trụ tùy niệm trí chứng thông,
chẳng đắm khả năng chứng đắc Túc trụ tùy niệm trí chứng thông ấy;
đối với việc đắm, chẳng đắm, đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì
đại Bồ-tát ấy, đã đạt được tánh không của tất cả các pháp, tánh ly của
tự tánh, tánh vốn chẳng nắm bắt được của tự tánh.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta
nay dẫn phát Túc trụ trí thông, để làm vui cho mình, làm vui cho
người, mà chỉ khởi lên ý nghĩ là để chứng đắc trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đã dẫn phát Túc trụ tùy niệm trí chứng thông Ba-la-mật-đa.
Lúc bầy giờ, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đã dẫn phát Thiên nhãn trí
chứng thông Ba-la-mật-đa như thế nào?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, dùng
Thiên nhãn trí chứng thông, hết sức thanh tịnh, vượt hơn mắt trời,
người, có thể thấy như thật, các loại màu sắc, hình tượng của các loại
hữu tình, phi tình trong vô số thế giới ở mười phương. Đó là thấy khắp
các loại sắc tượng lúc sanh, lúc chết, sắc đẹp, sắc thô, hoặc hơn, hoặc
kém, đường thiện, đường ác, của các loại hữu tình. Nhân đây, lại biết
các loại hữu tình, tùy theo nghiệp lực vận dụng mà thọ sanh sai khác;
có loại hữu tình thành tựu thân diệu hạnh, thành tựu ngữ diệu hạnh,
thành tựu ý diệu hạnh, ngợi khen Hiền Thánh, thấy đúng nhân duyên,
khi thân hoại, mạng chung, sẽ sanh vào đường thiện, hoặc sanh cõi
trời, hoặc sanh cõi người, hưởng các niềm vui thanh thoát; có loại hữu
tình, thành tựu thân ác hạnh, thành tựu ngữ ác hạnh, thành tựu ý ác
hạnh, chê bai Hiền Thánh, thấy sai nhân duyên, khi thân hoại, mạng
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chung, sẽ đọa xuống đường ác, hoặc sanh vào địa ngục, hoặc sanh vào
bàng sanh, hoặc sanh vào quỷ giới, hoặc sanh nơi biên địa hạ tiện dơ
bẩn, xấu ác; ở trong loại hữu tình, chịu các khổ cùng cực.
Tùy theo các loại nghiệp của hữu tình, mà thọ quả sai khác như
vậy, đều biết như thật.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, tuy dùng đầy đủ Thiên nhãn như vậy,
nhưng ở trong đó, chẳng tự đề cao, chẳng đắm tánh Thiên nhãn trí
chứng thông, chẳng đắm sự Thiên nhãn trí chứng thông, chẳng đắm
khả năng chứng đắc Thiên nhãn trí chứng thông ấy; đối với việc đắm,
chẳng đắm, đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát ấy, đã
đạt được tánh không của tất cả các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn
chẳng nắm bắt được của tự tánh.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta
nay đã dẫn phát Thiên nhãn trí chứng thông, để làm vui cho mình, làm
vui cho người, mà chỉ khởi lên ý nghĩ là để chứng đắc trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đã dẫn phát Thiên nhãn trí chứng thông Ba-la-mật-đa.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đã dẫn phát Lậu tận trí chứng
thông Ba-la-mật-đa như thế nào?
Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, dùng Lậu
tận trí chứng thông, có thể biết như thật, tất cả hữu tình trong vô số thế
giới ở trong mười phương, hoặc mình, hoặc người, lậu hết hay chẳng
hết. Loại thần thông này, nương vào định Kim-cương-dụ, đoạn các
chướng tập, mới được viên mãn. Khi chứng đắc bậc Bất thối chuyển
Bồ-tát, thì đối với tất cả lậu được gọi là hết, vì rốt ráo không còn hiện
khởi nữa. Bồ-tát chứng đắc Lậu tận thông này, chẳng đọa vào bậc
Thanh-văn, Độc-giác, chỉ hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, vì chẳng
còn mong cầu các nghĩa lợi khác.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, tuy dùng đầy đủ Lậu tận trí như vậy,
nhưng ở trong đó, chẳng tự đề cao, chẳng đắm tánh Lậu tận trí chứng
thông, chẳng đắm sự Lậu tận trí chứng thông, chẳng đắm khả năng
chứng đắc Lậu tận trí chứng thông ấy; đối với việc đắm, chẳng đắm,
đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát ấy, đã đạt được tánh
không của tất cả các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn chẳng nắm bắt
được của tự tánh. Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, chẳng khởi lên ý nghĩ thế
này: Ta nay dẫn phát Lậu tận trí chứng thông, để làm vui cho mình,
hay làm vui cho người, mà chỉ khởi lên ý nghĩ là để chứng đắc trí nhất
thiết trí.
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Xá Lợi Tử! Như vậy là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đã dẫn phát Lậu tận trí chứng thông Ba-la-mật-đa.
Như vậy Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, có thể viên mãn thanh tịnh sáu thần thông Ba-la-mật-đa. Do
sáu thần thông này viên mãn thanh tịnh, nên liền được viên mãn trí
nhất thiết trí, đó là trí nhất thiết và trí nhất thiết tướng.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất
thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí, tâm
xan tham.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí
nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới,
tâm phạm giới.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ an nhẫn Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất
thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi, tâm sân
nhuế.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tinh tấn Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất
thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm siêng năng, tâm
lười biếng.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất
thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm tịch tịnh, tâm
tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, trở lại an trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết,
trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trí tuệ,
tâm ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết,
trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí,
xan tham, trì giới, phạm giới.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, an nhẫn Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết,
trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí,
xan tham, từ bi, sân nhuế.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tinh tấn Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết,
trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí,
xan tham, siêng năng, lười biếng.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa an trụ bố thí, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí
nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí,
xan tham, tịch tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa an trụ bố thí, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết,
trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí,
xan tham, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất
thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì
giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, tinh tấn Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất
thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì
giới, phạm giới, siêng năng, lười biếng.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất
thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì
giới, phạm giới, tịch tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất
thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì
giới, phạm giới, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ an nhẫn, tinh tấn Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất
thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ
bi, sân nhuế, siêng năng, lười biếng.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ an nhẫn, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết,
trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi,
sân nhuế, tịch tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ an nhẫn, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất
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thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ
bi, sân nhuế, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tinh tấn, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết,
trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm siêng
năng, lười biếng, tịch tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tinh tấn, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất
thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm
siêng năng, lười biếng, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết,
trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm tịch
tịnh, tán loạn, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm huệ thí, xan tham, trì giới. phạm giới, từ bi, sân nhuế.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, tinh tấn Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh nhất
thiết trí, nhất thiết trí đạo. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ
thí, xan tham, trì giới, phạm giới, siêng năng, lười biếng.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm huệ thí, xan tham, trì giới, phạm giới, tịch tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm huệ thí, xan tham, trì giới, phạm giới, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tinh tấn Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm huệ thí, xan tham, từ bi, sân nhuế, siêng năng, lười biếng.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm huệ thí, xan tham, từ bi, sân nhuế, tịch tịnh, tán loạn.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, an nhẫn, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm huệ thí, xan tham, từ bi, sân nhuế, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tinh tấn, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm huệ thí, xan tham, siêng năng, lười biếng, tịch tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tinh tấn, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm huệ thí, xan tham, siêng năng, lười biếng, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm huệ thí, xan tham, tịch tịnh, tán loạn, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, siêng năng, lười biếng.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, tịch tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh
trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng
khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, tinh tấn, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm trì giới, phạm giới, siêng năng, lười biếng, tịch tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, tinh tấn, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm trì giới. phạm giới, siêng năng, lười biếng, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
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nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm trì giới, phạm giới, tịch tịnh, tán loạn, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm từ bi, sân nhuế, siêng năng, lười biếng, tịch tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ an nhẫn, tinh tấn, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm từ bi, sân nhuế, siêng năng, lười biếng, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ an nhẫn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm từ bi, sân nhuế, tịch tịnh, tán loạn, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí
nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi
tâm siêng năng, lười biếng, tịch tịnh, tán loạn, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn Ba-la-mật-đa, nghiêm
tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng
khởi tâm huệ thí, xan tham, trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, siêng
năng, lười biếng.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm
tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng
khởi tâm huệ thí, xan tham, trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, tịch
tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm
tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng
khởi tâm huệ thí, xan tham, trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, trí tuệ,
ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, tinh tấn, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm
tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng
khởi tâm huệ thí, xan tham, trì giới, phạm giới, siêng năng, lười biếng,
tịch tịnh, tán loạn.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, tinh tấn, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm
tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng
khởi tâm huệ thí, xan tham, trì giới, phạm giới, siêng năng, lười biếng,
trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm
tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng
khởi tâm huệ thí, xan tham, trì giới, phạm giới, tịch tịnh, tán loạn, trí
tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Ba-la-mật-đa, nghiêm
tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng
khởi tâm huệ thí, xan tham, từ bi, sân nhuế, siêng năng, lười biếng,
tịch tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm
tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng
khởi tâm huệ thí, xan tham, từ bi, sân nhuế, tịch tịnh, tán loạn, trí tuệ,
ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm
tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng
khởi tâm huệ thí, xan tham, siêng năng, lười biếng, tịch tịnh, tán loạn,
trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Ba-la-mật-đa,
nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không,
nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, siêng năng,
lười biếng, tịch tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không,
nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, siêng năng,
lười biếng, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không,
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nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, tịch tịnh, tán
loạn, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không,
nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, siêng năng, lười biếng, tịch
tịnh, tán loạn, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nghiêm
tịnh nhất thiết trí, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng
khởi tâm từ bi, sân nhuế, siêng năng, lười biếng, tịch tịnh, tán loạn, trí
tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Ba-la-mật-đa,
nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không,
nên chẳng khởi tâm huệ thí, xan tham, trì giới, phạm giới, từ bi, sân
nhuế, siêng năng, lười biếng, tịch tịnh, tán loạn.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, Bát-nhã-ba-la-mậtđa, nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo
không, nên chẳng khởi tâm huệ thí, xan tham, trì giới, phạm giới, từ
bi, sân nhuế, siêng năng, lười biếng, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không,
nên chẳng khởi tâm huệ thí, xan tham, trì giới, phạm giới, siêng năng,
lười biếng, tịch tịnh, tán loạn, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không,
nên chẳng khởi tâm huệ thí, xan tham, từ bi, sân nhuế, siêng năng,
lười biếng, tịch tịnh, tán loạn, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa, nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo
không, nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, siêng
năng, lười biếng, tịch tịnh, tán loạn, trí tuệ, ngu si.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba175
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la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt
ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí, xan tham, trì giới, phạm giới,
từ bi, sân nhuế, siêng năng, lười biếng, tịch tịnh, tán loạn, trí tuệ, ngu
si.
Như vậy, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, an trụ sáu phép Ba-la-mật-đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết, trí
nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không đi, không đến;
không bố thí, không xan tham, vì chỉ giả bày ra; không tịnh giới,
không phạm giới, chỉ vì giả bày ra; không an nhẫn, không sân nhuế, vì
chỉ giả bày ra; không tinh tấn, không giải đãi, vì chỉ giả bày ra; không
tịnh lự, không tán loạn, vì chỉ giả bày ra; không Bát nhã, không ngu si,
vì chỉ giả bày ra.
Đại Bồ-tát ấy, chẳng đắm chấp trước, chẳng đắm chẳng chấp
trước, chẳng đắm đã độ, chẳng đắm chẳng phải đã độ, chẳng đắm bố
thí, chẳng đắm xan tham, chẳng đắm tịnh giới, chẳng đắm phạm giới,
chẳng đắm an nhẫn, chẳng đắm sân nhuế, chẳng đắm tinh tấn, chẳng
đắm giải đãi, chẳng đắm tịnh lự, chẳng đắm tán loạn, chẳng đắm Bát
nhã, chẳng đắm ngu si.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, ngay trong lúc đó, cũng chẳng đắm
việc bố thí, chẳng đắm việc xan tham, chẳng đắm việc tịnh giới, chẳng
đắm việc phạm giới, chẳng đắm việc an nhẫn, chẳng đắm việc sân
nhuế, chẳng đắm việc tinh tấn, chẳng đắm việc giải đãi, chẳng đắm
việc tịnh lự, chẳng đắm việc tán loạn, chẳng đắm việc bát nhã, chẳng
đắm việc ngu si.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, ngay trong lúc đó, đối với việc đắm,
chẳng đắm, cũng điều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát
ấy, đã đạt được cái rốt ráo không của tất cả các pháp.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, ngay trong lúc đó, chẳng đắm chửi
mắng, chẳng đắm ngợi khen, chẳng đắm tổn hại, chẳng đắm nhiêu ích,
chẳng đắm khinh mạn, chẳng đắm cung kính. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì
đại Bồ-tát ấy, đã đạt được cái rốt ráo bất sanh của tất cả các pháp; vì
trong pháp vô sanh, không có pháp mắng chửi, ngợi khen; không có
pháp tổn hại, nhiêu ích; không có pháp khinh mạn, cung kính.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, ngay trong lúc đó, chẳng đắm việc
chửi mắng, chẳng đắm việc ngợi khen, chẳng đắm việc tổn hại, chẳng
đắm việc nhiêu ích, chẳng đắm việc khinh mạn, chẳng đắm việc cung
kính. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát ấy, đã đạt được bản tính không
của tất cả các pháp; vì trong bản tánh không, không có việc mắng
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chửi, ngợi khen; vì không có việc tổn hại, nhiêu ích; vì không có việc
khinh mạn, cung kính.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, ngay trong lúc đó, đối với sự đắm,
chẳng đắm, cũng điều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát
ấy, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đoạn trừ vĩnh viễn tất cả đắm và
chẳng đắm.
Như vậy, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, công đức đã đạt được rất cao, rất quí, chẳng thể nghĩ bàn; tất
cả Thanh-văn, Độc-giác đều chẳng có được.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, công đức như vậy đã viên mãn rồi,
lại dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự thù thắng để thành thục
hữu tình; lại đem các đại nguyện kiên cố, dũng mãnh, tinh tấn, để
nghiêm tịnh cõi Phật. Do đó mà mau chứng điều mong cầu là quả vị
Giác ngộ cao tột.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, đối với tất cả hữu tình, hoặc kém, hoặc hơn, hoặc tốt, hoặc
xấu, đều khởi tâm bình đẳng. Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả hữu tình, đã
khởi tâm bình đẳng rồi, lại khởi tâm lợi ích an lạc. Đại Bồ-tát ấy, đối
với tất cả hữu tình, khởi tâm lợi ích an lạc rồi, đối với tất cả pháp tánh
đều được bình đẳng. Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp tánh đã được
bình đẳng rồi, có thể an lập khắp tất cả hữu tình, ở trong tánh bình
đẳng của tất cả các pháp, làm việc lợi ích lớn.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này, ở trong hiện
pháp, được tất cả đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, trong mười
phương thế giới, đều cùng hộ niệm; được tất cả chúng đại Bồ-tát trong
mười phương, đều cùng khen ngợi; cũng được tất cả Thanh-văn, Độcgiác, người tu phạm hạnh, cùng kính ái; cũng được tất cả trời, người,
A-tố-lạc v.v… trong thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này, tùy theo chỗ
sanh, mắt thường chẳng thấy sắc khó ưa nhìn, tai thường chẳng nghe
tiếng khó nghe, mũi thường chẳng ngửi mùi khó ngửi, lưỡi thường
chẳng nếm vị chẳng ngon, thân thường chẳng tiếp xúc cái khó chịu, ý
thường chẳng thủ pháp chẳng ưa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này, mà công đức đạt
được, thêm nhiều, thêm thù thắng, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột,
thường không thối chuyển.
Trong khi, Phật đang thuyết công đức thù thắng của Bát-nhã-bala-mật-đa sâu xa này, trong hội, vô lượng chúng đại Bí-sô, từ chỗ ngồi
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đứng dậy, mỗi vị đều cầm các loại y phục mới, sạch, quí giá, dâng lên
Thế Tôn; dâng xong rồi, đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn, liền mỉm cười, từ diện môn phóng
các loại hào quang nhiều màu; khi ấy, A-Nan-Đà liền rời chỗ ngối
đứng dậy, che kín vai trái, gối phải quì xuống đất, chấp tay cung kính
bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười như
thế? Vì chư Phật mỉm cười chẳng phải là không duyên cớ. Cúi xin Thế
Tôn thương xót dạy cho.
Lúc bầy giờ, Phật bảo A-Nan-Đà: Vô lượng Bí-sô từ chỗ ngồi
này đứng dậy, từ nay về sau, sáu mươi mốt kiếp, trong kiếp Tinh Dụ,
sẽ được thành Phật, đều có cùng danh hiệu, là Đại Tràng Tướng Như
Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên mãn, Thiện Thệ, Thế
Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư,
Phật, Bạt-già-phạm. Các Bí-sô này, từ nơi này chết rồi, sẽ sanh vào cõi
Phật Bất Động ở phương Đông; ở cõi Phật đó, siêng tu phạm hạnh.
Lúc bấy giờ, lại có sáu mươi trăm ngàn các chúng Thiên tử,
nghe Phật đã thuyết công đức thù thắng, lợi ích của Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa, đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột. Đức Thế Tôn
thọ ký cho họ, sẽ ở trong pháp hội của đức Như Lai Từ Thị, xuất gia
với lòng tin thanh tịnh, siêng tu phạm hạnh. Đức Như Lai Từ Thị thọ
ký cho họ, đều sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe
pháp, độ vô lượng chúng sanh, khiến đều chứng đắc Niết-bàn thường
vui.
Lúc bấy giờ, tất cả chúng hội ở đây, nhờ thần lực Phật, đều thấy
chư Phật Thế Tôn và chúng hội của các Ngài, ở hàng ngàn cõi Phật
trong mười phương; cõi Phật của các Ngài, công đức trang nghiêm, vi
diệu, thù thắng.
Ngay khi ấy, ở thế giới Kham Nhẫn này, công đức trang
nghiêm, không gì sánh kịp. Khi ấy, tại chúng hội này, vô lượng trăm
ngàn các loại hữu tình, đều phát nguyện rằng: Xin đem các nghiệp
thuần tịnh của chúng con đã tu, nguyện sẽ được vãng sanh về các cõi
Phật kia.
Lúc bấy giờ, Thế Tôn biết tâm nguyện của họ, liền lại mỉm
cười, từ diện môn, phóng các loại hào quang nhiều màu; khi ấy, ANan-Đà, lại từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính hỏi Phật về lý do mỉm
cười.
Lúc bấy giờ, Phật bảo A-Nan-Đà: Hiện Ngươi có thấy vô lượng
trăm ngàn các hữu tình này, từ tòa đứng dậy không? A-Nan-Đà bạch
Phật: Dạ, con có thấy.
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Phật bảo A-Nan-Đà: Các hữu tình này, từ cõi này, thọ mạng hết,
tùy theo nghiệp lực của họ, đều được vãng sanh về các cõi Phật kia. Ở
các cõi Phật đó, tu hạnh Bồ-tát, cho đến chứng quả vị Giác ngộ cao
tột. Ở nơi sanh ra, thường chẳng xa Phật, cung kính cúng dường, tôn
trọng ngợi khen, siêng năng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; an trụ cái không nội, cái không ngoại,
cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng
nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không
không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái
không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không
tất cả pháp, cái không không nắm bắt được, cái không không tánh, cái
không tự tánh, cái không không tánh tự tánh; an trụ chơn như, pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi
không thể nghĩ bàn; tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; an trụ
thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn
định vô sắc; tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ; tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô
nguyện; tu hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; tu
hành bậc đại Bồ-tát; tu hành năm nhãn, sáu thần thông; tu hành mười
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; tu hành pháp
không quên mất, tánh luôn luôn xả; tu hành trí nhất thiết, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng và các hạnh đại Bồ-tát, được viên mãn rồi,
đều cùng lúc thành Phật, đồng một danh hiệu là Trang Nghiêm Vương
Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ,
Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư,
Phật, Bạt-già-phạm.
Quyeån Thöù 09
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V. PHAÅM KHEN NGÔÏI THAÉNG ÑÖÙC
Lúc bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử, cụ thọ Đại Mục Liên, cụ thọ Đại
Ẩm Quang, cụ thọ Thiện Hiện v.v… là những bậc được nhiều người
biết đến và ngưỡng vọng, các đại Bí-sô và Bí-sô ni cùng các chúng đại
Bồ-tát, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chấp tay cung
kính, đồng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại
Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa vĩ đại; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-lamật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa sâu rộng; bạch Thế Tôn!
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa đệ nhất;
bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-lamật-đa thù thắng; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát
sở hữu là Ba-la-mật-đa thâm diệu; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mậtđa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa nhiệm mầu; bạch Thế Tôn!
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa tôn quí;
bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-lamật-đa cao siêu; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát
sở hữu là Ba-la-mật-đa hơn hết; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa
mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa tột bực; bạch Thế Tôn! Bát-nhãba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa trên hết; bạch Thế
Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa vô
thượng; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là
Ba-la-mật-đa tối thượng; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại
Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa siêu đẳng; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-bala-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa không gì bằng; bạch
Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa
tuyệt đỉnh; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu
là Ba-la-mật-đa tuyệt đối; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại
Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa như hư không; bạch Thế Tôn! Bát-nhãba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa tự tướng không;
bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-lamật-đa cộng tướng không; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà
đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa nhất thiết pháp không; bạch Thế
Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa bất
khả đắc không; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở
hữu là Ba-la-mật-đa vô tánh không; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mậtđa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa Tự tánh không; bạch Thế
Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa Vô
tánh tự tánh không; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-
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tát sở hữu là Ba-la-mật-đa Vô biến dị không; bạch Thế Tôn! Bát-nhãba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa không sanh; bạch
Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa
không diệt; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu
là Ba-la-mật-đa không nhiễm; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa
mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa không tịnh; bạch Thế Tôn! Bátnhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa tịch tịnh; bạch
Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa
viễn ly; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là
Ba-la-mật-đa tịch chỉ; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại
Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa điều phục; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-bala-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa minh chú; bạch Thế
Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa chơn
thật; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Bala-mật-đa khai phát tất cả công đức; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-lamật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa Thành tựu tất cả công
đức; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Bala-mật-đa có khả năng phá trừ tất cả; bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-lamật-đa mà đại Bồ-tát sở hữu là Ba-la-mật-đa chẳng thể khuất phục.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả
năng tu hành bố thí tuyệt đỉnh; có khả năng viên mãn bố thí tuyệt
đỉnh; có khả năng thực hành bố thí Ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh; có khả
năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm, hảo
diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là
quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả
năng tu hành tịnh giới tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn tịnh giới tuyệt
đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ tịnh giới Ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh;
có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang
nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng diệu pháp
tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả
năng tu hành an nhẫn tuyệt đỉnh; có khả năng viên mãn an nhẫn tuyệt
đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ an nhẫn Ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh;
có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang
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nghiêm hảo diệu, thù thắng vô biên; có khả năng chứng diệu pháp
tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả
năng tu hành tinh tấn tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn tinh tấn tuyệt
đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh;
có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang
nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng diệu pháp
tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả
năng tu hành tịnh lự tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn tịnh lự tuyệt
đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ tịnh lự Ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh;
có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang
nghiêm hảo diệu, thù thắng vô biên; có khả năng chứng diệu pháp
tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả
năng tu hành Bát nhã tuyệt đỉnh; có khả năng viên mãn Bát nhã tuyệt
đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ Bát-nhã-ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh;
có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang
nghiêm hảo diệu, thù thắng vô biên; có khả năng chứng diệu pháp
tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả
năng an trụ cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái
không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi,
cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái
không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái
không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái
không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự
tánh, cái không không tánh tự tánh tuyệt đỉnh; có khả năng viên mãn
cái không nội … cho đến cái không không tánh tự tánh tuyệt đỉnh; có
khả năng thực hành đầy đủ cái không nội … cho đến cái không không
tánh tự tánh tuyệt đỉnh; có thể chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân
tướng trang nghiêm hảo diệu, thù thắng vô biên; có khả năng chứng
diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả
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năng an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn tuyệt đỉnh; có khả năng viên
mãn chơn như … cho đến cõi không thể nghĩ bàn tuyệt đỉnh; có khả
năng thực hành đầy đủ chơn như … cho đến cõi không thể nghĩ bàn
tuyệt đỉnh; có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng
trang nghiêm hảo diệu, thù thắng vô biên; có khả năng chứng diệu
pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu; có khả
năng tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo tuyệt đỉnh; có khả năng
viên mãn bốn niệm trụ cho đến … tám chi thánh đạo tuyệt đỉnh; có
khả năng thực hành đầy đủ bốn niệm trụ cho đến … tám chi thánh đạo
tuyệt đỉnh; có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng
trang nghiêm hảo diệu, thù thắng vô biên; có khả năng chứng diệu
pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu; có khả
năng an trụ thánh đế khổ, tập, diệt, đạo tuyệt đỉnh; có khả năng viên
mãn thánh đế khổ, tập, diệt, đạo tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy
đủ thánh đế khổ, tập, diệt, đạo tuyệt đỉnh; có khả năng chứng đắc tự
thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu, thù thắng vô
biên; có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ
cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu; có khả
năng tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc tuyệt đỉnh; có
khả năng viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc tuyệt
đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn
định vô sắc tuyệt đỉnh; có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là
thân tướng trang nghiêm hảo diệu, thù thắng vô biên; có khả năng
chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu; có khả
năng tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ tuyệt đỉnh; có khả năng viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ tuyệt
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đỉnh; có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang
nghiêm hảo diệu, thù thắng vô biên; có khả năng chứng diệu pháp
tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu; có khả
năng tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện tuyệt
đỉnh; có khả năng viên mãn pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô
nguyện tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ pháp môn giải thoát
không, vô tướng, vô nguyện tuyệt đỉnh; có khả năng chứng đắc tự thể
tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu, thù thắng vô biên;
có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu; có khả
năng tu hành pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa tuyệt đỉnh;
có khả năng viên mãn pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa
tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ pháp môn Đà-la-ni, pháp
môn Tam-ma-địa tuyệt đỉnh; có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh,
đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu, thù thắng vô biên; có khả
năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu; có khả
năng tu hành bực đại Bồ-tát tuyệt đỉnh; có khả năng viên mãn bực đại
Bồ-tát tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ bực đại Bồ-tát tuyệt
đỉnh; có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang
nghiêm hảo diệu, thù thắng vô biên; có khả năng chứng diệu pháp
tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu; có khả
năng tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông tuyệt đỉnh; có khả
năng viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông tuyệt đỉnh; có khả
năng thực hành đầy đủ năm loại mắt, sáu phép thần thông tuyệt đỉnh;
có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang
nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng diệu pháp
tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu; có khả
năng tu hành mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng
tuyệt đỉnh; có khả năng viên mãn mười lực của Phật cho đến mười
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tám pháp Phật bất cộng tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ
mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tuyệt đỉnh;
có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang
nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng diệu pháp
tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu; có khả
năng tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả tuyệt đỉnh; có
khả năng viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả tuyệt
đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ pháp không quên mất, tánh luôn
luôn xả tuyệt đỉnh; có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân
tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng
diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả
năng tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tuyệt
đỉnh; có khả năng viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ trí nhất thiết, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng tuyệt đỉnh; có khả năng chứng đắc tự thể
tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên;
có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn! Như Lai cũng do tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
mà có khả năng tu hành, an trụ, viên mãn, đầy đủ các loại công đức,
chứng đắc sắc tuyệt đỉnh, chứng đắc thọ, tưởng, hành, thức tuyệt đỉnh;
chứng quả vị giác ngộ tuyệt đỉnh, chuyển pháp luân tuyệt đỉnh; độ
thoát vô lượng các loại hữu tình, khiến được lợi ích, an lạc thù thắng.
Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng do tinh cần tu học Bát-nhã-bala-mật-đa, mà các loại công đức đều được viên mãn, đã chứng quả vị
Giác ngộ cao tột, sẽ chứng quả vị Giác ngộ cao tột, đang chứng quả vị
Giác ngộ cao tột; chuyển bánh xe pháp nhiệm mầu, độ vô lượng chúng
sanh, khiến được lợi ích, an lạc thù thắng. Vì thế, bạch Thế Tôn! Nếu
đại Bồ-tát nào muốn đạt đến bờ giác, thì đối với tất cả pháp, nên học
Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì
tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc người, A-tố-lạc v.v… đều nên cung
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, bảo hộ, khiến cho sự tinh tấn tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa không chướng, không ngại.
Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các Thanh-văn và các đại Bồ-tát
v.v… Đúng vậy, đúng vậy! Như các ông đã nói, các đại Bồ-tát tu hành
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Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc người, A-tốlạc v.v… đều cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, bảo hộ,
khiến cho sự tinh tấn tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa không chướng,
không ngại. Vì sao? Vì do đại Bồ-tát này, nên thế gian có được người,
trời xuất hiện, đó là giòng dõi lớn Sát-đế-lợi, giòng dõi lớn Bà-la-môn,
giòng dõi lớn Trưởng giả, giòng dõi lớn Cư sĩ, hoặc là chuyển luân
vương; hoặc chúng trời cõi Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; hoặc trời
Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm; hoặc trời
Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh;
hoặc trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh;
hoặc trời Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảngquả; hoặc trời Vô-tưởng-hữu-tình; hoặc trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt,
trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; hoặc trời Khôngvô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời Phi-tưởngphi-phi-tưởng-xứ, xuất hiện ở thế gian. Vì do đại Bồ-tát này, mà có
được quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, Độc-giác, đại Bồ-tát
và Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác … xuất hiện ở thế gian. Do vì đại
Bồ-tát này, mà thế gian có Tam bảo xuất hiện, làm lợi ích cho các loại
hữu tình. Do vì đại Bồ-tát này, nên thế gian có được các thứ để nuôi
sống và vui chơi xuất hiện, đó là đồ ăn uống, y phục, đồ nằm, phòng
xá, đèn sáng, ngọc mạt ni, chơn châu, lưu ly, loa bối, ngọc bích, san
hô, kim ngân v.v…các vật báu, xuất hiện trên đời. Nói tóm lại, tất cả
cái vui của người trời ở thế gian và cái vui Niết-bàn, đều do đại Bồ-tát
ấy mà có. Vì sao? Vì đại Bồ-tát ấy, chính mình tu hành, cũng dạy
người khác tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa; chính mình an trụ, cũng dạy người khác an trụ cái
không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi,
cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái
không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh; tự mình an trụ, cũng dạy người khác an trụ chơn như, pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi
không thể nghĩ bàn; chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; chính mình an trụ, cũng dạy người
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khác an trụ thánh đế khổ, tập, diệt, đạo, chính mình tu hành, cũng dạy
người khác tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chính
mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành tám giải thoát, tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chính mình tu hành, cũng dạy
người khác tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện;
chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành pháp môn Đà-la-ni,
pháp môn Tam-ma-địa; chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu
hành các bực Bồ-tát; chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu
hành năm loại mắt, sáu phép thần thông; chính mình tu hành, cũng dạy
người khác tu hành mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng; chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành pháp không
quên mất, tánh luôn luôn xả; chính mình tu hành, cũng dạy người khác
tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì vậy, do sự
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa này của các đại Bồ-tát, mà tất cả hữu
tình, đều được lợi ích, an lạc thù thắng.
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VI. PHAÅM HIEÄN TÖÔÙNG LÖÔÕI
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp
thế giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi này, phóng ra vô lượng, vô số
các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật ở
mười phương.
Lúc ấy, vô số cõi Phật ở hướng Đông, mỗi cõi đều có vô lượng,
vô số đại Bồ-tát, thấy hào quang này rồi, đều đến trước Phật, đảnh lễ,
cung kính bạch: Bạch Thế Tôn! Thần lực này của ai? lại do duyên cớ
gì mà có điềm lành này?
Lúc ấy, các Đức Phật ở các cõi đó, đều bảo đại Bồ-tát: Thiện
nam tử! Ở hướng Tây của cõi này, có cõi Phật tên là Kham Nhẫn, Phật
hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu,
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay vì chúng đại
Bồ-tát, thuyết Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che
khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô
số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật ở
mười phương; hào quang đang thấy đó, là do tướng lưỡi của đức Phật
kia hiện ra.
Khi ấy, các đại Bồ-tát, nghe việc này rồi, vui mừng nhảy nhót,
đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn, chiêm
ngưỡng, lễ bái, cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại
Bồ-tát và nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn, thương xót,
chấp thuận!
Khi đó, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Nay đã đúng lúc, các
ông cứ đi.
Vô lượng, vô số chúng đại Bồ-tát ở các cõi Phật đó, đều lạy
chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng
tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, vàng bạc, các thứ hoa;
hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đã đến chỗ đức
Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ, chân
Phật, lui đứng một bên.
Lúc bấy giờ, tại vô số cõi Phật ở hướng Nam, mỗi cõi đều có vô
lượng, vô số đại Bồ-tát, thấy hào quang này rồi, đều đến trước Phật,
đảnh lễ, cung kính bạch: Bạch Thế Tôn! Thần lực này của ai? Lại vì
duyên cớ gì mà có điềm lành này?
Lúc ấy, các đức Phật ở các cõi đó, đều bảo đại Bồ-tát: Thiện
nam tử! Ở hướng Bắc của cõi này, có cõi Phật tên là Kham Nhẫn, Phật
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hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu,
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay vì chúng đại
Bồ-tát, thuyết Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che
khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô
số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật ở
mười hướng; hào quang đang thấy đó, là do tướng lưỡi của đức Phật
kia hiện ra.
Khi ấy, các đại Bồ-tát nghe việc này rồi, vui mừng nhảy nhót,
đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn, chiêm
ngưỡng, lễ bái, cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại
Bồ-tát, và nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót,
chấp thuận!
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Nay đã đúng lúc, các
ông cứ đi.
Vô lượng, vô số chúng đại Bồ-tát ở các cõi Phật đó, đều lạy
chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng
tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, vàng bạc, các thứ hoa;
hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đã đến chỗ đức
Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân
Phật, lui đứng một bên.
Lúc bấy giờ, tại vô số cõi Phật ở hướng Tây, mỗi cõi đều có vô
lượng, vô số đại Bồ-tát, thấy hào quang này rồi, đều đến trước Phật,
đảnh lễ, cung kính, bạch: Bạch Thế Tôn! Thần lực này của ai? Lại vì
duyên cớ gì mà có điềm lành này?
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó, đều bảo đại Bồ-tát: Thiện
nam tử! Ở hướng Đông của cõi này, có cõi Phật tên là Kham Nhẫn,
Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu,
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay vì chúng đại
Bồ-tát, thuyết Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che
khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô
số các loại hào quang nhiều màu, soi khắp thế giới chư Phật ở mười
hướng; hào quang đang thấy đó, là do tướng lưỡi của đức Phật kia
hiện ra.
Khi ấy, các đại Bồ-tát nghe việc này rồi, vui mừng nhảy nhót,
đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn chiêm
ngưỡng, lễ bái, cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại
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Bồ-tát và nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót,
chấp thuận!
Khi ấy, các đức Phật ở cõi đó, đều bảo: Nay đã đúng lúc, các
ông cứ đi.
Vô lượng, vô số chúng đại Bồ-tát ở các cõi Phật đó, đều lạy
chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng
tràng phan, lọng báu, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc, các thứ hoa;
hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đã đến chỗ đức
Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân
Phật, lui đứng một bên.
Lúc bấy giờ, tại vô số các cõi Phật ở hướng Bắc, mỗi cõi đều có
vô lượng, vô số đại Bồ-tát, thấy hào quang này rồi, đều đến trước
Phật, đảnh lễ, cung kính, bạch: Bạch Thế Tôn! Thần lực này của ai?
Lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này?
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo đại Bồ-tát: Thiện
nam tử! Ở hướng Nam của cõi này, có cõi Phật tên là Kham Nhẫn,
Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu,
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay vì chúng đại
Bồ-tát, thuyết Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che
khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô
số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số các cõi Phật trong
mười hướng; hào quang đang thấy đó, là do tướng lưỡi của đức Phật
kia hiện ra.
Khi ấy, các đại Bồ-tát nghe việc này rồi, vui mừng nhảy nhót,
đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn chiêm
ngưỡng, lễ bái, cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại
Bồ-tát, và nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót,
chấp thuận!
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Nay đã đúng lúc, các
ông cứ đi.
Vô lượng, vô số chúng đại Bồ-tát ở cõi Phật đó, đều lạy chân
Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng
phan, lọng báu, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc, các thứ hoa; hòa
tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đã đến chỗ đức Phật
này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân Phật,
lui đứng một bên.
Lúc bấy giờ, tại vô số cõi Phật ở hướng Đông Bắc, mỗi cõi đều
có vô lượng, vô số đại Bồ-tát, thấy hào quang này rồi, đều đến trước
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Phật, đảnh lễ, cung kính, bạch: Bạch Thế Tôn! Thần lực này của ai?
Lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này?
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo đại Bồ-tát: Thiện
nam tử! ở hướng Tây Nam của cõi này, có cõi Phật tên là Kham Nhẫn,
Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu,
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay vì các chúng
đại Bồ-tát, thuyết Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hiện tướng lưỡi rộng dài,
che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng,
vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số thế giới các cõi
Phật trong mười phương; hào quang đang thấy đó, là do tướng lưỡi
của đức Phật kia hiện ra.
Khi ấy, các đại Bồ-tát nghe việc này rồi, vui mừng nhảy nhót,
đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn chiêm
ngưỡng, lễ bái, cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại
Bồ-tát, và nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót,
chấp thuận!
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Nay đã đúng lúc, các
ông cứ đi.
Vô lượng, vô số chúng đại Bồ-tát ở các cõi Phật đó, đều lạy
chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng
tràng phan, lọng báu, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc, các thứ hoa;
hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đã đến chỗ đức
Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân
Phật, lui đứng một bên.
Lúc bấy giờ, tại vô số các cõi Phật ở hướng Đông Nam, tại mỗi
cõi đều có vô lượng, vô số đại Bồ-tát, thấy hào quang này rồi, đều đến
trước Phật, đảnh lễ, cung kính bạch: Bạch Thế Tôn! Thần lực này của
ai? Lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này?
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó, đều bảo Các đại Bồ-tát:
Thiện nam tử! Ở hướng Tây Bắc của cõi này, có cõi Phật tên là Kham
Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng
Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay vì
các chúng đại Bồ-tát, thuyết Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hiện tướng
lưỡi rộng dài, che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi đó,
phóng ra vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô
số các cõi Phật trong mười phương; hào quang đang thấy đó, là do
tướng lưỡi của đức Phật kia hiện ra.
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Khi ấy, các đại Bồ-tát nghe việc này rồi, vui mừng nhảy nhót,
đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn chiêm
ngưỡng, lễ bái, cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại
Bồ-tát, và nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót,
chấp thuận!
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Nay đã đúng lúc, các
ông cứ đi.
Vô lượng, vô số chúng đại Bồ-tát ở cõi Phật đó, đều lạy chân
Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng
phan, lọng báu, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc, các thứ hoa; hòa
tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đã đến chỗ đức Phật
này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân Phật,
lui đứng một bên.
Lúc bấy giờ, tại vô số các cõi Phật ở hướng Tây Nam, mỗi cõi
đều có vô lượng, vô số đại Bồ-tát, thấy hào quang này rồi, đều đến
trước Phật, đảnh lễ, cung kính, bạch: Bạch Thế Tôn! Thần lực này của
ai? Lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này?
Lúc ấy, các đức Phật ở các cõi đó, đều bảo đại Bồ-tát: Thiện
nam tử! Ở hướng Đông Bắc của cõi này, có cõi Phật tên là Kham
Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng
Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay vì
chúng đại Bồ-tát thuyết đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hiện tướng lưỡi
rộng dài, che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra
vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số các
cõi Phật trong mười phương; hào quang đang thấy đó, là do tướng lưỡi
của đức Phật kia hiện ra.
Khi ấy, các đại Bồ-tát nghe việc này rồi, vui mừng nhảy nhót,
đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn chiêm
ngưỡng, lễ bái, cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại
Bồ-tát, và nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót,
chấp thuận!
Khi đó, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Nay đã đúng lúc, các
ông cứ đi.
Vô lượng, vô số chúng đại Bồ-tát ở các cõi Phật đó, đều lạy
chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng
tràng phan, lọng báu, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc, các thứ hoa;
hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đã đến chỗ đức
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Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân
Phật, lui đứng một bên.
Lúc bấy giờ, tại vô số các cõi Phật ở hướng Tây Bắc, mỗi cõi
đều có vô lượng, vô số đại Bồ-tát, thấy hào quang này rồi, đều đến
trước Phật, đảnh lễ, cung kính bạch: Bạch Thế Tôn! Thần lực này của
ai? lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này?
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó, đều bảo đại Bồ-tát: Thiện
nam tử! Ở hướng Đông Nam của cõi này, có cõi Phật tên là Kham
Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng
Giác, Minh Hạnh Viên mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng
Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay vì
chúng đại Bồ-tát thuyết đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hiện tướng lưỡi
rộng dài, che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra
vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số các
cõi Phật trong mười phương; hào quang đang thấy đó, là do tướng lưỡi
của đức Phật kia hiện ra.
Khi ấy, các đại Bồ-tát nghe việc này rồi, vui mừng nhảy nhót,
đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn chiêm
ngưỡng, lễ bái, cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại
Bồ-tát, và nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót,
chấp thuận!
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Nay đã đúng lúc, các
ông cứ đi.
Vô lượng, vô số chúng đại Bồ-tát ở các cõi Phật đó, đều lạy
chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng
tràng phan, lọng báu, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc, các thứ hoa;
hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đã đến chỗ đức
Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân
Phật, lui đứng một bên.
Lúc bấy giờ, tại vô số các cõi Phật ở phương Dưới, mỗi cõi đều
có vô lượng, vô số đại Bồ-tát, thấy hào quang này rồi, đều đến trước
Phật, đảnh lễ, cung kính bạch: Bạch Thế Tôn! Thần lực này của ai?
Lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này?
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó, đều bảo đại Bồ-tát: Thiện
nam tử! Ở phương Trên của cõi này, có cõi Phật tên là Kham Nhẫn,
Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh
Hạnh Viên mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu,
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay vì chúng đại
Bồ-tát, thuyết đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che
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khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô
số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số các cõi Phật trong
mười phương; hào quang đang thấy đó, là do tướng lưỡi của đức Phật
kia hiện ra.
Khi ấy, các đại Bồ-tát nghe việc này rồi, vui mừng nhảy nhót,
đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn chiêm
ngưỡng, lễ bái, cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại
Bồ-tát, và nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót,
chấp thuận!
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó, đều bảo: Nay đã đúng lúc,
các ông cứ đi.
Vô lượng, vô số chúng đại Bồ-tát ở các cõi Phật đó, đều lạy
chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng
tràng phan, lọng báu, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc, các thứ hoa;
hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đã đến chỗ đức
Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân
Phật, lui đứng một bên.
Lúc bấy giờ, tại vô số các cõi Phật ở hướng Trên, mỗi cõi đều
có vô lượng, vô số đại Bồ-tát, thấy hào quang này rồi, đều đến trước
Phật, đảnh lễ, cung kính bạch: Bạch Thế Tôn! Thần lực này của ai?
Lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này?
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó, đều bảo đại Bồ-tát: Thiện
nam tử! Ở phương Dưới của cõi này, có cõi Phật tên là Kham Nhẫn,
Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh
Hạnh Viên mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu,
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt-già-phạm, nay vì chúng đại
Bồ-tát, thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che
khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô
số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số các cõi Phật trong
mười phương; hào quang đang thấy đó, là do tướng lưỡi của đức Phật
kia hiện ra.
Khi ấy, các đại Bồ-tát nghe việc này rồi, vui mừng nhảy nhót,
đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn chiêm
ngưỡng, lễ bái, cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại
Bồ-tát, và nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót,
chấp thuận!
Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Nay đã đúng lúc, các
ông cứ đi.
195

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Vô lượng, vô số chúng đại Bồ-tát ở các cõi Phật đó, đều lạy
chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng
tràng phan, lọng báu, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc, các thứ hoa;
hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đã đến chỗ đức
Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân
Phật, lui đứng một bên.
Lúc bấy giờ, chúng trời trong cõi Tứ-đại-vương, cho đến trời
Tha-hóa-tự-tại; trời Phạm-chúng cho đến trời Sắc-cứu-cánh, đều cầm
vô lượng các loại hương, tràng hoa, đó là hương xoa, hương bột,
hương đốt, hương cây, hương lá, các thứ hương trộn lẫn; vòng hoa
duyệt ý, vòng hoa sanh loại, vòng hoa long tuyền, và vô lượng các loại
vòng hoa xen lẫn, và cầm vô lượng các thứ hoa trời như: Hoa Ốt-bátla, hoa Bát-đặc-ma, hoa Câu-mỗ-đà, hoa Bôn-trà-lợi, hoa Vi-diệu-âm,
hoa Đại-vi-diệu-âm và vô lượng các thứ hoa trời khác, đến chỗ đức
Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân
Phật, lui đứng một bên.
Lúc bấy giờ, các chúng đại Bồ-tát ở trong mười phương, và vô
lượng các trời khác trong cõi Dục, cõi Sắc, đến hiến cúng các loại
tràng phan, lọng báu, ngọc quí, nhạc hay, và các thứ hương, hoa. Do
thần lực của Phật, các thứ ấy vọt lên không trung, kết thành đài, lọng,
che khắp cõi Phật ở thế giới ba lần ngàn; bốn góc của đỉnh đài, đều có
tràng phan báu; đài, lọng, tràng phan báu, đều có ngọc anh lạc rũ
xuống; phan đẹp, lụa tốt, ngọc báu, hoa lạ … đủ các loại trang
nghiêm, thật dễ ưa thích!
Khi ấy, trong hội này, có vô số trăm ngàn ức hữu tình, đều từ
chỗ ngồi đứng dậy, chấp tay, cung kính bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Chúng con nguyện thành Phật ở tương lai,
tướng hảo, oai đức như Phật hôm nay; quốc độ trang nghiêm, chúng
hội Thanh-văn, Bồ-tát, trời, người, được chuyển pháp luân, như Phật
hôm nay.
Lúc bấy giờ, Thế Tôn biết tâm nguyện của họ, đối với các pháp,
đã ngộ Vô sanh nhẫn, liễu đạt tất cả là bất sanh, bất diệt, vô tác, vô vi,
liền mỉm cười; từ diện môn, lại phóng ra các loại hào quang nhiều
màu. Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, cung kính
bạch: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì, mà Ngài mỉm cười như thế?
Phật bảo A Nan: Vô số trăm ngàn ức chúng, vừa từ chỗ ngồi
đứng dậy đó, đối với các pháp, đã ngộ Vô sanh nhẫn; ở trong đời vị
lai, trải qua sáu mươi tám vô số đại kiếp, tu hạnh Bồ-tát, ở trong kiếp
Hoa Tích, sẽ được làm Phật, đều đồng một hiệu là Giác Phần Hoa
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Như Lai, Ứng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ,
Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư,
Phật, Bạt-già-phạm.
Quyeån Thöù 10

HEÁT
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VII. PHAÅM DAÏY BAÛO TRAO TRUYEÀN
01
Lúc bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện: Ngươi hãy dùng biện
tài, vì chúng đại Bồ-tát, mà tuyên thuyết pháp tương ưng Bát-nhã-bala-mật-đa, để dạy bảo trao truyền cho các đại Bồ-tát, khiến họ tu học
rốt ráo Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Khi ấy, các chúng đại Bồ-tát và đại Thanh-văn, trời, rồng, Dược
xoa, người chẳng phải người v.v… đều khởi lên ý nghĩ thế này: Nay
Tôn giả Thiện Hiện, tự dùng trí tuệ và biện tài của mình, sẽ vì chúng
đại Bồ-tát, mà tuyên thuyết pháp tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa, để
dạy bảo trao truyền cho các đại Bồ-tát, khiến họ tu học rốt ráo Bátnhã-ba-la-mật-đa, hay là phải nhờ thần lực, oai đức của Phật?
Cụ thọ Thiện Hiện biết được tâm niệm của các chúng đại Bồ-tát
và đại Thanh-văn, Trời, Rồng, Dược xoa, người chẳng phải người
v.v... liền nói với cụ thọ Xá Lợi Tử: Đệ tử của chư Phật nói ra giáo
pháp, nên biết, đều nhờ thần lực oai đức của Phật. Vì sao? Xá Lợi Tử!
Chư Phật vì họ mà tuyên thuyết pháp yếu, họ nhờ Phật dạy, mà siêng
năng tu học, có khả năng chứng đắc thực tánh các pháp. Do đó, những
pháp đã vì họ mà tuyên thuyết, đều chẳng trái với pháp tánh. Cho nên,
lời Phật đã dạy, như đèn truyền trao chiếu sáng. Xá Lợi Tử! Tôi sẽ
nhờ thần lực oai đức của Phật gia bị, vì các chúng đại Bồ-tát, mà tuyên
thuyết pháp tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa, để dạy bảo trao truyền
cho các đại Bồ-tát, khiến họ tu học rốt ráo Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng phải là do trí tuệ và biện tài của mình. Vì sao vậy? Vì pháp
tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa, chẳng phải là cảnh giới của
các Thanh-văn và Độc-giác.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như
Phật đã dạy: “Nay Ngươi dùng biện tài, vì chúng đại Bồ-tát, mà tuyên
thuyết pháp tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa, để dạy bảo trao truyền
cho các đại Bồ-tát, khiến cho họ tu học rốt ráo Bát-nhã-ba-la-mật-đa”.
Bạch Thế Tôn! Trong đó, pháp nào gọi là đại Bồ-tát, lại có pháp nào
gọi là Bát-nhã-ba-la-mật-đa? Bạch Thế Tôn! Con chẳng thấy có pháp
nào có thể gọi là đại Bồ-tát, cũng chẳng thấy có pháp nào có thể gọi là
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Cả hai danh xưng ấy, cũng chẳng thấy có, thì
tại sao lại bảo con, vì các chúng đại Bồ-tát, mà tuyên thuyết pháp
tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa, để dạy bảo, trao truyền cho các đại
Bồ-tát, khiến họ tu học rốt ráo Bát-nhã-ba-la-mật-đa?
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Phật bảo: Thiện Hiện! Đại Bồ-tát chỉ có tên gọi, đó là đại Bồtát; Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chỉ có tên gọi, đó là Bát-nhã-ba-lamật-đa, cả hai danh xưng ấy, cũng chỉ có tên gọi. Thiện Hiện! Hai
danh xưng ấy là chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng,
thi thiết ra ngôn thuyết, như vậy là giả danh, vì chẳng ở trong, chẳng ở
ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Nên biết, Thí như ngã chỉ là giả danh. Giả danh ấy
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là ngã. Như vậy, hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự
dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã tối
thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng
tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến
người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, cũng chỉ là giả danh. Danh ấy đã
là giả, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi
thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là hữu tình … cho đến cái thấy. Như vậy,
tất cả chỉ là giả danh. Các giả danh này, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài,
chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc
là đại Bồ-tát, hoặc là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc là cả hai danh xưng
này, đều là giả pháp. Giả pháp ấy, chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý
tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi
đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng
này, chỉ có giả danh. Các giả danh này, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài,
chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như sắc, chỉ là giả danh. Pháp ấy đã là
giả, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết
ra ngôn thuyết, gọi đó là sắc. Như vậy, thọ, tưởng, hành, thức, cũng
chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý
tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là thọ, tưởng, hành,
thức. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này, chẳng ở
trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được.
Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc danh xưng cả hai, đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và danh
xưng cả hai. Cả ba danh xưng này, cũng chỉ có giả danh. Các giả danh
này, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như nhãn xứ, chỉ là giả pháp. Pháp ấy
đã là giả, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi
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thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là nhãn xứ. Như vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ, cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chẳng sanh, chẳng
diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này,
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc danh xưng cả hai, đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và danh
xưng cả hai. Như vậy, cả ba danh xưng này, chỉ có giả danh. Các giả
danh này, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể
nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như sắc xứ, chỉ là giả pháp. Pháp ấy
đã là giả, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi
thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là sắc xứ. Như vậy, thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, cũng chỉ là giả pháp. Các pháp ấy đã là giả, nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó
là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các
giả danh này, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không
thể nắm bắt được.
Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc danh xưng cả hai, đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và danh
xưng cả hai. Cả ba danh xưng này, chỉ có giả danh. Các giả danh này,
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như nhãn giới, chỉ là giả pháp. Pháp
ấy đã là giả, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng,
thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là nhãn giới. Như vậy, nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới, cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó
là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả
danh này, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể
nắm bắt được.
Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc danh xưng cả hai, đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
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chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và danh
xưng cả hai. Cả ba danh xưng này, chỉ có giả danh. Các giả danh này,
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như sắc giới, chỉ là giả pháp. Pháp ấy
đã là giả, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi
thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là sắc giới. Như vậy, thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới, cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chẳng
sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết,
gọi đó là thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. Như vậy, tất cả chỉ có giả
danh. Các giả danh này, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai
bên, không thể nắm bắt được.
Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc danh xưng cả hai, đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và danh
xưng cả hai. Cả ba danh xưng này, chỉ có giả danh. Các giả danh này,
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như nhãn thức giới, chỉ là giả pháp.
Pháp ấy đã là giả, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng
tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là nhãn thức giới. Như vậy, nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. Như vậy, tất cả chỉ có
giả danh. Các giả danh này, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai
bên, không thể nắm bắt được.
Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc danh xưng cả hai, đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và danh
xưng cả hai. Cả ba danh xưng này, chỉ có giả danh. Các giả danh này,
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như nhãn xúc, chỉ là giả pháp. Pháp ấy
đã là giả, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi
thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là nhãn xúc. Như vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
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xúc, cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chẳng sanh, chẳng
diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh
này, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc danh xưng cả hai, đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa và danh
xưng cả hai. Cả ba danh xưng này, chỉ có giả danh. Các giả danh này,
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chẳng sanh, chẳng diệt,
chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Như vậy, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh
ra. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này, chẳng ở trong,
chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được.
Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc danh xưng cả hai, đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và danh
xưng cả hai. Cả ba danh xưng này, chỉ có giả danh. Các giả danh này,
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như trong thân có: Đầu, cổ, vai, bắp
tay, tay, cánh tay, bụng, vai sau, ngực, hông, sườn, xương sống, đầu
gối, đùi vế, bắp chân, bàn chân v.v… chỉ là giả danh. Danh các thứ ấy
đã là giả, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi
thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là các bộ phận trong thân: Đầu, cổ, cho
đến bàn chân. Như vậy, tất cả chỉ là giả danh. Các giả danh này, chẳng
ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được.
Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc danh xưng cả hai, đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
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thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và danh
xưng cả hai. Cả ba danh xưng này, chỉ có giả danh. Các giả danh này,
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như cảnh vật bên ngoài có cỏ, cây,
gốc, thân, nhánh, lá, hoa, quả v.v… chỉ là giả danh. Danh ấy đã là giả,
nên chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra
ngôn thuyết, gọi đó là cảnh vật bên ngoài có cỏ, cây, gốc, thân, nhánh,
lá, hoa, quả v.v… Như vậy, tất cả chỉ là giả danh. Các giả danh này,
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc danh xưng cả hai, đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và danh
xưng cả hai. Cả ba danh xưng này, chỉ có giả danh. Các giả danh này,
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại, chỉ là giả danh. Danh ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở quá khứ, vị
lai, hiện tại. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này, chẳng
ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được.
Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc danh xưng cả hai, đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và danh
xưng cả hai. Cả ba danh xưng này, chỉ có giả danh. Các giả danh này,
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Thí như các việc huyễn hóa, cảnh mộng,
tiếng vang, bóng dáng, bóng nắng, bóng sáng, hoặc ảo thành, các việc
biến hóa v.v… chỉ là giả danh. Danh ấy đã là giả, nên chẳng sanh,
chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó
là các việc huyễn hóa cho đến các việc biến hóa v.v… Như vậy, tất cả
chỉ có giả danh. Các giả danh này, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài,
chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được.
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Như vậy, Thiện Hiện! Hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc danh xưng cả hai, đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên
chẳng sanh, chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn
thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát, gọi đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và danh
xưng cả hai. Cả ba danh xưng này, chỉ có giả danh. Các giả danh này,
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt
được.
Như vậy, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, đối với tất cả pháp, nên tu học đúng như thế này: Danh là
giả, pháp là giả, và giáo thọ là giả.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán sắc, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên
quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên
quán sắc, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức,
hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán sắc, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng
nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên
quán sắc, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành,
thức, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán sắc, hoặc không
hoặc chẳng không; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc
không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán sắc, hoặc có tướng, hoặc
không tướng; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc có tướng,
hoặc không tướng; chẳng nên quán sắc, hoặc có nguyện hoặc không
nguyện; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc có nguyện hoặc
không nguyện; chẳng nên quán sắc, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch
tịnh; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tịch tịnh, hoặc
chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán sắc, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly;
chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn
ly; chẳng nên quán sắc, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán thọ,
tưởng, hành, thức, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán sắc, hoặc
hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc hữu
lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán sắc, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên
quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán sắc,
hoặc thiện, hoặc chẳng thiện; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức,
hoặc thiện, hoặc chẳng thiện; chẳng nên quán sắc, hoặc có tội, hoặc
không tội; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc có tội, hoặc
không tội; chẳng nên quán sắc, hoặc có phiền não, hoặc không phiền
não; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc có phiền não, hoặc
không phiền não; chẳng nên quán sắc, hoặc thế gian, hoặc xuất thế
gian; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc thế gian, hoặc xuất
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thế gian; chẳng nên quán sắc, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng
nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh;
chẳng nên quán sắc, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng
nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niếtbàn; chẳng nên quán sắc, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên;
chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài,
hoặc ở hai bên; chẳng nên quán sắc, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc
chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức, hoặc
có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán nhãn xứ, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng
nên quán nhãn xứ, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán nhãn xứ, hoặc ngã,
hoặc vô ngã; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc ngã, hoặc
vô ngã; chẳng nên quán nhãn xứ, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng
nên quán nhãn xứ, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên
quán nhãn xứ, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán
nhãn xứ, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán
nhãn xứ, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán
nhãn xứ, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán
nhãn xứ, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán nhãn xứ, hoặc hữu lậu,
hoặc vô lậu; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc hữu lậu,
hoặc vô lậu; chẳng nên quán nhãn xứ, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán
nhãn xứ, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán
nhãn xứ, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán nhãn xứ, hoặc
có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán
nhãn xứ, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán nhĩ, tỷ,
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thiệt, thân, ý xứ, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán
nhãn xứ, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán
nhãn xứ, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn;
chẳng nên quán nhãn xứ, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên;
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài,
hoặc ở hai bên; chẳng nên quán nhãn xứ, hoặc có thể nắm bắt được,
hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán sắc xứ, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán
sắc xứ, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc tịnh,
hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc
tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc không, hoặc chẳng
không; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc không,
hoặc chẳng không; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc có tướng, hoặc không
tướng; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc có tướng,
hoặc không tướng; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc có nguyện, hoặc
không nguyện; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc
có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc tịch tịnh,
hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc viễn
ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc hữu vi,
hoặc vô vi; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc hữu
vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu;
chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc hữu lậu, hoặc vô
lậu; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán
sắc xứ, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên
quán sắc xứ, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán
sắc xứ, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán
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thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc có phiền não, hoặc không phiền
não; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc thế gian, hoặc xuất thế
gian; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn;
chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc thuộc sanh tử,
hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán sắc xứ, hoặc ở trong, hoặc ở
ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán sắc xứ,
hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên
quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc
chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán nhãn giới, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán nhãn giới, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán
nhãn giới, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán nhãn giới, hoặc tịnh,
hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc tịnh,
hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán nhãn giới, hoặc không, hoặc chẳng
không; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc không, hoặc
chẳng không; chẳng nên quán nhãn giới, hoặc có tướng, hoặc không
tướng; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc có tướng, hoặc
không tướng; chẳng nên quán nhãn giới, hoặc có nguyện, hoặc không
nguyện; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc có nguyện,
hoặc không nguyện; chẳng nên quán nhãn giới, hoặc tịch tịnh, hoặc
chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc tịch
tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán nhãn giới, hoặc viễn ly,
hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc
viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán nhãn giới, hoặc hữu vi,
hoặc vô vi; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc hữu vi,
hoặc vô vi; chẳng nên quán nhãn giới, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu;
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu;
chẳng nên quán nhãn giới, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán nhãn giới,
hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý giới, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán nhãn giới,
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hoặc hữu tội hoặc vô tội; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới,
hoặc hữu tội hoặc vô tội; chẳng nên quán nhãn giới, hoặc có phiền
não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới,
hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán nhãn giới,
hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán nhãn giới,
hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán nhãn giới, hoặc
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý giới, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán nhãn
giới, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên;
chẳng nên quán nhãn giới, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể
nắm bắt được; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc có thể
nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán sắc giới, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán sắc giới, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán
sắc giới, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán sắc giới, hoặc tịnh,
hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới,
hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán sắc giới, hoặc không, hoặc
chẳng không; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc
không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán sắc giới, hoặc có tướng,
hoặc không tướng; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới,
hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán sắc giới, hoặc có
nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán sắc
giới, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng
nên quán sắc giới, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly;
chẳng nên quán sắc giới, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên
quán sắc giới, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán
sắc giới, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc,
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pháp giới, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán sắc giới, hoặc thiện,
hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán sắc giới, hoặc
có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán sắc giới, hoặc có
phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên
quán sắc giới, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian;
chẳng nên quán sắc giới, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên
quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh; chẳng nên quán sắc giới, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niếtbàn; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc thuộc sanh
tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán sắc giới, hoặc ở trong, hoặc ở
ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán sắc
giới, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc có thể nắm bắt được,
hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán nhãn thức giới, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán nhãn thức giới, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán nhãn thức giới, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán nhãn
thức giới, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán nhãn
thức giới, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên
quán nhãn thức giới, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc có tướng, hoặc không tướng;
chẳng nên quán nhãn thức giới, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện;
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc có nguyện, hoặc
không nguyện; chẳng nên quán nhãn thức giới, hoặc tịch tịnh, hoặc
chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc
tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán nhãn thức giới, hoặc
viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán nhãn thức giới,
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hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán nhãn thức giới, hoặc
hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới,
hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán nhãn thức giới, hoặc sanh,
hoặc diệt; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc sanh,
hoặc diệt; chẳng nên quán nhãn thức giới, hoặc thiện, hoặc chẳng phải
thiện; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc thiện, hoặc
chẳng phải thiện; chẳng nên quán nhãn thức giới, hoặc có tội, hoặc
không tội; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc có tội,
hoặc không tội; chẳng nên quán nhãn thức giới, hoặc có phiền não,
hoặc không phiền não; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới,
hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán nhãn thức
giới, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán
nhãn thức giới, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên
quán nhãn thức giới, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc thuộc sanh tử, hoặc
thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán nhãn thức giới, hoặc ở trong, hoặc ở
ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới,
hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán nhãn thức
giới, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc có thể nắm bắt được,
hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán
nhãn xúc, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc tịnh, hoặc
chẳng tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc tịnh, hoặc
chẳng tịnh; chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc không, hoặc chẳng không;
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc không, hoặc chẳng
không; chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc có tướng, hoặc không tướng;
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc có tướng, hoặc không
tướng; chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc có nguyện, hoặc không
nguyện; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc có nguyện,
hoặc không nguyện; chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc tịch tịnh, hoặc
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chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc tịch
tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc viễn ly,
hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc
viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc hữu vi,
hoặc vô vi; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc hữu vi,
hoặc vô vi; chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu;
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu;
chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán nhãn xúc,
hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xúc, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán nhãn xúc,
hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc,
hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc có phiền
não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc,
hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán nhãn xúc,
hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc,
hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc thuộc
sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán nhãn
xúc, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên;
chẳng nên quán nhãn xúc, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể
nắm bắt được; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc có thể
nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán
lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán lạc thọ,
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc vui,
hoặc khổ; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ
bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc ngã,
hoặc vô ngã; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do
nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên
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quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán lạc thọ,
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc
không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ
bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc
không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ
bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc có tướng, hoặc
không tướng; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc có tướng, hoặc
không tướng; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do
nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện;
chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện;
chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán lạc
thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán lạc
thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc
viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ
bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc viễn
ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất
lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc hữu vi, hoặc vô vi;
chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên
quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ
bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc hữu
lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ,
do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán
lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ,
bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc thiện, hoặc
chẳng phải thiện; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ,
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc thiện, hoặc chẳng
phải thiện; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do
nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên
quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán lạc
thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc
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có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ,
bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra,
hoặc có phiền não, hoặc không phiền não. Chẳng nên quán lạc thọ,
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc, làm duyên sanh ra, hoặc thế
gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất
lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc thế gian,
hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc
thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh;
chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng
nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán lạc
thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên
quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán lạc thọ,
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán
lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên
quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán địa giới, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng
nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán địa giới, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán địa giới, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán địa
giới, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán địa giới,
hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán địa
giới, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên
quán địa giới, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc có nguyện, hoặc không
nguyện; chẳng nên quán địa giới, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh;
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chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tịch tịnh,
hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán địa giới, hoặc viễn ly, hoặc
chẳng viễn ly; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán địa giới, hoặc hữu
vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán địa giới, hoặc hữu lậu, hoặc
vô lậu; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc hữu
lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán địa giới, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng
nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc sanh, hoặc diệt;
chẳng nên quán địa giới, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên
quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc thiện, hoặc chẳng phải
thiện; chẳng nên quán địa giới, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên
quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc có tội, hoặc không tội;
chẳng nên quán địa giới, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não;
chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc có phiền não,
hoặc không phiền não; chẳng nên quán địa giới, hoặc thế gian, hoặc
xuất thế gian; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán địa giới, hoặc tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán địa giới, hoặc
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên
quán địa giới, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên
quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài,
hoặc ở hai bên; chẳng nên quán địa giới, hoặc có thể nắm bắt được,
hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt
được.
Quyeån Thöù 11
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Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, chẳng nên quán nhân duyên, hoặc thường, hoặc
vô thường; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán nhân duyên, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên,
hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán nhân duyên, hoặc ngã,
hoặc vô ngã; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên
quán nhân duyên, hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc
tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán nhân duyên, hoặc
không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán đẳng vô gián
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc không, hoặc
chẳng không; chẳng nên quán nhân duyên, hoặc có tướng,
hoặc không tướng; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc có tướng, hoặc không
tướng; chẳng nên quán nhân duyên, hoặc có nguyện, hoặc
không nguyện; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên, hoặc có nguyện, hoặc không
nguyện; chẳng nên quán nhân duyên, hoặc tịch tịnh, hoặc
chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh;
chẳng nên quán nhân duyên, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly;
chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên
quán nhân duyên, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc
hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán nhân duyên, hoặc hữu lậu,
hoặc vô lậu; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng
nên quán nhân duyên, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc
sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán nhân duyên, hoặc thiện, hoặc
chẳng phải thiện; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc thiện, hoặc chẳng phải
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thiện; chẳng nên quán nhân duyên, hoặc có tội, hoặc không tội;
chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán
nhân duyên, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng
nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng
duyên, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên
quán nhân duyên, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên
quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên,
hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán nhân duyên,
hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán đẳng vô gián
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc tạp nhiễm,
hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán nhân duyên, hoặc thuộc sanh
tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên,
sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc thuộc sanh tử, hoặc
thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán nhân duyên hoặc ở trong,
hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán đẳng vô gián
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hoặc ở trong, hoặc
ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán nhân duyên, hoặc có
thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên
quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên,
hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc vui, hoặc khổ;
chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng
nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên
quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng
nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc có tướng, hoặc không tướng;
chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc có nguyện, hoặc không
nguyện; chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc tịch tịnh, hoặc
chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc viễn ly,
hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc hữu
vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc hữu lậu,
hoặc vô lậu; chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc sanh, hoặc
diệt; chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc thiện, hoặc chẳng
phải thiện; chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc có tội, hoặc
không tội; chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc có phiền não,
hoặc không phiền não; chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc
thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra,
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hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán pháp từ duyên sanh
ra, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán pháp từ
duyên sanh ra, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên
quán pháp từ duyên sanh ra, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể
nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán vô minh, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng
nên quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên
quán vô minh, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán hành cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán vô
minh, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán hành cho đến lão tử,
sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán vô
minh, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán hành cho đến lão tử,
sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán
vô minh, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán hành cho
đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc không, hoặc chẳng không;
chẳng nên quán vô minh, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng
nên quán hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc có tướng,
hoặc không tướng; chẳng nên quán vô minh, hoặc có nguyện, hoặc
không nguyện; chẳng nên quán hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo,
phiền, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán vô minh,
hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán hành cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng
nên quán vô minh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc viễn ly, hoặc chẳng
viễn ly; chẳng nên quán vô minh, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên
quán hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc hữu vi, hoặc
vô vi; chẳng nên quán vô minh, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên
quán hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc hữu lậu, hoặc
vô lậu; chẳng nên quán vô minh, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc sanh, hoặc diệt;
chẳng nên quán vô minh, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên
quán hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc thiện, hoặc
chẳng phải thiện; chẳng nên quán vô minh, hoặc có tội, hoặc không
tội; chẳng nên quán hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền,
hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán vô minh, hoặc có phiền
não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, lo, phiền, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng
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nên quán vô minh, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc thế gian, hoặc xuất
thế gian; chẳng nên quán vô minh, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh;
chẳng nên quán hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán vô minh, hoặc thuộc sanh tử,
hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán hành cho đến lão tử, sầu, than,
khổ, lo, phiền, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên
quán vô minh hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên
quán hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, lo, phiền hoặc ở trong, hoặc
ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán vô minh, hoặc có thể nắm bắt
được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán hành cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, lo, phiền, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể
nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán bố thí
Ba-la-mật-đa, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc ngã, hoặc
vô ngã; chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc tịnh, hoặc chẳng
tịnh; chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-bala-mật-đa, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán bố thí Ba-lamật-đa, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc không, hoặc chẳng
không; chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc có tướng, hoặc
không tướng; chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán
bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên
quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc
có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa,
hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tịch tịnh, hoặc
chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc viễn ly,
hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên
quán bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc hữu vi,
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hoặc vô vi; chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc hữu lậu, hoặc vô
lậu; chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-lamật-đa, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán bố thí Ba-la-mậtđa, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán
bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên
quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc
thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa,
hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng
nên quán bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc có phiền não, hoặc không phiền
não; chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-bala-mật-đa, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán
bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc thế
gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng
nên quán bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niếtbàn; chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-bala-mật-đa, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán
bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng
nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa
hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán bố thí Bala-mật-đa, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được;
chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-lamật-đa, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán cái không nội, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không
không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái
không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không
tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự
tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng
thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không
không tánh tự tánh, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán cái
không nội, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán cái không ngoại cho
đến cái không không tánh tự tánh, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán
cái không nội, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán cái không ngoại
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cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng
nên quán cái không nội, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán
cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc tịnh, hoặc
chẳng tịnh; chẳng nên quán cái không nội, hoặc không, hoặc chẳng
không; chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh
tự tánh, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán cái không
nội, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán cái không
ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc có tướng, hoặc
không tướng; chẳng nên quán cái không nội, hoặc có nguyện, hoặc
không nguyện; chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên
quán cái không nội, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên
quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc tịch
tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán cái không nội, hoặc viễn ly,
hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên
quán cái không nội, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc hữu vi, hoặc
vô vi; chẳng nên quán cái không nội, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng
nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc
hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán cái không nội, hoặc ẩn, hoặc
hiển; chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh
tự tánh, hoặc ẩn, hoặc hiển; chẳng nên quán cái không nội, hoặc thiện,
hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng
nên quán cái không nội, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán
cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc có tội,
hoặc không tội; chẳng nên quán cái không nội, hoặc có phiền não,
hoặc không phiền não; chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não;
chẳng nên quán cái không nội, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian;
chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán cái không nội,
hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán cái không ngoại cho
đến cái không không tánh tự tánh, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh;
chẳng nên quán cái không nội, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niếtbàn; chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán cái
không nội hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán
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cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc ở trong,
hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán cái không nội, hoặc có
thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc có thể nắm
bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán chơn như, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi
hư không, cõi không thể nghĩ bàn, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán chơn như, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán pháp
giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán chơn như, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán pháp giới cho
đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán
chơn như, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán pháp giới cho
đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên
quán chơn như, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán pháp
giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc không, hoặc chẳng không;
chẳng nên quán chơn như, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng
nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc có tướng,
hoặc không tướng; chẳng nên quán chơn như, hoặc có nguyện, hoặc
không nguyện; chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ
bàn, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán chơn như,
hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán pháp giới cho đến
cõi không thể nghĩ bàn, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên
quán chơn như, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán
pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc viễn ly, hoặc chẳng
viễn ly; chẳng nên quán chơn như, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên
quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc hữu vi, hoặc vô
vi; chẳng nên quán chơn như, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên
quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc hữu lậu, hoặc vô
lậu; chẳng nên quán chơn như, hoặc ẩn, hoặc hiển; chẳng nên quán
pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc ẩn, hoặc hiển; chẳng
nên quán chơn như, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán
pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc thiện, hoặc chẳng phải
thiện; chẳng nên quán chơn như, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng
nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc có tội, hoặc
không tội; chẳng nên quán chơn như, hoặc có phiền não, hoặc không
phiền não; chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn,
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hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán chơn như,
hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán pháp giới cho đến
cõi không thể nghĩ bàn, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên
quán chơn như, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán pháp
giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh;
chẳng nên quán chơn như, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn;
chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc thuộc
sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán chơn như hoặc ở trong,
hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi
không thể nghĩ bàn hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng
nên quán chơn như, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm
bắt được; chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn,
hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng
nên quán bốn niệm trụ, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán
bốn niệm trụ, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán bốn chánh đoạn
cho đến tám chi thánh đạo, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán
bốn niệm trụ, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng
nên quán bốn niệm trụ hoặc không hoặc chẳng không; chẳng nên quán
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc không hoặc chẳng
không; chẳng nên quán bốn niệm trụ, hoặc có tướng, hoặc không
tướng; chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo,
hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán bốn niệm trụ, hoặc
có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng
nên quán bốn niệm trụ, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên
quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc tịch tịnh, hoặc
chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán bốn niệm trụ, hoặc viễn ly, hoặc
chẳng viễn ly; chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán bốn niệm trụ,
hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán bốn niệm trụ,
hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán bốn
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niệm trụ, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán bốn niệm
trụ, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện;
chẳng nên quán bốn niệm trụ, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên
quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc có tội, hoặc
không tội; chẳng nên quán bốn niệm trụ, hoặc có phiền não, hoặc
không phiền não; chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán
bốn niệm trụ, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc thế gian, hoặc xuất thế
gian; chẳng nên quán bốn niệm trụ, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh;
chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán bốn niệm trụ, hoặc thuộc sanh
tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên
quán bốn niệm trụ hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng
nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ở trong,
hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán bốn niệm trụ, hoặc có
thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc có thể nắm bắt được,
hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán thánh đế khổ, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán thánh đế khổ, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán
thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán thánh đế
khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán thánh đế tập, diệt, đạo,
hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán thánh đế khổ, hoặc tịnh, hoặc
chẳng tịnh; chẳng nên quán thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tịnh, hoặc
chẳng tịnh; chẳng nên quán thánh đế khổ, hoặc không, hoặc chẳng
không; chẳng nên quán thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc không, hoặc
chẳng không; chẳng nên quán thánh đế khổ, hoặc có tướng, hoặc
không tướng; chẳng nên quán thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc có tướng,
hoặc không tướng; chẳng nên quán thánh đế khổ, hoặc có nguyện,
hoặc không nguyện; chẳng nên quán thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc có
nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán thánh đế khổ, hoặc tịch
tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán thánh đế tập, diệt, đạo,
hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán thánh đế khổ,
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hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán thánh đế tập, diệt,
đạo, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán thánh đế khổ,
hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc
hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán thánh đế khổ, hoặc hữu lậu, hoặc
vô lậu; chẳng nên quán thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc hữu lậu, hoặc vô
lậu; chẳng nên quán thánh đế khổ, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên
quán thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán
thánh đế khổ, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán thánh
đế tập, diệt, đạo, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán
thánh đế khổ, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán thánh đế
tập, diệt, đạo, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán thánh đế
khổ, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán thánh
đế tập, diệt, đạo, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên
quán thánh đế khổ, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán
thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên
quán thánh đế khổ, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán
thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên
quán thánh đế khổ, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng
nên quán thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niếtbàn; chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở
hai bên; chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo, hoặc ở trong, hoặc ở
ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán thánh đế khổ, hoặc có thể nắm
bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán thánh đế tập,
diệt, đạo, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán bốn tịnh lự, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán bốn tịnh lự, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán bốn
tịnh lự, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán bốn tịnh lự,
hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán bốn tịnh
lự, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán bốn vô lượng,
bốn định vô sắc, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán
bốn tịnh lự, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán bốn
vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện;
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chẳng nên quán bốn tịnh lự, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng
nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng
tịch tịnh; chẳng nên quán bốn tịnh lự, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn
ly; chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc viễn ly, hoặc
chẳng viễn ly; chẳng nên quán bốn tịnh lự, hoặc hữu vi, hoặc vô vi;
chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc hữu vi, hoặc vô
vi; chẳng nên quán bốn tịnh lự, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng
nên quán bốn tịnh lự, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán bốn tịnh
lự, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán bốn vô lượng,
bốn định vô sắc, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán
bốn tịnh lự, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán
bốn tịnh lự, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc có phiền não, hoặc không phiền
não; chẳng nên quán bốn tịnh lự, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian;
chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc thế gian, hoặc
xuất thế gian; chẳng nên quán bốn tịnh lự, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh; chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tạp nhiễm,
hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán bốn tịnh lự, hoặc thuộc sanh tử, hoặc
thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc ở
trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán bốn vô lượng,
bốn định vô sắc hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên
quán bốn tịnh lự, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt
được; chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc có thể nắm
bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán tám giải thoát, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc
thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán tám giải thoát, hoặc vui,
hoặc khổ; chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán tám giải thoát, hoặc ngã, hoặc
vô ngã; chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ,
hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán tám giải thoát, hoặc tịnh, hoặc
chẳng tịnh; chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán tám giải thoát, hoặc
không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định
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thứ đệ, mười biến xứ, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán
tám giải thoát hoặc có tuớng hoặc không tướng; chẳng nên quán tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc có tướng, hoặc không
tướng; chẳng nên quán tám giải thoát, hoặc có nguyện, hoặc không
nguyện; chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán tám giải
thoát, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch
tịnh; chẳng nên quán tám giải thoát, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly;
chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc
viễn ly hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán tám giải thoát, hoặc hữu
vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán tám giải thoát, hoặc
hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán tám giải
thoát, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán tám giải
thoát, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện;
chẳng nên quán tám giải thoát, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên
quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc có tội, hoặc
không tội; chẳng nên quán tám giải thoát, hoặc có phiền não, hoặc
không phiền não; chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên
quán tám giải thoát, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc thế gian, hoặc
xuất thế gian; chẳng nên quán tám giải thoát, hoặc tạp nhiễm, hoặc
thanh tịnh; chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán tám giải thoát,
hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc
Niết-bàn; chẳng nên quán tám giải thoát hoặc ở trong, hoặc ở ngoài,
hoặc ở hai bên; chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán
tám giải thoát, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt
được; chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ,
hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không, hoặc thường,
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hoặc vô thường; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán pháp môn giải
thoát không, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán pháp môn
giải thoát không, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên
quán pháp môn giải thoát không, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng
nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoặc tịnh, hoặc
chẳng tịnh; chẳng nên quán pháp môn giải thoát không, hoặc không,
hoặc chẳng không; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán pháp môn
giải thoát không, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoặc có tướng, hoặc không
tướng; chẳng nên quán pháp môn giải thoát không, hoặc có nguyện,
hoặc không nguyện; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán pháp
môn giải thoát không, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên
quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoặc tịch tịnh, hoặc
chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán pháp môn giải thoát không, hoặc viễn
ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán pháp
môn giải thoát không, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng
nên quán pháp môn giải thoát không, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng
nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoặc hữu lậu,
hoặc vô lậu; chẳng nên quán pháp môn giải thoát không, hoặc sanh,
hoặc diệt; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện,
hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán pháp môn giải thoát không, hoặc
thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán
pháp môn giải thoát không, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên
quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoặc có tội, hoặc
không tội; chẳng nên quán pháp môn giải thoát không, hoặc có phiền
não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não.Chẳng
nên quán pháp môn giải thoát không, hoặc thế gian, hoặc xuất thế
gian; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoặc
thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán pháp môn giải thoát
không, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán pháp môn
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giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh;
chẳng nên quán pháp môn giải thoát không, hoặc thuộc sanh tử, hoặc
thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán
pháp môn giải thoát không hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên;
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ở
trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán pháp môn giải
thoát không, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được;
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, hoặc có thể
nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc vui, hoặc khổ;
chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng
nên quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán
pháp môn Tam-ma-địa, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán pháp
môn Đà-la-ni, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán pháp môn
Tam-ma-địa, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán pháp môn
Đà-la-ni, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán pháp môn
Tam-ma-địa, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán pháp
môn Đà-la-ni, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán pháp
môn Tam-ma-địa, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán
pháp môn Đà-la-ni, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên
quán pháp môn Tam-ma-địa, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện;
chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch
tịnh; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa, hoặc tịch tịnh, hoặc
chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc viễn ly, hoặc
chẳng viễn ly; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa, hoặc viễn ly,
hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc hữu vi,
hoặc vô vi; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa, hoặc hữu vi, hoặc
vô vi; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu;
chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu;
chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên
quán pháp môn Tam-ma-địa, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán
pháp môn Đà-la-ni, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán
pháp môn Tam-ma-địa, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên
quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán
pháp môn Tam-ma-địa, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán
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pháp môn Đà-la-ni, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng
nên quán pháp môn Tam-ma-địa, hoặc có phiền não, hoặc không
phiền não; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc thế gian, hoặc
xuất thế gian; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa, hoặc thế gian,
hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa, hoặc
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán pháp môn Tamma-địa, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán
pháp môn Đà-la-ni hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng
nên quán pháp môn Tam-ma-địa hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở
hai bên; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni, hoặc có thể nắm bắt
được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán pháp môn Tamma-địa, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán bậc Cực hỷ, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực
nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ,
bậc Pháp vân, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán bậc Cực
hỷ, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán bậc Cực hỷ, hoặc ngã, hoặc
vô ngã; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, hoặc ngã,
hoặc vô ngã; chẳng nên quán bậc Cực hỷ, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh;
chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, hoặc tịnh, hoặc
chẳng tịnh; chẳng nên quán bậc Cực hỷ, hoặc không, hoặc chẳng
không; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, hoặc không,
hoặc chẳng không; chẳng nên quán bậc Cực hỷ, hoặc có tướng, hoặc
không tướng; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, hoặc
có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán bậc Cực hỷ, hoặc có
nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán bậc
Cực hỷ, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán bậc Ly
cấu cho đến bậc Pháp vân, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng
nên quán bậc Cực hỷ, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên
quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn
ly; chẳng nên quán bậc Cực hỷ, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên
quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng
nên quán bậc Cực hỷ, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán bậc
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên
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quán bậc Cực hỷ, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán bậc Ly cấu
cho đến bậc Pháp vân, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán bậc Cực
hỷ, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho
đến bậc Pháp vân, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán
bậc Cực hỷ, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán bậc Ly cấu
cho đến bậc Pháp vân, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán
bậc Cực hỷ, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên
quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, hoặc có phiền não, hoặc
không phiền não; chẳng nên quán bậc Cực hỷ, hoặc thế gian, hoặc
xuất thế gian; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, hoặc
thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán bậc Cực hỷ, hoặc tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán bậc Cực hỷ,
hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán bậc Ly cấu
cho đến bậc Pháp vân, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng
nên quán bậc Cực hỷ hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên;
chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân hoặc ở trong, hoặc ở
ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán bậc Cực hỷ, hoặc có thể nắm
bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán bậc Ly cấu
cho đến bậc Pháp vân, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm
bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán sáu
phép thần thông, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán năm loại mắt,
hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc ngã,
hoặc vô ngã; chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc tịnh, hoặc chẳng
tịnh; chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh;
chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng
nên quán sáu phép thần thông, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng
nên quán năm loại mắt, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên
quán sáu phép thần thông, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng
nên quán năm loại mắt, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng
nên quán sáu phép thần thông, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện;
chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh;
chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch
tịnh; chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly;
chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly;
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chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên
quán sáu phép thần thông, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán
năm loại mắt, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán sáu phép
thần thông, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán năm loại mắt,
hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc sanh,
hoặc diệt; chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc thiện, hoặc chẳng phải
thiện; chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc thiện, hoặc chẳng
phải thiện; chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc có tội, hoặc không tội;
chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc có tội, hoặc không tội;
chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc có phiền não, hoặc không phiền
não; chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc có phiền não, hoặc
không phiền não; chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc thế gian, hoặc
xuất thế gian; chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc thế gian,
hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc tạp nhiễm,
hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc tạp nhiễm,
hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán năm loại mắt, hoặc thuộc sanh tử,
hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc thuộc
sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ở
trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán sáu phép thần
thông hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán năm
loại mắt, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được;
chẳng nên quán sáu phép thần thông, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc
chẳng thể nắm bắt được.
Quyeån Thöù 12
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Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán mười lực của Phật, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán mười lực của Phật, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp
Phật bất cộng, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán mười lực của Phật,
hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc ngã, hoặc vô
ngã; chẳng nên quán mười lực của Phật, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh;
chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười
tám pháp Phật bất cộng, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán
mười lực của Phật, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật
bất cộng, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán mười lực
của Phật, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng,
hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán mười lực của Phật,
hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc có
nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán mười lực của Phật, hoặc
tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc tịch tịnh,
hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán mười lực của Phật, hoặc viễn ly,
hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc viễn ly, hoặc
chẳng viễn ly; chẳng nên quán mười lực của Phật, hoặc hữu vi, hoặc
vô vi; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên
quán mười lực của Phật, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật
bất cộng, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán mười lực của
Phật, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc sanh, hoặc
diệt; chẳng nên quán mười lực của Phật, hoặc thiện, hoặc chẳng phải
thiện; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện;
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chẳng nên quán mười lực của Phật, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám
pháp Phật bất cộng, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán mười
lực của Phật, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp
Phật bất cộng, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên
quán mười lực của Phật, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp
Phật bất cộng, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán mười
lực của Phật, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất
cộng, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán mười lực của
Phật, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất
cộng, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán mười
lực của Phật hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên; chẳng nên
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp
Phật bất cộng hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên; chẳng nên
quán mười lực của Phật, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể
nắm bắt được; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc có thể nắm bắt được,
hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán đại từ, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng
nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng
nên quán đại từ, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại
xả, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán đại từ, hoặc ngã, hoặc vô ngã;
chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng
nên quán đại từ, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán đại bi, đại
hỷ, đại xả, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán đại từ, hoặc
không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc
không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán đại từ, hoặc có tướng, hoặc
không tướng; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc có tướng,
hoặc không tướng; chẳng nên quán đại từ, hoặc có nguyện, hoặc
không nguyện; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc có nguyện,
hoặc không nguyện; chẳng nên quán đại từ, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng
tịch tịnh; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc tịch tịnh, hoặc
chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán đại từ, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn
ly; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc viễn ly, hoặc chẳng
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viễn ly; chẳng nên quán đại từ, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên
quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán
đại từ, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại
xả, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán đại từ, hoặc sanh, hoặc
diệt; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng
nên quán đại từ, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán đại
bi, đại hỷ, đại xả, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán
đại từ, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại
xả, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán đại từ, hoặc có phiền
não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc
có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán đại từ, hoặc thế
gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc
thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán đại từ, hoặc tạp nhiễm,
hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc tạp nhiễm,
hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán đại từ, hoặc thuộc sanh tử, hoặc
thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc thuộc sanh
tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán đại từ hoặc ở trong hoặc ở
ngoài hoặc ở hai bên; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc ở
trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên; chẳng nên quán đại từ, hoặc có thể
nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán đại bi,
đại hỷ, đại xả, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc thường, hoặc
vô thường; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc thường,
hoặc vô thường; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc vui,
hoặc khổ; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc vui, hoặc
khổ; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc ngã, hoặc vô ngã;
chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc ngã, hoặc vô ngã;
chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh;
chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc tịnh, hoặc chẳng
tịnh; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc không, hoặc
chẳng không; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc không,
hoặc chẳng không; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc có
tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo,
hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán ba mươi hai tướng
đại sĩ, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán tám mươi
vẻ đẹp kèm theo, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên
quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh;
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chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng
tịch tịnh; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc viễn ly, hoặc
chẳng viễn ly; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc viễn
ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc
hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc
hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc hữu
lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc hữu
lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc sanh,
hoặc diệt; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc sanh, hoặc
diệt; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc thiện, hoặc chẳng
phải thiện; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc thiện,
hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc
có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo,
hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ,
hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán tám mươi
vẻ đẹp kèm theo, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên
quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian;
chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc thế gian, hoặc xuất
thế gian; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc tạp nhiễm,
hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ,
hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán tám mươi vẻ
đẹp kèm theo, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên
quán ba mươi hai tướng đại sĩ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai
bên; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo hoặc ở trong hoặc ở
ngoài hoặc ở hai bên; chẳng nên quán ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc
có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán
tám mươi vẻ đẹp kèm theo, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể
nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán pháp không quên mất, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán pháp không quên mất, hoặc vui, hoặc khổ;
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên
quán pháp không quên mất, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán
tánh luôn luôn xả, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán pháp không
quên mất, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán tánh luôn luôn
xả, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán pháp không quên mất,
hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả,
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hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán pháp không quên
mất, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán tánh luôn luôn
xả, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán pháp không
quên mất, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán tánh
luôn luôn xả, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán
pháp không quên mất, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên
quán tánh luôn luôn xả, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên
quán pháp không quên mất, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng
nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng
nên quán pháp không quên mất, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên
quán tánh luôn luôn xả, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán pháp
không quên mất, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán tánh luôn
luôn xả, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán pháp không quên
mất, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc
sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán pháp không quên mất, hoặc thiện,
hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc thiện,
hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán pháp không quên mất, hoặc có
tội, hoặc không tội; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc có tội,
hoặc không tội; chẳng nên quán pháp không quên mất, hoặc có phiền
não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc
có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán pháp không
quên mất, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán tánh luôn
luôn xả, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán pháp
không quên mất, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán
tánh luôn luôn xả, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán
pháp không quên mất, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng
nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn;
chẳng nên quán pháp không quên mất, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài,
hoặc ở hai bên; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc ở trong, hoặc
ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán pháp không quên mất, hoặc
có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán
tánh luôn luôn xả, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt
được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán trí nhất thiết, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc thường, hoặc
vô thường; chẳng nên quán trí nhất thiết, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng
nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng
nên quán trí nhất thiết, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán trí đạo
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tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán trí
nhất thiết, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán trí
nhất thiết, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên
quán trí nhất thiết, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc có tướng, hoặc không tướng;
chẳng nên quán trí nhất thiết, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện;
chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc có nguyện,
hoặc không nguyện; chẳng nên quán trí nhất thiết, hoặc tịch tịnh, hoặc
chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,
hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán trí nhất thiết,
hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán trí
nhất thiết, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán trí nhất
thiết, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán trí nhất thiết,
hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán trí nhất thiết, hoặc thiện,
hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán trí nhất
thiết, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên quán trí nhất
thiết, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc có phiền não, hoặc không phiền
não; chẳng nên quán trí nhất thiết, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian;
chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc thế gian, hoặc
xuất thế gian; chẳng nên quán trí nhất thiết, hoặc tạp nhiễm, hoặc
thanh tịnh; chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán trí nhất thiết, hoặc thuộc sanh
tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán trí
nhất thiết hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên; chẳng nên quán
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai
bên; chẳng nên quán trí nhất thiết, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc
chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc thường, hoặc vô thường;
chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị Độc-giác,
hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc vui,
hoặc khổ; chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị
Độc-giác, hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc ngã,
hoặc vô ngã; chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả
vị Độc-giác, hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc
tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán và quả vị Độc-giác, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán
quả Dự-lưu, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị Độc-giác, hoặc không, hoặc
chẳng không; chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc có tướng, hoặc không
tướng; chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị
Độc-giác, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên quán quả Dựlưu, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị Độc-giác, hoặc có nguyện, hoặc
không nguyện; chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng
tịch tịnh; chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị
Độc-giác, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán quả
Dự-lưu, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị Độc-giác, hoặc viễn ly, hoặc chẳng
viễn ly; chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng
nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị Độc-giác, hoặc
hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc hữu lậu, hoặc vô
lậu; chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị Độcgiác, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc
sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và
quả vị Độc-giác, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán quả Dự-lưu,
hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán và quả vị Độc-giác, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện;
chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên
quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị Độc-giác, hoặc có
tội, hoặc không tội; chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc có phiền não,
hoặc không phiền não; chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán và quả vị Độc-giác, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não;
chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng
nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị Độc-giác, hoặc
thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán quả Dự-lưu hoặc tạp
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nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán và quả vị Độc-giác, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên
quán quả Dự-lưu, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên
quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị Độc-giác, hoặc thuộc
sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc ở
trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán và quả vị Độc-giác, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở
hai bên; chẳng nên quán quả Dự-lưu, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc
chẳng thể nắm bắt được; chẳng nên quán quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán và quả vị Độc-giác, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể
nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc thường, hoặc vô
thường; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc
thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc
vui, hoặc khổ; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật,
hoặc vui, hoặc khổ; chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc ngã,
hoặc vô ngã; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật,
hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc
tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh; chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồtát, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ
cao tột của chư Phật, hoặc không, hoặc chẳng không; chẳng nên quán
tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc có tướng, hoặc không tướng; chẳng nên
quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc có tướng, hoặc không
tướng; chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc có nguyện, hoặc
không nguyện; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật,
hoặc có nguyện, hoặc không nguyện; chẳng nên quán tất cả hạnh đại
Bồ-tát, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh; chẳng nên quán quả vị
Giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh;
chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn
ly; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc viễn ly,
hoặc chẳng viễn ly; chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc hữu
vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật,
hoặc hữu vi, hoặc vô vi; chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc
hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồtát, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật, hoặc sanh, hoặc diệt; chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát,
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hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ
cao tột của chư Phật, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện; chẳng nên
quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc có tội, hoặc không tội; chẳng nên
quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc có tội, hoặc không
tội; chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc có phiền não, hoặc
không phiền não; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não; chẳng nên quán tất cả
hạnh đại Bồ-tát, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán quả
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian;
chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ
cao tột của chư Phật, hoặc thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng
nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai
bên; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc ở
trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên; chẳng nên quán tất cả hạnh đại
Bồ-tát, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được;
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc có thể nắm
bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, hoặc đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng
cả hai, đều chẳng thấy ở trong cõi hữu vi, cũng chẳng thấy ở trong cõi
vô vi. Vì sao? Thiện Hiện! Vì các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, đối với tất cả pháp, chẳng khởi phân biệt, không phân biệt
sự sai khác. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, đối với tất cả pháp, an trụ vô phân biệt, có khả năng tu bố thí Bala-mật-đa, cũng có khả năng tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; có khả năng an trụ cái không nội, cũng có khả
năng an trụ cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không,
cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô
vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn,
cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh; có khả năng an trụ chơn như; cũng có khả năng an trụ pháp
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi
không thể nghĩ bàn; có khả năng tu bốn niệm trụ; cũng có khả năng tu
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bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo; có khả năng an trụ thánh đế khổ; cũng có khả năng
an trụ thánh đế tập, diệt, đạo; có khả năng tu bốn tịnh lự; cũng có khả
năng tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; có khả năng tu tám giải thoát;
cũng có khả năng tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; có
khả năng tu pháp môn giải thoát không; cũng có khả năng tu pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; có khả năng tu tất cả pháp môn
Đà-la-ni, cũng có khả năng tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa; có khả
năng tu bậc Cực hỷ, cũng có khả năng tu bậc Ly cấu, bậc Phát quang,
bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc
Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; có khả năng tu năm loại mắt;
cũng có khả năng tu sáu phép thần thông; có khả năng tu mười lực của
Phật; cũng có khả năng tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; có
khả năng tu pháp không quên mất; cũng có khả năng tu tánh luôn luôn
xả; có khả năng tu trí nhất thiết; cũng có khả năng tu trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, trong những khi tu hành
như thế, chẳng thấy đại Bồ-tát, chẳng thấy danh xưng đại Bồ-tát,
chẳng thấy Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy danh xưng Bát-nhã-bala-mật-đa, chỉ chuyên cần cầu trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện! Vì
đại Bồ-tát ấy, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với tất cả pháp, khéo
đạt thật tướng, vì biết trong đó, không nhiễm, không tịnh.
Lại nữa, thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, nên biết như thật, danh xưng là giả đặt bày ra, pháp là giả đặt
bày ra. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, đã biết như thật, danh là giả, pháp
là giả rồi; chẳng đắm sắc; chẳng đắm thọ, tưởng, hành, thức; chẳng
đắm nhãn xứ; chẳng đắm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chẳng đắm sắc xứ;
chẳng đắm thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chẳng đắm nhãn giới;
chẳng đắm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; chẳng đắm sắc giới; chẳng đắm
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; chẳng đắm nhãn thức giới; chẳng
đắm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; chẳng đắm nhãn xúc; chẳng đắm
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; chẳng đắm các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, hoặc vui, hoặc khổ, hoặc chẳng khổ, hoặc chẳng vui; chẳng
đắm các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc vui,
hoặc khổ, hoặc chẳng khổ, hoặc chẳng vui; chẳng đắm địa giới; chẳng
đắm thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chẳng đắm nhân duyên;
chẳng đắm đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên
và các pháp do duyên sanh ra; chẳng đắm vô minh; chẳng đắm hành
thức danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
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khổ, lo, phiền; chẳng đắm cõi hữu vi; chẳng đắm cõi vô vi; chẳng đắm
cõi hữu lậu; chẳng đắm cõi vô lậu; chẳng đắm bố thí Ba-la-mật-đa;
chẳng đắm tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện,
thiện xảo, diệu nguyện, lực, trí Ba-la-mật-đa; chẳng đắm cái không
nội; chẳng đắm cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không
không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái
không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không
tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự
tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng
thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không
không tánh tự tánh; chẳng đắm chơn như; chẳng đắm pháp giới, pháp
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ
bàn; chẳng đắm bốn niệm trụ; chẳng đắm bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; chẳng
đắm thánh đế khổ; chẳng đắm thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng đắm bốn
tịnh lự; chẳng đắm bốn vô luợng, bốn định vô sắc; chẳng đắm tám giải
thoát; chẳng đắm tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng
đắm pháp môn giải thoát không; chẳng đắm pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; chẳng đắm pháp môn Đà-la-ni; chẳng đắm pháp
môn Tam-ma-địa; chẳng đắm bậc Cực hỷ; chẳng đắm bậc Ly cấu, bậc
Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; chẳng đắm năm loại
mắt; chẳng đắm sáu phép thần thông; chẳng đắm mười lực của Phật;
chẳng đắm bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám
pháp Phật bất cộng; chẳng đắm đại từ; chẳng đắm đại bi, đại hỷ, đại
xả; chẳng đắm ba mươi hai tướng đại sĩ; chẳng đắm tám mươi vẻ đẹp
kèm theo; chẳng đắm pháp không quên mất; chẳng đắm tánh luôn
luôn xả; chẳng đắm trí nhất thiết; chẳng đắm trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng; chẳng đắm quả Dự-lưu; chẳng đắm quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán và quả vị Độc-giác; chẳng đắm tất cả hạnh đại Bồ-tát;
chẳng đắm quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật; chẳng đắm ngã;
chẳng đắm hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng
thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng
làm việc, khả năng khiến người làm việc,khả năng tạo nghiệp, khả
năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo,
cái biết, cái thấy; chẳng đắm dị sanh; chẳng đắm bậc Thánh; chẳng
đắm Bồ-tát; chẳng đắm Như Lai; chẳng đắm danh; chẳng đắm tướng;
chẳng đắm nghiêm tịnh cõi Phật; chẳng đắm thành thục hữu tình;
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chẳng đắm phương tiện thiện xảo. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều
không sở hữu, nên năng đắm, sở đắm, nơi đắm, lúc đắm, đều không
thể nắm bắt được.
Như vậy, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, vì đối với tất cả pháp không đắm, nên có khả năng tăng
trưởng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát nhã, phương tiện
thiện xảo, diệu nguyện, lực, trí Ba-la-mật-đa; cũng có khả năng an trụ
cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không,
cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô
vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn,
cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh; cũng có khả năng an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi cái khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn;
cũng có khả năng tăng trưởng bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; cũng có
khả năng an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập, diệt, đạo; cũng có khả
năng tăng trưởng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; cũng có
khả năng tăng trưởng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ; cũng có khả năng tăng trưởng pháp môn giải thoát
không, vô tướng, vô nguyện; cũng có khả năng thu nhập Niết-bàn, xa
lìa sanh tử của Bồ-tát; cũng có khả năng an trụ bậc bất thối chuyển
Bồ-tát; cũng có khả năng viên mãn tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp
môn Tam-ma-địa; cũng có khả năng viên mãn bậc Cực hỷ, bậc Ly
cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền,
bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; cũng có
khả năng viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông; cũng có khả
năng viên mãn mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng có khả năng viên mãn
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả; cũng có khả năng viên mãn ba mươi hai
tướng đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp kèm theo; cũng có khả năng viên mãn
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; cũng có khả năng viên mãn
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; cũng chứng đắc thần
thông tối thắng của Bồ-tát; khi đầy đủ thần thông rồi, từ cõi Phật này,
đến cõi Phật cái khác, vì muốn thành thục các loại hữu tình, vì muốn
nghiêm tịnh cõi Phật của mình và vì muốn thấy Như lai Ứng Chánh
Đẳng Giác; khi được thấy rồi, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
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khen, khiến các căn lành đều được sanh trưởng; khi căn lành sanh
trưởng rồi, tùy chỗ ưa nghe mà Chánh pháp của chư Phật, đều được
nghe và nhận; khi đã nghe và nhận rồi, cho đến khi an tọa tòa Bồ-đề
nhiệm mầu, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thường không quên
mất. Đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa,
đều được tự tại. Như vậy, Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, nên biết như thật, danh là giả, pháp là giả.
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong sắc có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong thọ, tưởng, hành, thức có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có sắc chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có thọ, tưởng, hành, thức chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa sắc có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa thọ, tưởng, hành, thức có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Trong nhãn xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có nhãn xứ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa nhãn xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong sắc xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có sắc xứ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa sắc xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong nhãn giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có nhãn giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa nhãn giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn Không !
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong sắc giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có sắc giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa sắc giới có đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong nhãn thức giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có nhãn thức giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa nhãn thức giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong nhãn xúc có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có nhãn xúc chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa nhãn xúc có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra,
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra,
có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, có
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong địa giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong thủy, hỏa, phong, không, thức giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có địa giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có thủy, hỏa, phong, không, thức giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa địa giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì
sao? - Chính nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong nhân duyên có đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có nhân duyên chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa nhân duyên có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng
duyên có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính pháp do duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với pháp do duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong pháp do duyên sanh ra có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có pháp do duyên sanh ra chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa pháp do duyên sanh ra có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Quyeån Thöù 13
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Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong vô minh có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong hành cho đến lão tử có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có vô minh chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có hành cho đến lão tử chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa vô minh có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa hành cho đến lão tử có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-bala-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Trong bố thí Ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có bố thí Ba-la-mật-đa chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, Bátnhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa bố thí Ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa
có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không,
cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô
vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn,
cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong cái không nội có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh
có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Trong đại Bồ-tát có cái không nội chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có cái không ngoại cho đến cái không không
tánh tự tánh chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa cái không nội có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi
hư không, cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- - Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn có đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong bốn niệm trụ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có bốn niệm trụ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa bốn niệm trụ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Trong thánh đế khổ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong thánh đế tập, diệt, đạo có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có thánh đế khổ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có thánh đế tập, diệt, đạo chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa thánh đế khổ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa thánh đế tập, diệt, đạo có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong bốn tịnh lự có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong bốn vô luợng, bốn định vô sắc có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có bốn tịnh lự chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có bốn vô lượng, bốn định vô sắc chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa bốn tịnh lự có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
259

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong tám giải thoát có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có tám giải thoát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa tám giải thoát có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại
Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong pháp môn giải thoát không có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có pháp môn giải thoát không chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa pháp môn giải thoát không có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong pháp môn Đà-la-ni có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong pháp môn Tam-ma-địa có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có pháp môn Đà-la-ni chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có pháp môn Tam-ma-địa chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa pháp môn Đà-la-ni có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Lìa pháp môn Tam-ma-địa có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan
thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc
Pháp vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong bậc Cực hỷ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong bậc Ly cấu, cho đến bậc Pháp vân có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có bậc Cực hỷ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa bậc Cực hỷ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính sáu phép thần thông là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với sáu phép thần thông là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Trong năm loại mắt có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong sáu phép thần thông có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có năm loại mắt chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có sáu phép thần thông chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa năm loại mắt có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa sáu phép thần thông có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính mười lực của Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười
tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với mười lực của Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong mười lực của Phật có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười
tám pháp Phật bất cộng có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có mười lực của Phật chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa mười lực của Phật có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám
pháp Phật bất cộng có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại từ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại bi, đại hỷ, đại xả có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có đại từ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có đại bi, đại hỷ đại xả chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa đại từ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa đại bi, đại hỷ, đại xả có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong ba mươi hai tướng đại sĩ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Trong tám mươi vẻ đẹp kèm theo có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có ba mươi hai tướng đại sĩ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có tám mươi vẻ đẹp kèm theo chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa ba mươi hai tướng đại sĩ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa tám mươi vẻ đẹp kèm theo có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính pháp không quên mất là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với pháp không quên mất là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong pháp không quên mất có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong tánh luôn luôn xả có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có pháp không quên mất chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có tánh luôn luôn xả chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa pháp không quên mất có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa tánh luôn luôn xả có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong trí nhất thiết có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có trí nhất thiết chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa trí nhất thiết có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lúc bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện: Ngươi quán nghĩa nào
mà nói là chính sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính thọ, tưởng, hành,
thức chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với sắc chẳng phải là đại Bồtát; cái khác với thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát; trong
sắc chẳng có đại Bồ-tát; trong thọ, tưởng, hành, thức chẳng có đại Bồtát; trong đại Bồ-tát chẳng có sắc; trong đại Bồ-tát chẳng có thọ,
tưởng, hành, thức; lìa sắc chẳng có đại Bồ-tát; lìa thọ, tưởng, hành,
thức chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tátđỏa, hoặc sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói chính sắc là đại Bồ-tát; chính thọ,
tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát; cái khác với sắc là đại Bồ-tát; cái khác
với thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát; trong sắc có đại Bồ-tát; trong
thọ, tưởng, hành, thức có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có sắc; trong đại
Bồ-tát có thọ, tưởng, hành, thức; lìa sắc có đại Bồ-tát; lìa thọ, tưởng,
hành, thức có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng
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phải là đại Bồ-tát; cái khác với nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái
khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; trong nhãn
xứ chẳng có đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng có đại
Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có nhãn xứ; trong đại Bồ-tát chẳng có
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; lìa nhãn xứ chẳng có đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ chẳng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhãn xứ hoặc
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói chính nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là
đại Bồ-tát; cái khác với nhãn xứ là đại Bồ-tát; cái khác với nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát; trong nhãn xứ có đại Bồ-tát; trong nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có nhãn xứ; trong
đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; lìa nhãn xứ có đại Bồ-tát; lìa
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính sắc
xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát;
cái khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là đại Bồ-tát;
trong sắc xứ chẳng có đại Bồ-tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có sắc xứ; trong đại Bồ-tát
chẳng có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; lìa sắc xứ chẳng có đại Bồtát; lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc sắc xứ, hoặc
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính sắc xứ là đại Bồ-tát; chính thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát; cái khác với sắc xứ là đại Bồ-tát; cái khác
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát; trong sắc xứ có đại
Bồ-tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có đại Bồ-tát; trong đại
Bồ-tát có sắc xứ; trong đại Bồ-tát có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ;
lìa sắc xứ có đại Bồ-tát; lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có đại Bồtát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với nhãn giới chẳng phải là đại Bồtát; cái khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
trong nhãn giới chẳng có đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có nhãn giới; trong đại
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Bồ-tát chẳng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; lìa nhãn giới chẳng có đại
Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhãn giới, hoặc
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính nhãn giới là đại Bồ-tát; chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
là đại Bồ-tát; cái khác với nhãn giới là đại Bồ-tát; cái khác với nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát; trong nhãn giới có đại Bồ-tát; trong
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có nhãn giới;
trong đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; lìa nhãn giới có đại Bồtát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính sắc
giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với sắc giới chẳng phải là đại Bồtát; cái khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là đại Bồtát; trong sắc giới chẳng có đại Bồ-tát; trong thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có sắc giới;
trong đại Bồ-tát chẳng có thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa sắc giới
chẳng có đại Bồ-tát; lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng có đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc sắc giới, hoặc
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính sắc giới là đại Bồ-tát; chính thanh, hương,
vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát; cái khác với sắc giới là đại Bồ-tát; cái
khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát; trong sắc giới
có đại Bồ-tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có đại Bồ-tát;
trong đại Bồ-tát có sắc giới; trong đại Bồ-tát có thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới; lìa sắc giới có đại Bồ-tát; lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với nhãn thức giới chẳng
phải là đại Bồ-tát; cái khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng
phải là đại Bồ-tát; trong nhãn thức giới chẳng có đại Bồ-tát; trong nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng
có nhãn thức giới; trong đại Bồ-tát chẳng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới; lìa nhãn thức giới chẳng có đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới chẳng có đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhãn thức giới,
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát; cái khác với nhãn thức
giới là đại Bồ-tát; cái khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát; trong nhãn thức giới có đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có nhãn thức giới; trong đại
Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; lìa nhãn thức giới có đại Bồtát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với nhãn xúc chẳng phải là đại Bồtát; cái khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại Bồ-tát;
trong nhãn xúc chẳng có đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có nhãn xúc; trong đại Bồtát chẳng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; lìa nhãn xúc chẳng có đại Bồtát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhãn xúc, hoặc
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
là đại Bồ-tát; cái khác với nhãn xúc là đại Bồ-tát; cái khác với nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát; trong nhãn xúc có đại Bồ-tát; trong nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có nhãn xúc; trong
đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; lìa nhãn xúc có đại Bồ-tát; lìa
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là
đại Bồ-tát; cái khác với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng
phải là đại Bồ-tát; cái khác với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; trong các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát; trong các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát
chẳng có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; trong đại Bồ-tát
chẳng có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra; lìa
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát; lìa các thọ
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, hoặc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát; chính các
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát; cái
khác với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát; cái
khác với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là đại
Bồ-tát; trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ-tát;
trong các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra có đại
Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra;
trong đại Bồ-tát có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra; lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ-tát; lìa
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính địa
giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính thủy, hỏa, phong, không, thức giới
chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
cái khác với thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là đại Bồtát; trong địa giới chẳng có đại Bồ-tát; trong thủy, hỏa, phong, không,
thức giới chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có địa giới; trong
đại Bồ-tát chẳng có thủy, hỏa, phong, không, thức giới; lìa địa giới
chẳng có đại Bồ-tát; lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng có
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc địa giới, hoặc
thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính địa giới là đại Bồ-tát; chính thủy,
hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát; cái khác với địa giới là đại
Bồ-tát; cái khác với thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát;
trong địa giới có đại Bồ-tát; trong thủy, hỏa, phong, không, thức giới
có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có địa giới; trong đại Bồ-tát có thủy,
hỏa, phong, không, thức giới; lìa địa giới có đại Bồ-tát; lìa thủy, hỏa,
phong, không, thức giới có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với
nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với đẳng vô gián duyên,
sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; trong
nhân duyên chẳng có đại Bồ-tát; trong đẳng vô gián duyên, sở duyên
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duyên, tăng thượng duyên chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng
có nhân duyên; trong đại Bồ-tát chẳng có đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên; lìa nhân duyên chẳng có đại Bồ-tát;
lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng có
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhân duyên,
hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát!
Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính nhân duyên là
đại Bồ-tát; chính đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng
duyên là đại Bồ-tát; cái khác với nhân duyên là đại Bồ-tát; cái khác
với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại
Bồ-tát; trong nhân duyên có đại Bồ-tát; trong đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có
nhân duyên; trong đại Bồ-tát có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên; lìa nhân duyên có đại Bồ-tát; lìa đẳng vô gián
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với pháp do
duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; trong pháp do duyên sanh ra
chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có pháp do duyên sanh ra;
lìa pháp do duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp do duyên
sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát; cái khác với pháp do duyên sanh
ra là đại Bồ-tát; trong pháp do duyên sanh ra có đại Bồ-tát; trong đại
Bồ-tát có pháp do duyên sanh ra; lìa pháp do duyên sanh ra có đại Bồtát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính vô
minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với vô
minh chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với hành cho đến lão tử chẳng
phải là đại Bồ-tát; trong vô minh chẳng có đại Bồ-tát; trong hành cho
đến lão tử chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có vô minh;
trong đại Bồ-tát chẳng có hành cho đến lão tử; lìa vô minh chẳng có
đại Bồ-tát; lìa hành cho đến lão tử chẳng có đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc vô minh, hoặc
hành cho đến lão tử rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính vô minh là đại Bồ-tát; chính hành cho đến lão tử là đại
Bồ-tát; cái khác với vô minh là đại Bồ-tát; cái khác với hành cho đến
lão tử là đại Bồ-tát; trong vô minh có đại Bồ-tát; trong hành cho đến
lão tử có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có vô minh; trong đại Bồ-tát có
hành cho đến lão tử; lìa vô minh có đại Bồ-tát, lìa hành cho đến lão tử
có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính bố
thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát; chính tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát; cái
khác với bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là
đại Bồ-tát; trong bố thí Ba-la-mật-đa chẳng có đại Bồ-tát; trong tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng có đại Bồtát; trong đại Bồ-tát chẳng có bố thí Ba-la-mật-đa; trong đại Bồ-tát
chẳng có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; lìa
bố thí Ba-la-mật-đa chẳng có đại Bồ-tát; lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc Bố thí Ba-lamật-đa, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại
Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính bố thí
Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; cái khác với bố thí Ba-la-mật-đa là
đại Bồ-tát; cái khác với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; trong bố thí Ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát;
trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa có đại
Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có bố thí Ba-la-mật-đa; trong đại Bồ-tát có
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; lìa bố thí
Ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát; lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái không ngoại, cái không
nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái
không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không
biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không
bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả
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pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái
không tự tánh, cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát;
cái khác với cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại
Bồ-tát; trong cái không nội chẳng có đại Bồ-tát; trong cái không ngoại
cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng có đại Bồ-tát; trong đại
Bồ-tát chẳng có cái không nội; trong đại Bồ-tát chẳng có cái không
ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh; lìa cái không nội chẳng
có đại Bồ-tát; lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh chẳng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc cái không nội,
hoặc cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát!
Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái không nội là
đại Bồ-tát; chính cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh là đại Bồ-tát; cái khác với cái không nội là đại Bồ-tát; cái khác
với cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồtát; trong cái không nội có đại Bồ-tát; trong cái không ngoại cho đến
cái không không tánh tự tánh có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có cái
không nội; trong đại Bồ-tát có cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh; lìa cái không nội có đại Bồ-tát; lìa cái không ngoại
cho đến cái không không tánh tự tánh có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính pháp giới, pháp tánh, tánh
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh,
định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn
chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như chẳng phải là đại Bồtát; cái khác với pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải
là đại Bồ-tát; trong chơn như chẳng có đại Bồ-tát; trong pháp giới cho
đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng
có chơn như; trong đại Bồ-tát chẳng có pháp giới cho đến cõi chẳng
thể nghĩ bàn; lìa chơn như chẳng có đại Bồ-tát; lìa pháp giới cho đến
cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc chơn như, hoặc
pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như là đại Bồ-tát; chính
pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như là đại Bồ-tát; cái khác với pháp giới cho đến cõi chẳng thể
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nghĩ bàn là đại Bồ-tát; trong chơn như có đại Bồ-tát; trong pháp giới
cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn
như; trong đại Bồ-tát có pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn; lìa
chơn như có đại Bồ-tát; lìa pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn
có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính bốn
niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng phải là
đại Bồ-tát; cái khác với bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác
với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồtát; trong bốn niệm trụ chẳng có đại Bồ-tát; trong bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có
bốn niệm trụ; trong đại Bồ-tát chẳng có bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo; lìa bốn niệm trụ chẳng có đại Bồ-tát; lìa bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc bốn niệm trụ,
hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính bốn niệm trụ là đại Bồ-tát;
chính bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát; cái
khác với bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; cái khác với bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát; trong bốn niệm trụ có đại Bồ-tát;
trong bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có đại Bồ-tát; trong
đại Bồ-tát có bốn niệm trụ; trong đại Bồ-tát có bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo; lìa bốn niệm trụ có đại Bồ-tát; lìa bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo có đại Bồ-tát?
Quyeån Thöù 14
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Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
Thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính Thánh đế tập, diệt, đạo
chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với thánh đế khổ chẳng phải là đại
Bồ-tát; cái khác với thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là đại Bồ-tát;
trong thánh đế khổ chẳng có đại Bồ-tát; trong thánh đế tập, diệt, đạo
chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có thánh đế khổ; trong đại
Bồ-tát chẳng có thánh đế tập, diệt, đạo; lìa thánh đế khổ chẳng có đại
Bồ-tát; lìa thánh đế tập, diệt, đạo chẳng có đại Bồ-tát ?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc thánh đế khổ,
hoặc thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính Thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính Thánh đế
tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát; cái khác với thánh đế khổ là đại Bồ-tát; cái
khác với thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát; trong thánh đế khổ có
đại Bồ-tát; trong thánh đế tập, diệt, đạo có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát
có thánh đế khổ; trong đại Bồ-tát có thánh đế tập, diệt, đạo; lìa thánh
đế khổ có đại Bồ-tát; lìa thánh đế tập, diệt, đạo có đại Bồ-tát ?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính bốn
tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát, chính bốn vô lượng, bốn định vô sắc
chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồtát; cái khác với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồtát; trong bốn tịnh lự chẳng có đại Bồ-tát; trong bốn vô lượng, bốn
định vô sắc chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có bốn tịnh lự;
trong đại Bồ-tát chẳng có bốn vô lượng, bốn định vô sắc; lìa bốn tịnh
lự chẳng có đại Bồ-tát; lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng có đại
Bồ-tát ?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc bốn tịnh lự,
hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính bốn
vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát; cái khác với bốn tịnh lự là đại
Bồ-tát; cái khác với bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát; trong
bốn tịnh lự có đại Bồ-tát; trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc có đại
Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có bốn tịnh lự; trong đại Bồ-tát có bốn vô
lượng, bốn định vô sắc; lìa bốn tịnh lự có đại Bồ-tát; lìa bốn vô lượng,
bốn định vô sắc có đại Bồ-tát ?
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Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính tám
giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; chính tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với tám giải thoát
chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; trong tám giải thoát chẳng có
đại Bồ-tát; trong tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng
có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có tám giải thoát; trong đại Bồtát chẳng có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; lìa tám giải
thoát chẳng có đại Bồ-tát; lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ chẳng có đại Bồ-tát ?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc tám giải thoát,
hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính tám giải thoát là đại Bồ-tát;
chính tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát; cái
khác với tám giải thoát là đại Bồ-tát; cái khác với tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát; trong tám giải thoát có đại
Bồ-tát; trong tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có đại Bồtát; trong đại Bồ-tát có tám giải thoát; trong đại Bồ-tát có tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; lìa tám giải thoát có đại Bồ-tát; lìa
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có đại Bồ-tát ?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại Bồ-tát; chính pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với
pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát; trong
pháp môn giải thoát không chẳng có đại Bồ-tát; trong pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng
có pháp môn giải thoát không; trong đại Bồ-tát chẳng có pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện; lìa pháp môn giải thoát không chẳng
có đại Bồ-tát; lìa pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng có
đại Bồ-tát ?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp môn giải
thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện rốt ráo
còn chẳng nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại
Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính pháp môn giải thoát
không là đại Bồ-tát; chính pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là
đại Bồ-tát; cái khác với pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát; cái
khác với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát; trong
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pháp môn giải thoát không có đại Bồ-tát; trong pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có pháp môn giải
thoát không; trong đại Bồ-tát có pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện; lìa pháp môn giải thoát không có đại Bồ-tát; lìa pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện có đại Bồ-tát ?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát; chính pháp môn Tam-mađịa chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với pháp môn Đà-la-ni chẳng
phải là đại Bồ-tát; cái khác với pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là
đại Bồ-tát; trong pháp môn Đà-la-ni chẳng có đại Bồ-tát; trong pháp
môn Tam-ma-địa chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có pháp
môn Đà-la-ni; trong đại Bồ-tát chẳng có pháp môn Tam-ma-địa; lìa
pháp môn Đà-la-ni chẳng có đại Bồ-tát; lìa pháp môn Tam-ma-địa
chẳng có đại Bồ-tát ?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp môn Đàla-ni, hoặc pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát;
chính pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát; cái khác với pháp môn Đàla-ni là đại Bồ-tát; cái khác với pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát;
trong pháp môn Đà-la-ni có đại Bồ-tát; trong pháp môn Tam-ma-địa
có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có pháp môn Đà-la-ni; trong đại Bồ-tát
có pháp môn Tam-ma-địa; lìa pháp môn Đà-la-ni có đại Bồ-tát; lìa
pháp môn Tam-ma-địa có đại Bồ-tát ?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính bậc
Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính bậc Ly cấu, bậc Phát quang,
bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc
Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát; cái
khác với bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với bậc Ly cấu
cho đến bậc Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát; trong bậc Cực hỷ
chẳng có đại Bồ-tát; trong bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng có
đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có bậc Cực hỷ; trong đại Bồ-tát
chẳng có bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân; lìa bậc Cực hỷ chẳng có
đại Bồ-tát; lìa bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng có đại Bồ-tát ?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc bậc Cực hỷ,
hoặc bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính bậc
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát; cái khác với bậc Cực hỷ là
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đại Bồ-tát; cái khác với bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồtát; trong bậc Cực hỷ có đại Bồ-tát; trong bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có bậc Cực hỷ; trong đại Bồtát có bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân; lìa bậc Cực hỷ có đại Bồ-tát;
lìa bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có đại Bồ-tát ?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát; chính sáu phép thần thông
chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với năm loại mắt chẳng phải là đại
Bồ-tát; cái khác với sáu phép thần thông chẳng phải là đại Bồ-tát;
trong năm loại mắt chẳng có đại Bồ-tát; trong sáu phép thần thông
chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có năm loại mắt; trong đại
Bồ-tát chẳng có sáu phép thần thông; lìa năm loại mắt chẳng có đại
Bồ-tát; lìa sáu phép thần thông chẳng có đại Bồ-tát ?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc năm loại mắt,
hoặc sáu phép thần thông rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính sáu phép thần thông
là đại Bồ-tát; cái khác với năm loại mắt là đại Bồ-tát; cái khác với sáu
phép thần thông là đại Bồ-tát; trong năm loại mắt có đại Bồ-tát; trong
sáu phép thần thông có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có năm loại mắt;
trong đại Bồ-tát có sáu phép thần thông; lìa năm loại mắt có đại Bồtát; lìa sáu phép thần thông có đại Bồ-tát ?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát; chính bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải
là đại Bồ-tát; cái khác với mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát;
cái khác với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám
pháp Phật bất cộng chẳng phải là đại Bồ-tát; trong mười lực của Phật
chẳng có đại Bồ-tát; trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồtát chẳng có mười lực của Phật; trong đại Bồ-tát chẳng có bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng;
lìa mười lực của Phật chẳng có đại Bồ-tát; lìa bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng có đại
Bồ-tát ?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc mười lực của
Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám
pháp Phật bất cộng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có thể
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nói là chính mười lực của Phật là đại Bồ-tát; chính bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồtát; cái khác với mười lực của Phật là đại Bồ-tát; cái khác với bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là
đại Bồ-tát; trong mười lực của Phật có đại Bồ-tát; trong bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng
có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có mười lực của Phật; trong đại Bồ-tát
có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp
Phật bất cộng; lìa mười lực của Phật có đại Bồ-tát; lìa bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có đại
Bồ-tát ?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính đại
từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là
đại Bồ-tát; cái khác với đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với
đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là đại Bồ-tát; trong đại từ chẳng có
đại Bồ-tát; trong đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng có đại Bồ-tát; trong đại
Bồ-tát chẳng có đại từ; trong đại Bồ-tát chẳng có đại bi, đại hỷ, đại xả;
lìa đại từ chẳng có đại Bồ-tát; lìa đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng có đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc đại từ, hoặc đại
bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính đại từ là đại Bồ-tát; chính đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồtát; cái khác với đại từ là đại Bồ-tát; cái khác với đại bi, đại hỷ, đại xả
là đại Bồ-tát; trong đại từ có đại Bồ-tát; trong đại bi, đại hỷ, đại xả có
đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có đại từ; trong đại Bồ-tát có đại bi, đại hỷ,
đại xả; lìa đại từ có đại Bồ-tát; lìa đại bi, đại hỷ, đại xả có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính ba
mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính tám mươi vẻ đẹp
kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với ba mươi hai tướng đại
sĩ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với tám mươi vẻ đẹp kèm theo
chẳng phải là đại Bồ-tát; trong ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng có đại
Bồ-tát; trong tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng có đại Bồ-tát; trong đại
Bồ-tát chẳng có ba mươi hai tướng đại sĩ; trong đại Bồ-tát chẳng có
tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lìa ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng có đại
Bồ-tát; lìa tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc ba mươi hai
tướng đại sĩ, hoặc tám mươi vẻ đẹp kèm theo rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã
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chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát; chính tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát; cái khác với ba
mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; cái khác với tám mươi vẻ đẹp kèm
theo là đại Bồ-tát; trong ba mươi hai tướng đại sĩ có đại Bồ-tát; trong
tám mươi vẻ đẹp kèm theo có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có ba mươi
hai tướng đại sĩ; trong đại Bồ-tát có tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lìa ba
mươi hai tướng đại sĩ có đại Bồ-tát; lìa tám mươi vẻ đẹp kèm theo có
đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồ-tát; chính tánh luôn luôn
xả chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với pháp không quên mất chẳng
phải là đại Bồ-tát; cái khác với tánh luôn luôn xả chẳng phải là đại Bồtát; trong pháp không quên mất chẳng có đại Bồ-tát; trong tánh luôn
luôn xả chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có pháp không
quên mất; trong đại Bồ-tát chẳng có tánh luôn luôn xả; lìa pháp không
quên mất chẳng có đại Bồ-tát; lìa tánh luôn luôn xả chẳng có đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp không
quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính pháp không quên mất là đại Bồ-tát; chính
tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát; cái khác với pháp không quên mất là
đại Bồ-tát; cái khác với tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát; trong pháp
không quên mất có đại Bồ-tát; trong tánh luôn luôn xả có đại Bồ-tát;
trong đại Bồ-tát có pháp không quên mất; trong đại Bồ-tát có tánh
luôn luôn xả; lìa pháp không quên mất có đại Bồ-tát; lìa tánh luôn
luôn xả có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính trí
nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; chính trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với trí nhất thiết chẳng phải là
đại Bồ-tát; cái khác với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là
đại Bồ-tát; trong trí nhất thiết chẳng có đại Bồ-tát; trong trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có trí
nhất thiết; trong đại Bồ-tát chẳng có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng;
lìa trí nhất thiết chẳng có đại Bồ-tát; lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng chẳng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc trí nhất thiết,
hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng
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có, thì tại sao có thể nói là chính trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát; cái khác với trí nhất thiết
là đại Bồ-tát; cái khác với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồtát; trong trí nhất thiết có đại Bồ-tát; trong trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có trí nhất thiết; trong đại Bồ-tát
có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; lìa trí nhất thiết có đại Bồ-tát; lìa
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Bồ-đề, Tát-đỏa và sắc … các pháp đã chẳng thể
nắm bắt được, mà nói là chính sắc ... các pháp là đại Bồ-tát, hoặc cái
khác với sắc ... các pháp là đại Bồ-tát; hoặc trong sắc ... các pháp có
đại Bồ-tát; hoặc trong đại Bồ-tát có sắc ... các pháp; hoặc lìa sắc ... các
pháp có đại Bồ-tát, thì điều đó không có!
Phật bảo Thiện Hiện: Hay thay! Hay thay! Đúng như vậy! Đúng
như vậy! Như Ngươi đã nói. Thiện Hiện! Sắc ... các pháp vì chẳng thể
nắm bắt được, nên đại Bồ-tát cũng chẳng thể nắm bắt được; vì đại Bồtát chẳng thể nắm bắt được, nên việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên học như vậy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của sắc có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của thọ, tưởng, hành, thức có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của sắc chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của thọ, tưởng, hành, thức
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của sắc có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của thọ, tưởng, hành, thức có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của nhãn xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của nhãn xứ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của nhãn xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Cái khác với chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của sắc xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của sắc xứ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của sắc xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của nhãn giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của nhãn giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của nhãn giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của sắc giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của sắc giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của sắc giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Cái khác với chơn như của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của nhãn thức giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của nhãn thức giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của nhãn thức giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúclà đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của nhãn xúc có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của nhãn xúc chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Trong đại Bồ-tát có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của nhãn xúc có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra có đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của địa giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của địa giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của địa giới có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Trong chơn như của nhân duyên có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của nhân duyên chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của nhân duyên có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của pháp do duyên sanh ra có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp do duyên sanh ra
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của pháp do duyên sanh ra có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái,
thủ, hữu, sanh, lão tử là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
289

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

- Cái khác với chơn như của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của vô minh có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của hành cho đến lão tử có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của vô minh chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của hành cho đến lão tử chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của vô minh có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của hành cho đến lão tử có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái
không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi,
cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái
không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái
không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái
không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự
tánh, cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của cái không nội có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không
tánh tự tánh có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của cái không nội chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của cái không nội có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không
tánh tự tánh có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính chơn như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của bốn niệm trụ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn niệm trụ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của bốn niệm trụ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính Chơn như của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của thánh đế khổ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo có đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của thánh đế khổ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của thánh đế khổ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của bốn tịnh lự có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn tịnh lự chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của bốn tịnh lự có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của tám giải thoát có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của tám giải thoát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của tám giải thoát có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của pháp môn giải thoát không có đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp môn giải thoát không
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của pháp môn giải thoát không có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của pháp môn Đà-la-ni có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của pháp môn Tam-ma-địa có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp môn Đà-la-ni chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp môn Tam-ma-địa
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Lìa chơn như của pháp môn Đà-la-ni có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của pháp môn Tam-ma-địa có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm
tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động,
bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với Chơn như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong Chơn như của bậc Cực hỷ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong Chơn như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của bậc Cực hỷ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có Chơn như của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của bậc Cực hỷ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Cái khác với chơn như của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của năm loại mắt có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của sáu phép thần thông có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của năm loại mắt chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của sáu phép thần thông chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của năm loại mắt có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của sáu phép thần thông có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Quyeån Thöù 15
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Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của mười lực của Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của mười lực của Phật có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của mười lực của Phật chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của mười lực của Phật có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Trong chơn như của đại từ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của đại từ chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của đại từ có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Lìa chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của pháp không quên mất là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của pháp không quên mất có đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của tánh luôn luôn xả có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp không quên mất
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của tánh luôn luôn xả chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của pháp không quên mất có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của tánh luôn luôn xả có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính chơn như của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Cái khác với chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Trong chơn như của trí nhất thiết có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của trí nhất thiết chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Trong đại Bồ-tát có chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của trí nhất thiết có đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Lìa chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lúc bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện: Ngươi quán nghĩa nào
mà nói là chính chơn như của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn
như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của
thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của
sắc chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của thọ, tưởng, hành, thức
chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của sắc; trong
đại Bồ-tát chẳng có chơn như của thọ, tưởng, hành, thức; lìa chơn như
của sắc chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thọ, tưởng, hành, thức
chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc, hoặc thọ,
tưởng, hành, thức rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có chơn như của sắc và chơn như của thọ, tưởng, hành,
thức! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
chơn như của sắc là đại Bồ-tát; chính chơn như của thọ, tưởng, hành,
thức là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của sắc là đại Bồ-tát; cái
khác với chơn như của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát; trong chơn
như của sắc có đại Bồ-tát; trong chơn như của thọ, tưởng, hành, thức
có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của sắc; trong đại Bồ-tát
có chơn như của thọ, tưởng, hành, thức; lìa chơn như của sắc có đại
Bồ-tát; lìa chơn như của thọ, tưởng, hành, thức có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn
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như của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của
nhãn xứ chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhãn
xứ; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ;
lìa chơn như của nhãn xứ chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ, hoặc
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có chơn như của nhãn xứ và chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói
là chính chơn như của nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhãn xứ là
đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát; trong chơn như của nhãn xứ có đại Bồ-tát; trong chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như
của nhãn xứ; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ; lìa chơn như của nhãn xứ có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; trong
chơn như của sắc xứ chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có
chơn như của sắc xứ; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ; lìa chơn như của sắc xứ chẳng có đại Bồ-tát;
lìa chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ, hoặc
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có chơn như của sắc xứ và chơn như của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính chơn như của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính chơn
như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như của sắc xứ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát; trong chơn như của sắc xứ có
đại Bồ-tát; trong chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có đại
Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của sắc xứ; trong đại Bồ-tát có
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chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; lìa chơn như của sắc xứ
có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có đại
Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn
như của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của
nhãn giới chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý giới chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của
nhãn giới; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý giới; lìa chơn như của nhãn giới chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới, hoặc
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có chơn như của nhãn giới và chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói
là chính chơn như của nhãn giới là đại Bồ-tát; chính chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhãn giới
là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là
đại Bồ-tát; trong chơn như của nhãn giới có đại Bồ-tát; trong chơn như
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn
như của nhãn giới; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới; lìa chơn như của nhãn giới có đại Bồ-tát; lìa chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là đại Bồ-tát; trong
chơn như của sắc giới chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng
có chơn như của sắc giới; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa chơn như của sắc giới chẳng có
đại Bồ-tát; lìa chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng có
đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc giới, hoặc
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của sắc giới và chơn như của
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thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các chơn như này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính chơn như của sắc giới là đại Bồ-tát; chính
chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát; cái khác
với chơn như của sắc giới là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát; trong chơn như của sắc
giới có đại Bồ-tát; trong chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của sắc giới; trong đại Bồtát có chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa chơn như của
sắc giới có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác
với chơn như của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
trong chơn như của nhãn thức giới chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng có đại Bồ-tát; trong đại
Bồ-tát chẳng có chơn như của nhãn thức giới; trong đại Bồ-tát chẳng
có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; lìa chơn như của nhãn
thức giới chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn thức giới,
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của nhãn thức giới và
chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các chơn như này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của nhãn thức giới là
đại Bồ-tát; chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhãn thức giới là đại Bồ-tát; cái
khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát;
trong chơn như của nhãn thức giới có đại Bồ-tát; trong chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn
như của nhãn thức giới; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới; lìa chơn như của nhãn thức giới có đại Bồ-tát; lìa
chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn
như của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của
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nhãn xúc chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhãn
xúc; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc;
lìa chơn như của nhãn xúc chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc, hoặc
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có chơn như của nhãn xúc và chơn như của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói
là chính chơn như của nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhãn xúc
là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là
đại Bồ-tát; trong chơn như của nhãn xúc có đại Bồ-tát; trong chơn như
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn
như của nhãn xúc; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xúc; lìa chơn như của nhãn xúc có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác
với chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh
ra chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của các thọ do
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát; trong
đại Bồ-tát chẳng có chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra; lìa chơn như của các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của các thọ do
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, hoặc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và
chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra!
Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như
của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát; chính chơn
như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là đại
306

Tập 01, Quyển 16, Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền

Bồ-tát; cái khác với chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát; trong chơn như của các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ-tát; trong chơn như của
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ-tát;
trong đại Bồ-tát có chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra; trong đại Bồ-tát có chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra; lìa chơn như của các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra có đại Bồ-tát; lìa chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác
với chơn như của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn
như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
trong chơn như của địa giới chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồtát chẳng có chơn như của địa giới; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn
như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; lìa chơn như của địa giới
chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới, hoặc
thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của địa giới và chơn
như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các chơn như này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của địa giới là đại
Bồ-tát; chính chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại
Bồ-tát; cái khác với chơn như của địa giới là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát; trong
chơn như của địa giới có đại Bồ-tát; trong chơn như của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như
của địa giới; trong đại Bồ-tát có chơn như của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới; lìa chơn như của địa giới có đại Bồ-tát; lìa chơn như
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng
phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhân duyên chẳng phải
là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên
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duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như
của nhân duyên chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của đẳng vô gián
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng có đại Bồ-tát; trong
đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhân duyên; trong đại Bồ-tát chẳng
có chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng
duyên; lìa chơn như của nhân duyên chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng có
đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên,
hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như
của nhân duyên và chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính chơn như của nhân duyên là đại Bồ-tát; chính chơn như
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại
Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhân duyên là đại Bồ-tát; cái khác
với chơn như của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên, tăng thượng
duyên là đại Bồ-tát; trong chơn như của nhân duyên có đại Bồ-tát;
trong chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng
duyên có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhân duyên;
trong đại Bồ-tát có chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên; lìa chơn như của nhân duyên có đại Bồ-tát; lìa
chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên
có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác
với chơn như của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát;
trong chơn như của pháp do duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát; trong
đại Bồ-tát chẳng có chơn như của pháp do duyên sanh ra; lìa chơn như
của pháp do duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Pháp do duyên sanh ra,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
chơn như của pháp do duyên sanh ra! Chơn như này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính chơn như của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát;
trong chơn như của pháp do duyên sanh ra có đại Bồ-tát; trong đại Bồtát có chơn như của pháp do duyên sanh ra; lìa chơn như của pháp do
duyên sanh ra có đại Bồ-tát?
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Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chẳng
phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của vô minh chẳng phải là
đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của hành cho đến lão tử chẳng phải
là đại Bồ-tát; trong chơn như của vô minh chẳng có đại Bồ-tát; trong
chơn như của hành cho đến lão tử chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồtát chẳng có chơn như của vô minh; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn
như của hành cho đến lão tử; lìa chơn như của vô minh chẳng có đại
Bồ-tát; lìa chơn như của hành cho đến lão tử chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh, hoặc
hành cho đến lão tử rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có chơn như của vô minh và chơn như của hành cho đến
chơn như của lão tử! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính chơn như của vô minh là đại Bồ-tát; chính chơn như của
hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của vô minh
là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của hành cho đến lão tử là đại Bồtát; trong chơn như của vô minh có đại Bồ-tát; trong chơn như của
hành cho đến lão tử có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của vô
minh; trong đại Bồ-tát có chơn như của hành cho đến lão tử; lìa chơn
như của vô minh có đại Bồ-tát; lìa chơn như của hành cho đến lão tử
có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn
như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa
chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bố thí Ba-la-mậtđa chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát;
trong chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng có đại Bồ-tát; trong
chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của bố thí
Ba-la-mật-đa; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; lìa chơn như của bố thí
Ba-la-mật-đa chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba-la-mậtđa, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn
như của bố thí Ba-la-mật-đa và chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh
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tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các chơn như này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồtát; chính chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bố thí Ba-lamật-đa là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; trong chơn như của bố
thí Ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát; trong chơn như của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát
có chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa; trong đại Bồ-tát có chơn như
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; lìa chơn
như của bố thí Ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát; lìa chơn như của tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như
của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không
lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái
không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái
không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của cái không
nội chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của cái không
ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát;
trong chơn như của cái không nội chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như
của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng có
đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của cái không nội;
trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh; lìa chơn như của cái không nội chẳng có
đại Bồ-tát; lìa chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không
tánh tự tánh chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc cái không nội,
hoặc cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như
của cái không nội và chơn như của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính chơn như của cái không nội là đại Bồ-tát; chính chơn như
của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồtát; cái khác với chơn như của cái không nội là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là
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đại Bồ-tát; trong chơn như của cái không nội có đại Bồ-tát; trong chơn
như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có đại
Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của cái không nội; trong đại Bồtát có chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh; lìa chơn như của cái không nội có đại Bồ-tát; lìa chơn như của
cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn
như của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồtát; trong chơn như của bốn niệm trụ chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn
như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng có đại Bồtát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của bốn niệm trụ; trong đại
Bồ-tát chẳng có chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo; lìa chơn như của bốn niệm trụ chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ,
hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của bốn niệm
trụ và chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các
chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của
bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính chơn như của bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bốn
niệm trụ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn niệm trụ
có đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn niệm
trụ; trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo; lìa chơn như của bốn niệm trụ có đại Bồ-tát; lìa chơn như
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như
của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn
như của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như
của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như
của thánh đế khổ chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của thánh đế
tập, diệt, đạo chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như
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của thánh đế khổ; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của thánh đế
tập, diệt, đạo; lìa chơn như của thánh đế khổ chẳng có đại Bồ-tát; lìa
chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc thánh đế khổ,
hoặc thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có chơn như của thánh đế khổ và chơn như
của thánh đế tập, diệt, đạo! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính chơn như của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính
chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát; cái khác với chơn
như của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thánh
đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát; trong chơn như của thánh đế khổ có đại
Bồ-tát; trong chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo có đại Bồ-tát; trong
đại Bồ-tát có chơn như của thánh đế khổ; trong đại Bồ-tát có chơn như
của thánh đế tập, diệt, đạo; lìa chơn như của thánh đế khổ có đại Bồtát; lìa chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn
như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; trong
chơn như của bốn tịnh lự chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn
vô lượng, bốn định vô sắc chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng
có chơn như của bốn tịnh lự; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc; lìa chơn như của bốn tịnh lự chẳng có
đại Bồ-tát; lìa chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng có
đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tịnh lự, hoặc
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có chơn như của bốn tịnh lự và chơn như của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính chơn như của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính
chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát; cái khác
với chơn như của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn
tịnh lự có đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn tịnh lự; trong
đại Bồ-tát có chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; lìa chơn
như của bốn tịnh lự có đại Bồ-tát; lìa chơn như của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc có đại Bồ-tát?
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Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chơn như
của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái
khác với chơn như của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; cái
khác với chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của tám giải thoát chẳng có
đại Bồ-tát; trong chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của
tám giải thoát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ; lìa chơn như của tám giải thoát chẳng
có đại Bồ-tát; lìa chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát,
hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của tám giải
thoát và chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ!
Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như
của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính chơn như của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như
của tám giải thoát là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát; trong chơn như của
tám giải thoát có đại Bồ-tát; trong chơn như của tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như
của tám giải thoát; trong đại Bồ-tát có chơn như của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ; lìa chơn như của tám giải thoát có đại
Bồ-tát; lìa chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng
phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp môn giải thoát
không chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn
như của pháp môn giải thoát không chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn
như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng có đại Bồ-tát;
trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của pháp môn giải thoát không;
trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện; lìa chơn như của pháp môn giải thoát không chẳng có đại
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Bồ-tát; lìa chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện
chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp môn giải
thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như
của pháp môn giải thoát không và chơn như của pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính chơn như của pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát;
chính chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại
Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp môn giải thoát không
có đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp môn giải
thoát không; trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện; lìa chơn như của pháp môn giải thoát không có đại
Bồ-tát; lìa chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có
đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn
như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác
với chơn như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát;
trong chơn như của pháp môn Đà-la-ni chẳng có đại Bồ-tát; trong
chơn như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng có đại Bồ-tát; trong đại
Bồ-tát chẳng có chơn như của pháp môn Đà-la-ni; trong đại Bồ-tát
chẳng có chơn như của pháp môn Tam-ma-địa; lìa chơn như của pháp
môn Đà-la-ni chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của pháp môn Tamma-địa chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp môn Đà-lani, hoặc pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của pháp môn Đà-la-ni và
chơn như của pháp môn Tam-ma-địa! Các chơn như này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính chơn như của pháp môn Đà-la-ni là đại
Bồ-tát; chính chơn như của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát; cái
khác với chơn như của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát; trong chơn như của
pháp môn Đà-la-ni có đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp môn Tamma-địa có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp môn Đà314
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la-ni; trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp môn Tam-ma-địa; lìa
chơn như của pháp môn Đà-la-ni có đại Bồ-tát; lìa chơn như của pháp
môn Tam-ma-địa có đại Bồ-tát?
Quyeån Thöù 16
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Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như
của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân
chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bậc Cực hỷ chẳng
phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của bậc Cực hỷ
chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của bậc
Cực hỷ; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của bậc Ly cấu cho đến
bậc Pháp vân; lìa chơn như của bậc Cực hỷ chẳng có đại Bồ-tát; lìa
chơn như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc bậc Cực hỷ, hoặc
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của bậc Cực hỷ và chơn như
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các chơn như này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính chơn như của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát;
chính chơn như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát; cái
khác với chơn như của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn
như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát; trong chơn
như của bậc Cực hỷ có đại Bồ-tát; trong chơn như của bậc Ly cấu cho
đến bậc Pháp vân có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của bậc
Cực hỷ; trong đại Bồ-tát có chơn như của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân; lìa Chơn như của bậc Cực hỷ có đại Bồ-tát; lìa chơn như
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như
của sáu phép thần thông chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn
như của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như
của sáu phép thần thông chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của
năm loại mắt chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của sáu phép thần
thông chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của
năm loại mắt; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của sáu phép thần
thông; lìa chơn như của năm loại mắt chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn
như của sáu phép thần thông chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc năm loại mắt,
hoặc sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
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chẳng có, huống là có chơn như của năm loại mắt và chơn như của sáu
phép thần thông! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói
là chính chơn như của năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính chơn như của
sáu phép thần thông là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của năm loại
mắt là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của sáu phép thần thông là
đại Bồ-tát; trong chơn như của năm loại mắt có đại Bồ-tát; trong chơn
như của sáu phép thần thông có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn
như của năm loại mắt; trong đại Bồ-tát có chơn như của sáu phép thần
thông; lìa chơn như của năm loại mắt có đại Bồ-tát; lìa chơn như của
sáu phép thần thông có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn
như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám
pháp Phật bất cộng chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như
của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp
Phật bất cộng chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của mười lực
của Phật chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng có
đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của mười lực của Phật;
trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng; lìa chơn như của
mười lực của Phật chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng
chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc mười lực của
Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám
pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có chơn như của mười lực của Phật và chơn như của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất
cộng! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
chơn như của mười lực của Phật là đại Bồ-tát; chính chơn như của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất
cộng là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của mười lực của Phật là đại
Bồ-tát; cái khác với chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát; trong chơn như
của mười lực của Phật có đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng
có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của mười lực của Phật;
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trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng; lìa chơn như của mười lực
của Phật có đại Bồ-tát; lìa chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của đại
bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của
đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của đại bi, đại
hỷ, đại xả chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của đại từ chẳng
có đại Bồ-tát; trong chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng có đại
Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của đại từ; trong đại Bồ-tát
chẳng có chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả; lìa chơn như của đại từ
chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng có
đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ, hoặc đại
bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có chơn như của đại từ và chơn như của đại bi, đại hỷ, đại
xả! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn
như của đại từ là đại Bồ-tát; chính chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả
là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của đại từ là đại Bồ-tát; cái khác
với chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát; trong chơn như
của đại từ có đại Bồ-tát; trong chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả có
đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của đại từ; trong đại Bồ-tát có
chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả; lìa chơn như của đại từ có đại Bồtát; lìa chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát; cái
khác với chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại Bồtát; cái khác với chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải
là đại Bồ-tát; trong chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng có
đại Bồ-tát; trong chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng có
đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của ba mươi hai tướng
đại sĩ; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo; lìa chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng có đại Bồ-tát;
lìa chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai
tướng đại sĩ, hoặc tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của ba mươi
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hai tướng đại sĩ và chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các chơn
như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của ba
mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính chơn như của tám mươi vẻ
đẹp kèm theo là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của ba mươi hai
tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của tám mươi vẻ đẹp
kèm theo là đại Bồ-tát; trong chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ
có đại Bồ-tát; trong chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo có đại
Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ;
trong đại Bồ-tát có chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lìa chơn
như của ba mươi hai tướng đại sĩ có đại Bồ-tát; lìa chơn như của tám
mươi vẻ đẹp kèm theo có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
chơn như của tánh luôn luôn xả chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như của pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác
với chơn như của tánh luôn luôn xả chẳng phải là đại Bồ-tát; trong
chơn như của pháp không quên mất chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn
như của tánh luôn luôn xả chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng
có chơn như của pháp không quên mất; trong đại Bồ-tát chẳng có
chơn như của tánh luôn luôn xả; lìa chơn như của pháp không quên
mất chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của tánh luôn luôn xả chẳng có
đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp không quên
mất, hoặc tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có chơn như của pháp không quên mất và
chơn như của tánh luôn luôn xả! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính chơn như của pháp không quên mất là đại Bồtát; chính chơn như của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát; cái khác với
chơn như của pháp không quên mất là đại Bồ-tát; cái khác với chơn
như của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp
không quên mất có đại Bồ-tát; trong chơn như của tánh luôn luôn xả
có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp không quên mất;
trong đại Bồ-tát có chơn như của tánh luôn luôn xả; lìa chơn như của
pháp không quên mất có đại Bồ-tát; lìa chơn như của tánh luôn luôn
xả có đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
chơn như của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như
của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát; cái
khác với chơn như của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác
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với chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại
Bồ-tát; trong chơn như của trí nhất thiết chẳng có đại Bồ-tát; trong
chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng có đại Bồ-tát;
trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của trí nhất thiết; trong đại Bồ-tát
chẳng có chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; lìa chơn như
của trí nhất thiết chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng chẳng có đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc trí nhất thiết,
hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của trí nhất thiết và
chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các chơn như này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của trí nhất thiết là
đại Bồ-tát; chính chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại
Bồ-tát; cái khác với chơn như của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; cái khác
với chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát; trong
chơn như của trí nhất thiết có đại Bồ-tát; trong chơn như của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như
của trí nhất thiết; trong đại Bồ-tát có chơn như của trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng; lìa chơn như của trí nhất thiết có đại Bồ-tát; lìa chơn
như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Sắc ... các pháp và chơn như đã chẳng thể nắm
bắt được, mà nói là chính chơn như của sắc ... các pháp là đại Bồ-tát;
hoặc cái khác với chơn như của sắc ... các pháp là đại Bồ-tát; hoặc
trong chơn như của sắc ... các pháp có đại Bồ-tát; hoặc trong đại Bồtát có chơn như của sắc ... các pháp; hoặc lìa chơn như của sắc ... các
pháp có đại Bồ-tát, điều đó không có!
Phật bảo Thiện Hiện: Hay thay! Hay thay! Đúng vậy! Đúng
vậy! Đúng như ông đã nói. Thiện Hiện! Vì Sắc ... các pháp chẳng thể
nắm bắt được, nên chơn như của sắc ... các pháp cũng chẳng thể nắm
bắt được; vì pháp và chơn như chẳng thể nắm bắt được, nên đại Bồ-tát
cũng chẳng thể nắm bắt được; vì đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được,
nên việc tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên
học như vậy!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
321

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

- Chính cái danh thường của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất tịch tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của sắc là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh xuất thế gian của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu lậu của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của nhãn xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhãn xứ là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhãn xứ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của nhãn xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh của lạc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh viễn ly của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại
Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của sắc xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
bất khả đắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Quyeån Thöù 17

HEÁT
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Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tịch tịnh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới sanh là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của nhãn giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của nhãn giới là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới thế gian
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của nhãn giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhãn giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhãn giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tại nội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhãn giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới sanh
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh phi thiện của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của sắc giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
thế gian là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tạp nhiễm của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của sắc giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất khả đắc của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thanh tịnh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của nhãn thức giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô ngã của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sanh là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
360

Tập 01, Quyển 18, Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền

- Chính cái danh hữu phiền não của nhãn xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của nhãn xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của nhãn xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhãn xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhãn xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhãn xúc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thường của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô nguyện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô vi của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, sanh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu tội của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, thế gian là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tạp nhiễm của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh khả đắc của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Quyeån Thöù 18
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Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tịch tịnh của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
373

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
sanh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của địa giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô phiền não của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
thế gian là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của địa giới là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tại ngoại của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của địa giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh lạc của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu tướng của nhân duyên là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của nhân duyên là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của nhân duyên là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhân duyên là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất viễn ly của nhân duyên là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của nhân duyên là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của nhân duyên là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của nhân duyên là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh xuất thế gian của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhân duyên là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhân duyên là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhân duyên là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
381

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

- Chính cái danh tại lưỡng gian của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của nhân duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của nhân duyên là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của pháp do duyên sanh ra là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất tịnh của pháp do duyên sanh ra là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của pháp do duyên sanh ra là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của pháp do duyên sanh ra là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu lậu của pháp do duyên sanh ra là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của pháp do duyên sanh ra là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của pháp do duyên sanh ra là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của pháp do duyên sanh ra là
đại Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của pháp do duyên sanh ra là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thanh tịnh của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của pháp do duyên sanh ra là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của pháp do duyên sanh ra là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của pháp do duyên sanh ra là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của pháp do duyên sanh ra là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của hành cho đến lão tử là đại Bồtát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất không của hành cho đến lão tử là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của hành cho đến lão tử là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của hành cho đến lão tử là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của hành cho đến lão tử là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của hành cho đến lão tử là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh phi thiện của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của vô minh là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của hành cho đến lão tử là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của hành cho đến lão tử là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của hành cho đến lão tử là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tạp nhiễm của hành cho đến lão tử là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của hành cho đến lão tử là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của hành cho đến lão tử là đại
Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của vô minh là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của hành cho đến lão tử là đại
Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của vô minh là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của hành cho đến lão tử là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của vô minh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của hành cho đến lão tử là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh ngã của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô tướng của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất viễn ly của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thiện của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của bố thí Ba-la-mật-đa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của bố thí Ba-la-mật-đa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
395

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

- Chính cái danh thế gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của bố thí Ba-la-mật-đa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của bố thí Ba-la-mật-đa là đại
Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của bố thí Ba-la-mật-đa là đại
Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tại ngoại của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của bố thí Ba-la-mật-đa là đại
Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái
không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi,
cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái
không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái
không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái
không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự
tánh, cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu nguyện của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô vi của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ẩn của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ẩn của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hiển của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hiển của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính tánh cái danh thiện của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính tánh cái danh thiện của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu tội của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của cái không ngoại cho đến
cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của cái không nội là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất khả đắc của cái không nội là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật
tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ
bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ
bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ
bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ
bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của pháp giới cho đến cõi không
thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
406

Tập 01, Quyển 20, Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền

- Chính cái danh vô nguyện của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của pháp giới cho đến cõi không
thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của pháp giới cho đến cõi không
thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của pháp giới cho đến cõi không
thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ
bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ẩn của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ẩn của pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ
bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hiển của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hiển của pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ
bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ
bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của chơn như là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu phiền não của pháp giới cho đến cõi
không thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của chơn như là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của pháp giới cho đến cõi không
thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của chơn như là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của pháp giới cho đến cõi không
thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của chơn như là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của pháp giới cho đến cõi không
thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của chơn như là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của pháp giới cho đến cõi
không thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của chơn như là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của pháp giới cho đến cõi không
thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của pháp giới cho đến cõi không thể
nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của chơn như là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của pháp giới cho đến cõi không
thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tại ngoại của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh Thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh Thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồtát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh viễn ly của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thiện của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thánh đế tập, diệt, đạo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tại lưỡng gian của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của thánh đế khổ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của thánh đế khổ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại
Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô tướng của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu vi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thanh tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng ?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất khả đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Quyeån Thöù 20
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Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tịnh của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô nguyện của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu lậu của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô tội của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thuộc sanh tử của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của tám giải thoát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của tám giải thoát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của pháp môn giải thoát không là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của pháp môn giải thoát không là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của pháp môn giải thoát không là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của pháp môn giải thoát không là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của pháp môn giải thoát không là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của pháp môn giải thoát không là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của pháp môn giải thoát không là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của pháp môn giải thoát không là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của pháp môn giải thoát không
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của pháp môn giải thoát không
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của pháp môn giải thoát không
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát không
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của pháp môn giải thoát không là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh lạc của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất không của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất tịch tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh sanh của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của pháp môn Đà-la-ni là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu phiền não của pháp môn Tam-ma-địa là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của pháp môn Đà-la-ni là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của pháp môn Đà-la-ni là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của pháp môn Tam-ma-địa là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của pháp môn Đà-la-ni là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của pháp môn Tam-ma-địa là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc
Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện
tuệ, bậc Pháp vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất tịnh của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tịch tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tại nội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sáu phép thần thông là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô thường của sáu phép thần thông là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất không của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của sáu phép thần thông là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của sáu phép thần thông là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của sáu phép thần thông là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của sáu phép thần thông là đại Bồtát chăng?
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.
- Chính cái danh tịch tịnh của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất tịch tịnh của sáu phép thần thông là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của sáu phép thần thông là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh diệt của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của sáu phép thần thông là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của sáu phép thần thông là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thế gian của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của sáu phép thần thông là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của sáu phép thần thông là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của sáu phép thần thông là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của sáu phép thần thông là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của sáu phép thần thông là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của sáu phép thần thông là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của năm loại mắt là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của năm loại mắt là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của sáu phép thần thông là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh mười lực của Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của mười lực của Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của mười lực của Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu nguyện của mười lực của Phật là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của mười lực của Phật là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu vi của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thiện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của mười lực của Phật là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của mười lực của Phật là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thế gian của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của mười lực của Phật là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của mười lực của Phật là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của mười lực của Phật là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tại nội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của mười lực của Phật là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của mười lực của Phật là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của mười lực của Phật là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô thường của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh viễn ly của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tạp nhiễm của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của đại từ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô tướng của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất viễn ly của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thiện của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của ba mươi hai tướng đại sĩ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của tám mươi vẻ đẹp kèm theo
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của ba mươi hai tướng đại sĩ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thế gian của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của ba mươi hai tướng đại sĩ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của ba mươi hai tướng đại sĩ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của tám mươi vẻ đẹp kèm theo
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của ba mươi hai tướng đại sĩ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của tám mươi vẻ đẹp kèm theo
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tại ngoại của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của ba mươi hai tướng đại sĩ là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của tám mươi vẻ đẹp kèm theo
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh pháp không quên mất là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của pháp không quên mất là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô thường của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh không của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của pháp không quên mất là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của pháp không quên mất là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của pháp không quên mất là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của pháp không quên mất là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của pháp không quên mất là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của pháp không quên mất là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất tịch tịnh của pháp không quên mất là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của pháp không quên mất là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô lậu của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của pháp không quên mất là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu phiền não của pháp không quên mất là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của tánh luôn luôn xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của pháp không quên mất là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của tánh luôn luôn xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của pháp không quên mất là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của tánh luôn luôn xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của pháp không quên mất là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của pháp không quên mất là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của pháp không quên mất là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thuộc sanh tử của tánh luôn luôn xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của pháp không quên mất là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của tánh luôn luôn xả là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của pháp không quên mất là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của pháp không quên mất là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của tánh luôn luôn xả là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của pháp không quên mất là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của pháp không quên mất là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô nguyện của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu phiền não của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của trí nhất thiết là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tịnh của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu lậu của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu phiền não của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thường của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh tịch tịnh của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh hữu phiền não của quả vị Ðộc-giác là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của quả vị Ðộc-giác là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của quả vị Ðộc-giác là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của quả vị Ðộc-giác là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?
Chính cái danh tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thường của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô thường của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh lạc của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là
đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khổ của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh ngã của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh vô ngã của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô ngã của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh không của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất không của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tướng của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồtát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tướng của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu nguyện của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô nguyện của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tịch tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất tịch tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh viễn ly của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất viễn ly của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh bất viễn ly của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu vi của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô vi của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu lậu của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô lậu của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh sanh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh diệt của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
là đại Bồ-tát chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thiện của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh phi thiện của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu tội của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô tội của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh hữu phiền não của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh vô phiền não của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
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- Chính cái danh thế gian của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thế gian của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh xuất thế gian của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tạp nhiễm của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thanh tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc sanh tử của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
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- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại nội của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồtát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại ngoại của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh tại lưỡng gian của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát
chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh khả đắc của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại
Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
- Chính cái danh bất khả đắc của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật là đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không!
Lúc bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện: Ngươi quán nghĩa nào
mà nói là chính cái danh sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc, hoặc thọ,
tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh của sắc và cái danh của thọ, tưởng, hành,
thức! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh của thọ, tưởng, hành, thức là
đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, vô thường của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của sắc; hoặc thường,
vô thường của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường, vô thường của
sắc và cái danh thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường,
hoặc vô thường của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô
thường của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, khổ của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, khổ của
thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của sắc, hoặc lạc, khổ của thọ,
tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh lạc, khổ của sắc và cái danh lạc, khổ của thọ,
tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh lạc, hoặc khổ của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc,
hoặc khổ của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của sắc; hoặc ngã, vô ngã của
thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của sắc và cái danh ngã,
vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của sắc là đại Bồ-tát;
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của sắc; hoặc tịnh, bất tịnh
của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của sắc và cái danh tịnh,
bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của sắc là đại Bồ510
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tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh không, hoặc bất không của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của sắc, hoặc không, bất
không của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất không của sắc và cái
danh không, bất không của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất
không của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của
thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của sắc; hoặc hữu
tướng, vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng, vô tướng
của sắc và cái danh hữu tướng, vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
tướng, hoặc vô tướng của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng,
hoặc vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của sắc; hoặc hữu
nguyện, vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện, vô
nguyện của sắc và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của thọ, tưởng,
hành, thức! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sắc là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
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danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của sắc; hoặc tịch
tịnh, bất tịch tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất tịch
tịnh của sắc và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của thọ, tưởng, hành,
thức! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của sắc; hoặc viễn ly,
bất viễn ly của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất viễn ly của
sắc và cái danh viễn ly, bất viễn ly của thọ, tưởng, hành, thức! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly,
hoặc bất viễn ly của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất
viễn ly của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
vi, hoặc vô vi của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của sắc; hoặc hữu vi, vô vi
của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của sắc và cái danh hữu
vi, vô vi của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của sắc là đại Bồtát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của thọ, tưởng, hành, thức là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của sắc; hoặc hữu lậu, vô
lậu của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của sắc và cái
danh hữu lậu, vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu
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của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thọ,
tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh,
hoặc diệt của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của sắc; hoặc sanh, diệt của thọ,
tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh sanh, diệt của sắc và cái danh sanh, diệt của
thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của sắc là đại Bồ-tát; chính cái
danh sanh, hoặc diệt của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của sắc; hoặc thiện, phi
thiện của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện của sắc và cái
danh thiện, phi thiện của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện
của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của thọ,
tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của sắc; hoặc hữu tội, vô tội
của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của sắc và cái danh hữu
tội, vô tội của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của sắc là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của thọ, tưởng, hành, thức
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thọ, tưởng, hành,
thức chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của sắc; hoặc
hữu phiền não, vô phiền não của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn
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chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
phiền não, vô phiền não của sắc và cái danh hữu phiền não, vô phiền
não của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của sắc
là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của
thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, thức chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của sắc; hoặc thế
gian, xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian, xuất
thế gian của sắc và cái danh thế gian, xuất thế gian của thọ, tưởng,
hành, thức! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc là đại Bồ-tát; chính cái
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của sắc; hoặc tạp
nhiễm, thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm, thanh
tịnh của sắc và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của thọ, tưởng, hành,
thức! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng,
hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của sắc;
hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của sắc và cái danh thuộc sanh tử, thuộc
Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn
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của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niếtbàn của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của thọ, tưởng,
hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của sắc;
hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thọ, tưởng, hành, thức, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của sắc và cái danh tại nội, tại
ngoại, tại lưỡng gian của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc
tại lưỡng gian của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại,
hoặc tại lưỡng gian của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của sắc chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của thọ, tưởng,
hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của sắc; hoặc
khả đắc, bất khả đắc của thọ, tưởng, hành, thức, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh khả đắc, bất khả đắc của sắc và cái danh khả đắc, bất
khả đắc của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất
khả đắc của sắc là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất
khả đắc của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát?
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Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ, hoặc
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh nhãn xứ và cái danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thường, hoặc vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của nhãn xứ; hoặc
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường, hoặc vô
thường của nhãn xứ và cái danh thường, hoặc vô thường của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh thường, hoặc vô thường của nhãn xứ là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc,
hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, hoặc khổ của nhãn xứ; hoặc lạc, hoặc
khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của nhãn xứ và cái
danh lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của nhãn xứ là đại
Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của nhãn xứ; hoặc ngã, vô ngã
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
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tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của nhãn xứ và cái
danh ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhãn
xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của nhãn xứ; hoặc tịnh, bất
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của nhãn xứ và
cái danh tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của
nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của nhãn xứ; hoặc
không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, hoặc bất
không của nhãn xứ và cái danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh không, hoặc bất không của nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính
cái danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của nhãn xứ; hoặc
hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng,
vô tướng của nhãn xứ và cái danh hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn xứ là đại Bồ-tát;
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chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của nhãn xứ; hoặc
hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện,
vô nguyện của nhãn xứ và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn xứ là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn xứ; hoặc
tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất
tịch tịnh của nhãn xứ và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhãn xứ là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của nhãn xứ, hoặc viễn
ly, bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất viễn ly
của nhãn xứ và cái danh viễn ly, bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn
ly, hoặc bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
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danh hữu vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của nhãn xứ; hoặc hữu vi, vô
vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của nhãn xứ và cái
danh hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của
nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của nhãn xứ; hoặc hữu lậu,
vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của nhãn
xứ và cái danh hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc
vô lậu của nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
sanh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của nhãn xứ; hoặc sanh, diệt của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của nhãn xứ và cái danh
sanh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có thì
tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của nhãn xứ là đại
Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của nhãn xứ; hoặc thiện,
phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện của nhãn
xứ và cái danh thiện, phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh
này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi
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thiện của nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của nhãn xứ; hoặc hữu tội,
vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của nhãn
xứ và cái danh hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc
vô tội của nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của nhãn xứ;
hoặc hữu phiền não, vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
hữu phiền não, vô phiền não của nhãn xứ và cái danh hữu phiền não,
vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền
não của nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô
phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của nhãn xứ; hoặc
thế gian, xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian,
xuất thế gian của nhãn xứ và cái danh thế gian, xuất thế gian của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn xứ là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
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cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn xứ; hoặc
tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm,
thanh tịnh của nhãn xứ và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn xứ là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhãn
xứ; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhãn xứ và cái danh thuộc
sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc
thuộc Niết-bàn của nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh
tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhãn xứ chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn
xứ; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn xứ và cái danh tại nội,
tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc
tại lưỡng gian của nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại
ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng
phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của nhãn xứ; hoặc
khả đắc, bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc, bất khả
đắc của nhãn xứ và cái danh khả đắc, bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính cái
danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồtát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ; hoặc
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh sắc xứ và cái danh thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh sắc xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh thường, hoặc vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của sắc xứ; hoặc
thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thường, vô thường của sắc xứ và cái danh thường, vô thường của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của sắc xứ là đại
Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc,
hoặc khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của sắc xứ; hoặc lạc, khổ của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của sắc xứ và cái danh
lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của sắc xứ là
đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của sắc xứ; hoặc ngã, vô ngã
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của sắc xứ
và cái danh ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô
ngã của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của sắc xứ; hoặc tịnh, bất
tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của sắc xứ
và cái danh tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất
tịnh của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh không, hoặc bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của sắc xứ; hoặc không,
bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất
không của sắc xứ và cái danh không, bất không của thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh không, hoặc bất không của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính cái
danh không, hoặc bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của sắc xứ; hoặc hữu
tướng, vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng,
vô tướng của sắc xứ và cái danh hữu tướng, vô tướng của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc xứ là đại Bồtát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của sắc xứ; hoặc
hữu nguyện, vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
hữu nguyện, vô nguyện của sắc xứ và cái danh hữu nguyện, vô nguyện
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sắc
xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của sắc xứ; hoặc
tịch tịnh, bất tịch tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch
tịnh, bất tịch tịnh của sắc xứ và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của sắc xứ là
đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, bất viễn ly của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
viễn ly, bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của sắc xứ; hoặc viễn
ly, bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất
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viễn ly của sắc xứ và cái danh viễn ly, bất viễn ly của thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính
cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của sắc xứ; hoặc hữu vi, vô
vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của sắc xứ
và cái danh hữu vi, vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc
vô vi của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của sắc xứ; hoặc hữu lậu,
vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của
sắc xứ và cái danh hữu lậu, vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
lậu, hoặc vô lậu của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc
vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
sanh, hoặc diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của sắc xứ; hoặc sanh, diệt của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của sắc xứ và cái danh
sanh, diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng
có thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của sắc xứ là
đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của sắc xứ; hoặc thiện, phi
thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện của
sắc xứ và cái danh thiện, phi thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ!
Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện,
hoặc phi thiện của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc phi
thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của sắc xứ; hoặc hữu tội, vô
tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của sắc xứ
và cái danh hữu tội, vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội,
hoặc vô tội của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô
tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của sắc xứ;
hoặc hữu phiền não, vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu phiền não, vô phiền não của sắc xứ và cái danh hữu phiền
não, vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não,
hoặc vô phiền não của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền
não, hoặc vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của sắc xứ; hoặc
thế gian, xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế
gian, xuất thế gian của sắc xứ và cái danh thế gian, xuất thế gian của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc xứ là
đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của sắc xứ; hoặc tạp
nhiễm, thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp
nhiễm, thanh tịnh của sắc xứ và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc xứ là
đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của sắc xứ chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của sắc xứ;
hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của sắc xứ và cái danh thuộc sanh
tử, thuộc Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử,
hoặc thuộc Niết-bàn của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc
sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của sắc xứ chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của sắc
xứ; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thanh, hương, vị, xúc,
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pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của sắc xứ và cái danh
tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại
nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính cái
danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của sắc xứ; hoặc khả
đắc, bất khả đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc, bất
khả đắc của sắc xứ và cái danh khả đắc, bất khả đắc của thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của sắc xứ là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính
cái danh nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới, hoặc
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh nhãn giới và cái danh nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thường, hoặc vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của nhãn giới; hoặc
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường, vô
thường của nhãn giới và cái danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh thường, hoặc vô thường của nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái
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danh thường, hoặc vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
lạc, hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của nhãn giới; hoặc lạc, khổ của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của nhãn giới và cái danh lạc,
khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của nhãn giới là đại Bồtát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của nhãn giới; hoặc ngã, vô
ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của nhãn giới và
cái danh ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của
nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của nhãn giới; hoặc tịnh, bất
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của nhãn giới và
cái danh tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của
nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của nhãn giới; hoặc
không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất
không của nhãn giới và cái danh không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh không, hoặc bất không của nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái
danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của nhãn giới; hoặc
hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng,
vô tướng của nhãn giới và cái danh hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn giới là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của nhãn giới;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
nguyện, vô nguyện của nhãn giới và cái danh hữu nguyện, vô nguyện
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn giới là
đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn giới; hoặc
tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất
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tịch tịnh của nhãn giới và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhãn giới là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của nhãn giới; hoặc
viễn ly, bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất viễn
ly của nhãn giới và cái danh viễn ly, bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái
danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồtát?
Quyeån Thöù 24
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của nhãn giới; hoặc hữu vi,
vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của nhãn
giới và cái danh hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc
vô vi của nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của nhãn giới; hoặc hữu
lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của nhãn
giới và cái danh hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu,
hoặc vô lậu của nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc
vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
sanh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của nhãn giới; hoặc sanh, diệt
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của nhãn giới và cái
danh sanh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của nhãn
giới là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là
đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của nhãn giới; hoặc thiện,
phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện của nhãn
giới và cái danh thiện, phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện,
hoặc phi thiện của nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc
phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của nhãn giới; hoặc hữu tội,
vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của nhãn
giới và cái danh hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội,
hoặc vô tội của nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc
vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của nhãn giới chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của nhãn
giới; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu phiền não, vô phiền não của nhãn giới và cái danh hữu phiền
não, vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc
vô phiền não của nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền
não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của nhãn giới; hoặc
thế gian, xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian,
xuất thế gian của nhãn giới và cái danh thế gian, xuất thế gian của nhĩ,
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tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói
là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn giới là đại Bồtát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn giới; hoặc
tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm,
thanh tịnh của nhãn giới và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn giới là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhãn giới chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhãn
giới; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhãn giới và cái danh thuộc
sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc
thuộc Niết-bàn của nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh
tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhãn giới chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn
giới; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn giới và cái danh
tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội,
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tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhãn giới là đại Bồ-tát; chính cái
danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của nhãn giới; hoặc
khả đắc, bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc, bất
khả đắc của nhãn giới và cái danh khả đắc, bất khả đắc của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhãn giới là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới
là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh thanh, hương,
vị, xúc, pháp giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc giới, hoặc
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sắc giới và cái danh thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh sắc giới là đại Bồ-tát; chính cái danh thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thường, hoặc vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của sắc giới; hoặc
thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thường, vô thường của sắc giới và cái danh thường, vô thường của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của sắc giới là đại
Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc,
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hoặc khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của sắc giới; hoặc lạc, khổ của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của sắc giới và cái
danh lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của sắc
giới là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của thanh, hương, vị,
xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của sắc giới; hoặc ngã, vô ngã
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của sắc giới
và cái danh ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của sắc giới là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô
ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của sắc giới; hoặc tịnh, bất
tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của sắc
giới và cái danh tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh,
hoặc bất tịnh của sắc giới là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất
tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh không, hoặc bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của sắc giới; hoặc
không, bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
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không, bất không của sắc giới và cái danh không, bất không của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh không, hoặc bất không của sắc giới là đại Bồ-tát;
chính cái danh không, hoặc bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của sắc giới; hoặc
hữu tướng, vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
tướng, vô tướng của sắc giới và cái danh hữu tướng, vô tướng của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc giới là
đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của sắc giới; hoặc
hữu nguyện, vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
hữu nguyện, vô nguyện của sắc giới và cái danh hữu nguyện, vô
nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của sắc giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của sắc giới; hoặc
tịch tịnh, bất tịch tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch
tịnh, bất tịch tịnh của sắc giới và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
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có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của sắc giới là
đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của sắc giới; hoặc viễn
ly, bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất
viễn ly của sắc giới và cái danh viễn ly, bất viễn ly của thanh, hương,
vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của sắc giới là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của sắc giới; hoặc hữu vi, vô
vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của sắc giới
và cái danh hữu vi, vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi,
hoặc vô vi của sắc giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của sắc giới; hoặc hữu lậu,
vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của
sắc giới và cái danh hữu lậu, vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
hữu lậu, vô lậu của sắc giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, vô
lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
sanh, hoặc diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của sắc giới; hoặc sanh, diệt của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của sắc giới và cái
danh sanh, diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của
sắc giới là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của thanh, hương,
vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của sắc giới; hoặc thiện,
phi thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện
của sắc giới và cái danh thiện, phi thiện của thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của sắc giới là đại Bồ-tát; chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của sắc giới; hoặc hữu tội,
vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của
sắc giới và cái danh hữu tội, vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của sắc giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội,
hoặc vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của sắc giới chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của sắc giới;
hoặc hữu phiền não, vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của sắc giới và cái danh hữu
phiền não, vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
phiền não, hoặc vô phiền não của sắc giới là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của sắc giới; hoặc
thế gian, xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế
gian, xuất thế gian của sắc giới và cái danh thế gian, xuất thế gian của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc giới là
đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của sắc giới; hoặc
tạp nhiễm, thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp
nhiễm, thanh tịnh của sắc giới và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc giới là
đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của sắc giới chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của sắc giới;
hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của sắc giới và cái danh
thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của sắc giới là đại Bồ-tát; chính cái
danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của sắc giới chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của thanh,
hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của sắc
giới; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của sắc giới và
cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thanh, hương, vị, xúc,
pháp giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của sắc giới là đại Bồ-tát;
chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của thanh, hương,
vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của sắc giới; hoặc
khả đắc, bất khả đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả
đắc, bất khả đắc của sắc giới và cái danh khả đắc, bất khả đắc của
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của sắc giới là
đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của thanh, hương,
vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn thức giới,
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh nhãn thức giới và cái
danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính cái
danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của nhãn thức giới;
hoặc thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thường, vô thường của nhãn thức giới và cái danh thường, vô thường
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của nhãn thức
giới là đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh lạc, hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của nhãn thức giới; hoặc lạc, khổ
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của nhãn thức
giới và cái danh lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ
của nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của nhãn thức giới; hoặc ngã,
vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của nhãn
thức giới và cái danh ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã,
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hoặc vô ngã của nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc
vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của nhãn thức giới; hoặc
tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của
nhãn thức giới và cái danh tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của nhãn thức giới; hoặc
không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất
không của nhãn thức giới và cái danh không, bất không của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh không, hoặc bất không của nhãn thức giới là đại
Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của nhãn thức giới;
hoặc hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
hữu tướng, vô tướng của nhãn thức giới và cái danh hữu tướng, vô
tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của
nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của nhãn thức
giới; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu nguyện, vô nguyện của nhãn thức giới và cái danh hữu
nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc
vô nguyện của nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn thức giới;
hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn thức giới và cái danh tịch tịnh, bất tịch
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của
nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của nhãn thức giới;
hoặc viễn ly, bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn
ly, bất viễn ly của nhãn thức giới và cái danh viễn ly, bất viễn ly của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhãn thức
giới là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của nhãn thức giới; hoặc hữu
vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của
nhãn thức giới và cái danh hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của nhãn thức giới; hoặc
hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô
lậu của nhãn thức giới và cái danh hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn thức giới là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh sanh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của nhãn thức giới; hoặc sanh,
diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của nhãn thức
giới và cái danh sanh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh,
hoặc diệt của nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc
diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới
chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của nhãn thức giới; hoặc
thiện, phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi
thiện của nhãn thức giới và cái danh thiện, phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của nhãn thức giới là đại Bồ-tát;
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của nhãn thức giới; hoặc
hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô
tội của nhãn thức giới và cái danh hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhãn thức giới là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của nhãn thức giới chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của nhãn
thức giới; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của nhãn thức giới và cái
danh hữu phiền não, vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
phiền não, hoặc vô phiền não của nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của nhãn thức giới;
hoặc thế gian, xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế
gian, xuất thế gian của nhãn thức giới và cái danh thế gian, xuất thế
gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của
nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế
gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn thức giới;
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn thức giới và cái danh tạp nhiễm, thanh
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của
nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhãn thức giới chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhãn
thức giới; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhãn thức giới và cái
danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhãn thức giới là đại Bồ-tát;
chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhãn thức giới chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn
thức giới; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn thức
giới và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhãn thức
giới là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của nhãn thức giới;
hoặc khả đắc, bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
khả đắc, bất khả đắc của nhãn thức giới và cái danh khả đắc, bất khả
đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhãn
thức giới là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát?
Quyeån Thöù 25
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Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là
chính cái danh nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc;
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh nhãn xúc và cái
danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính
cái danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thường, hoặc vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của nhãn xúc; hoặc
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường, vô
thường của nhãn xúc và cái danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh thường, hoặc vô thường của nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính cái
danh thường, hoặc vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
lạc, hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của nhãn xúc; hoặc lạc, khổ của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của nhãn xúc và cái danh lạc,
khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của nhãn xúc là đại Bồtát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại
Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của nhãn xúc; hoặc ngã, vô
ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của nhãn xúc và cái
danh ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhãn
xúc là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của nhãn xúc; hoặc tịnh, bất
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của nhãn xúc và
cái danh tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của
nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của nhãn xúc; hoặc
không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất
không của nhãn xúc và cái danh không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh không, hoặc bất không của nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính cái
danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của nhãn xúc; hoặc
hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng,
vô tướng của nhãn xúc và cái danh hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ,
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thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn xúc là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của nhãn xúc;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
nguyện, vô nguyện của nhãn xúc và cái danh hữu nguyện, vô nguyện
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn xúc là
đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn xúc; hoặc
tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất
tịch tịnh của nhãn xúc và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhãn xúc là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của nhãn xúc; hoặc
viễn ly, bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất viễn
ly của nhãn xúc và cái danh viễn ly, bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xúc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính cái
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danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của nhãn xúc; hoặc hữu vi,
vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của nhãn
xúc và cái danh hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc
vô vi của nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của nhãn xúc; hoặc hữu
lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của nhãn
xúc và cái danh hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu,
hoặc vô lậu của nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc
vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
sanh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của nhãn xúc; hoặc sanh, diệt
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của nhãn xúc và cái
danh sanh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của nhãn xúc
là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là
đại Bồ-tát?
555

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của nhãn xúc; hoặc thiện,
phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện của nhãn
xúc và cái danh thiện, phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện,
hoặc phi thiện của nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc
phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của nhãn xúc; hoặc hữu tội,
vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của nhãn
xúc và cái danh hữu tội, vô tội nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô
tội của nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của nhãn
xúc; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu phiền não, vô phiền não của nhãn xúc và cái danh hữu phiền
não, vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc
vô phiền não của nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền
não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của nhãn xúc, hoặc
thế gian, xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian,
xuất thế gian của nhãn xúc và cái danh thế gian, xuất thế gian của nhĩ,
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tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói
là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn xúc là đại Bồtát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn xúc; hoặc
tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm,
thanh tịnh của nhãn xúc và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn xúc là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhãn
xúc; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhãn xúc và cái danh thuộc
sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc
thuộc Niết-bàn của nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh
tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhãn xúc chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn
xúc; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn xúc và cái danh tại
nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại
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ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của nhãn xúc; hoặc
khả đắc, bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc, bất
khả đắc của nhãn xúc và cái danh khả đắc, bất khả đắc của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhãn xúc là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính
cái danh các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc các thọ, do nhãn
xúc làm duyên sanh ra; hoặc các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái
danh các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh các thọ,
do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát; chính cái danh các thọ,
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của
các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của các thọ, do nhãn
xúc làm duyên sanh ra; hoặc thường, vô thường của các thọ, do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường, vô thường của
các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh thường, vô thường
của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh
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này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc
vô thường của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải
là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của các thọ, do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra; hoặc lạc, khổ của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh lạc, khổ của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra và cái danh lạc, khổ của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh lạc, hoặc khổ của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của các thọ, do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của các thọ, do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra; hoặc ngã, vô ngã của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của các thọ, do nhãn xúc
làm duyên sanh ra và cái danh ngã, vô ngã của các thọ, do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của các thọ, do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã
của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của các thọ, do
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra; hoặc tịnh, bất tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
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chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của các thọ, do nhãn xúc
làm duyên sanh ra và cái danh tịnh, bất tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của các thọ, do
nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc
bất tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của
các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của các thọ, do nhãn xúc
làm duyên sanh ra; hoặc không, bất không của các thọ, do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất không của các
thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh không, bất không của
các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh này
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất
không của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát;
chính cái danh không, hoặc bất không của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của
các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của các thọ, do nhãn
xúc làm duyên sanh ra; hoặc hữu tướng, vô tướng của các thọ, do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng, vô tướng của
các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh hữu tướng, vô
tướng của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
tướng, hoặc vô tướng của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra là
đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của các thọ, do
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của các thọ, do
nhãn xúc làm duyên sanh ra; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của các thọ,
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện, vô
nguyện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh hữu
nguyện, vô nguyện của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của
các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh
của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của các thọ, do nhãn
xúc làm duyên sanh ra; hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của các thọ, do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của
các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh tịch tịnh, bất tịch
tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh,
hoặc bất tịch tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại
Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của các thọ, do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của
các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của các thọ, do nhãn
xúc làm duyên sanh ra; hoặc viễn ly, bất viễn ly của các thọ, do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
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được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất viễn ly của
các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh viễn ly, bất viễn ly
của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc
bất viễn ly của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của các thọ, do
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra; hoặc hữu vi, vô vi của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của các thọ, do nhãn xúc
làm duyên sanh ra và cái danh hữu vi, vô vi của các thọ, do nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của các thọ, do
nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc
vô vi của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của các
thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của các thọ, do nhãn xúc
làm duyên sanh ra; hoặc hữu lậu, vô lậu của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của các thọ, do
nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh hữu lậu, vô lậu của các thọ,
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng
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phải là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của các thọ, do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra; hoặc sanh, diệt của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh sanh, diệt của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra và cái danh sanh, diệt của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của các
thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của các
thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của các thọ, do nhãn xúc
làm duyên sanh ra; hoặc thiện, phi thiện của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện của các thọ, do
nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh thiện, phi thiện của các thọ,
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát; chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra, là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của các thọ, do
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của các thọ, do nhãn xúc
làm duyên sanh ra; hoặc hữu tội, vô tội của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của các thọ, do
nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh hữu tội, vô tội của các thọ, do
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của các
thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
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tội, hoặc vô tội của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra, là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc
vô phiền não của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh
ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của các thọ,
do nhãn xúc làm duyên sanh ra; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của
các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
phiền não, vô phiền não của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra
và cái danh hữu phiền não, vô phiền não của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của các
thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
phiền não, hoặc vô phiền não của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế
gian của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của các thọ, do
nhãn xúc làm duyên sanh ra; hoặc thế gian, xuất thế gian của các thọ,
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian, xuất
thế gian của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh thế
gian, xuất thế gian của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên
sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của
các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh
của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng
phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của các thọ, do nhãn
xúc làm duyên sanh ra; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của các thọ, do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của
các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh tạp nhiễm, thanh
tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra là
đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của các thọ, do
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử,
hoặc thuộc Niết-bàn của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm
duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của các thọ,
do nhãn xúc làm duyên sanh ra; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn
của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của các thọ, do nhãn xúc làm duyên
sanh ra và cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của các thọ, do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát; chính cái
danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại
ngoại, hoặc tại lưỡng gian của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc
làm duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của các
thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng
gian của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của các thọ, do nhãn xúc làm
duyên sanh ra và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của các thọ,
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc
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tại lưỡng gian của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại Bồtát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của các thọ,
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của
các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của các thọ, do nhãn
xúc làm duyên sanh ra; hoặc khả đắc, bất khả đắc của các thọ, do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc, bất khả đắc của
các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh khả đắc, bất khả
đắc của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc,
hoặc bất khả đắc của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại
Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của các thọ, do nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh thủy, hỏa,
phong, không, thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới; hoặc
thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh địa giới và cái danh thủy,
hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh địa giới là đại Bồ-tát; chính cái danh thủy,
hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thường, hoặc vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của địa giới; hoặc
thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thường, vô thường của địa giới và cái danh thường, vô thường của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của địa giới là
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đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc,
hoặc khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của địa giới; hoặc lạc, khổ của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của địa giới và
cái danh lạc, khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ
của địa giới là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của địa giới; hoặc ngã, vô ngã
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của địa giới
và cái danh ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của địa giới là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của địa giới; hoặc tịnh, bất
tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của địa
giới và cái danh tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh,
hoặc bất tịnh của địa giới là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất
tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh không, hoặc bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của địa giới; hoặc
không, bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
không, bất không của địa giới và cái danh không, bất không của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh không, hoặc bất không của địa giới là đại Bồtát; chính cái danh không, hoặc bất không của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của địa giới; hoặc
hữu tướng, vô tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
hữu tướng, vô tướng của địa giới và cái danh hữu tướng, vô tướng của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của địa giới
là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
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chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của địa giới; hoặc
hữu nguyện, vô nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
hữu nguyện, vô nguyện của địa giới và cái danh hữu nguyện, vô
nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của địa giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của địa giới; hoặc
tịch tịnh, bất tịch tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
tịch tịnh, bất tịch tịnh của địa giới và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của địa
giới là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của địa giới; hoặc viễn
ly, bất viễn ly của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn
ly, bất viễn ly của địa giới và cái danh viễn ly, bất viễn ly của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của địa giới là đại
Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải
là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của địa giới; hoặc hữu vi, vô
vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của địa
giới và cái danh hữu vi, vô vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
vi, hoặc vô vi của địa giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc
vô vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của địa giới; hoặc hữu lậu,
vô lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu
của địa giới và cái danh hữu lậu, vô lậu của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của địa giới là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
sanh, hoặc diệt của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của địa giới; hoặc sanh, diệt của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của địa giới và
cái danh sanh, diệt của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt
của địa giới là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của địa giới; hoặc thiện,
phi thiện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện
của địa giới và cái danh thiện, phi thiện của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
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danh thiện, hoặc phi thiện của địa giới là đại Bồ-tát; chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của địa giới; hoặc hữu tội,
vô tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội
của địa giới và cái danh hữu tội, vô tội của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của địa giới là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
tội, hoặc vô tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của địa giới chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của địa giới;
hoặc hữu phiền não, vô phiền não của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của địa giới và cái danh hữu
phiền não, vô phiền não của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
phiền não, hoặc vô phiền não của địa giới là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của địa giới; hoặc
thế gian, xuất thế gian của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thế gian, xuất thế gian của địa giới và cái danh thế gian, xuất thế gian
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của địa
giới là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của địa giới; hoặc
tạp nhiễm, thanh tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
tạp nhiễm, thanh tịnh của địa giới và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của địa
giới là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của địa giới chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của địa giới;
hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của địa giới và cái danh
thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của thủy, hỏa, phong, không, thức giới!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của địa giới là đại Bồ-tát; chính cái
danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của địa giới chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của địa
giới; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của địa giới
và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của địa giới là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của địa giới; hoặc
khả đắc, bất khả đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
khả đắc, bất khả đắc của địa giới và cái danh khả đắc, bất khả đắc của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của địa giới
là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh đẳng vô
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồtát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên;
hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
nhân duyên và cái danh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh nhân duyên là đại Bồ-tát; chính cái danh đẳng vô gián
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của nhân duyên; hoặc
thường, vô thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh thường, vô thường của nhân duyên và cái danh
thường, vô thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh thường, hoặc vô thường của nhân duyên là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
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lạc, hoặc khổ của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng
duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của nhân duyên; hoặc lạc, khổ
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
lạc, khổ của nhân duyên và cái danh lạc, khổ của đẳng vô gián duyên,
sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của nhân duyên là đại
Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của nhân duyên; hoặc ngã, vô
ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh ngã, vô ngã của nhân duyên và cái danh ngã, vô ngã của đẳng vô
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của
nhân duyên là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của đẳng vô
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của nhân duyên; hoặc tịnh,
bất tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tịnh, bất tịnh của nhân duyên và cái danh tịnh, bất tịnh của đẳng
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của
nhân duyên là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của đẳng
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh không, hoặc bất không của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của nhân duyên; hoặc
không, bất không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh không, bất không của nhân duyên và cái danh
không, bất không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh không, hoặc bất không của nhân duyên là đại Bồ-tát;
chính cái danh không, hoặc bất không của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của nhân duyên;
hoặc hữu tướng, vô tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh hữu tướng, vô tướng của nhân duyên và cái
danh hữu tướng, vô tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhân duyên là đại Bồtát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của đẳng vô gián duyên,
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đẳng vô gián duyên,
sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của nhân duyên;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của nhân duyên và
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhân duyên
là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đẳng vô
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhân duyên;
hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhân duyên và cái
danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của nhân duyên là đại Bồtát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của đẳng vô gián duyên,
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của nhân duyên; hoặc
viễn ly, bất viễn ly của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh viễn ly, bất viễn ly của nhân duyên và cái danh
viễn ly, bất viễn ly của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của nhân duyên là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của nhân duyên; hoặc hữu vi,
vô vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu vi, vô vi của nhân duyên và cái danh hữu vi, vô vi của đẳng
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của
nhân duyên là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của đẳng
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của nhân duyên; hoặc hữu
lậu, vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng
duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh hữu lậu, vô lậu của nhân duyên và cái danh hữu lậu, vô lậu
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu,
hoặc vô lậu của nhân duyên là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc
vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh sanh, hoặc diệt của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của nhân duyên; hoặc sanh, diệt
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
sanh, diệt của nhân duyên và cái danh sanh, diệt của đẳng vô gián
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của nhân
duyên là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của đẳng vô gián
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thiện, hoặc phi thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên
duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của nhân duyên; hoặc
thiện, phi thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng
duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh thiện, phi thiện của nhân duyên và cái danh thiện, phi
thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của nhân duyên là đại Bồ-tát; chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của nhân duyên; hoặc hữu
tội, vô tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng
duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh hữu tội, vô tội của nhân duyên và cái danh hữu tội, vô tội
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội,
hoặc vô tội của nhân duyên là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc
vô tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của nhân duyên chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của đẳng vô
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của nhân
duyên; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não, vô phiền não
của nhân duyên và cái danh hữu phiền não, vô phiền não của đẳng vô
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc
vô phiền não của nhân duyên là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền
não, hoặc vô phiền não của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của nhân duyên;
hoặc thế gian, xuất thế gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh thế gian, xuất thế gian của nhân duyên và cái
danh thế gian, xuất thế gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhân duyên là đại Bồtát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của đẳng vô gián
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát;
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chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của nhân duyên;
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của nhân duyên và cái
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhân duyên là đại Bồtát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của đẳng vô gián duyên,
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của nhân duyên chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của đẳng vô
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của nhân
duyên; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn
của nhân duyên và cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của đẳng vô
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc
thuộc Niết-bàn của nhân duyên là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc
sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên,
tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhân duyên chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của đẳng
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhân
duyên; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của đẳng vô gián duyên,
sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại
lưỡng gian của nhân duyên và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng
gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại
nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhân duyên là đại Bồ-tát; chính
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cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của đẳng vô gián duyên,
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của nhân duyên; hoặc
khả đắc, bất khả đắc của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh khả đắc, bất khả đắc của nhân duyên và cái danh
khả đắc, bất khả đắc của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng
thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của nhân duyên là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của đẳng vô gián duyên, sở
duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính
cái danh pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Pháp do duyên sanh ra
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh pháp do duyên sanh ra! Danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Thường, vô thường của pháp do duyên sanh ra,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thường, vô thường của pháp do duyên sanh ra! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô
thường của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Lạc, khổ của pháp do duyên sanh ra, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc,
khổ của pháp do duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của pháp do duyên sanh ra
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Ngã, vô ngã của pháp do duyên sanh ra, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
ngã, vô ngã của pháp do duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp do
duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Tịnh, bất tịnh của pháp do duyên sanh ra, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
tịnh, bất tịnh của pháp do duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp do
duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Không, bất không của pháp do duyên sanh ra,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh không, bất không của pháp do duyên sanh ra! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất
không của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu tướng, vô tướng của pháp do duyên sanh
ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp do duyên sanh ra! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng,
hoặc vô tướng của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu nguyện, vô nguyện của pháp do duyên
sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của pháp do duyên sanh ra! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
nguyện, hoặc vô nguyện của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp do duyên sanh
ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp do duyên sanh ra! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc
bất tịch tịnh của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Viễn ly, bất viễn ly của pháp do duyên sanh ra,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh viễn ly, bất viễn ly của pháp do duyên sanh ra! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn
ly của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hữu vi, vô vi của pháp do duyên sanh ra, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
hữu vi, vô vi của pháp do duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp do
duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hữu lậu, vô lậu của pháp do duyên sanh ra, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu lậu, vô lậu của pháp do duyên sanh ra! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu
của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Sanh, diệt của pháp do duyên sanh ra, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
sanh, diệt của pháp do duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của pháp do duyên
sanh ra là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Thiện, phi thiện của pháp do duyên sanh ra, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thiện, phi thiện của pháp do duyên sanh ra! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện
của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hữu tội, vô tội của pháp do duyên sanh ra, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu tội, vô tội của pháp do duyên sanh ra! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội
của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của pháp do duyên sanh ra, chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu phiền não, vô phiền não của pháp do duyên
sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của pháp do duyên sanh ra!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
phiền não, hoặc vô phiền não của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Thế gian, xuất thế gian của pháp do duyên sanh
ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh thế gian, xuất thế gian của pháp do duyên sanh ra! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc
xuất thế gian của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp do duyên sanh
ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp do duyên sanh ra! Các danh
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này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm,
hoặc thanh tịnh của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của pháp do duyên sanh ra, chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của pháp do
duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của pháp do duyên
sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của pháp do duyên sanh ra là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của pháp do duyên sanh ra,
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp do
duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp do
duyên sanh ra! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của pháp do
duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Khả đắc, bất khả đắc của pháp do duyên sanh ra,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh khả đắc, bất khả đắc của pháp do duyên sanh ra! Các danh này
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất
khả đắc của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát?
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Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh, hành
cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh vô minh và cái danh hành cho đến lão tử! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh vô minh
là đại Bồ-tát; chính cái danh hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thường, hoặc vô thường của hành cho đến lão tử chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của vô minh; hoặc
thường, vô thường của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường, vô thường
của vô minh và cái danh thường, vô thường của hành cho đến lão tử!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của vô minh là đại Bồ-tát; chính cái danh
thường, hoặc vô thường của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc,
hoặc khổ của hành cho đến lão tử chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của vô minh; hoặc lạc, khổ của
hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của vô minh và cái danh lạc,
khổ của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của vô minh là đại Bồ-tát;
chính cái danh lạc, hoặc khổ của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của hành cho đến lão tử chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của vô minh; hoặc ngã, vô ngã
của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của vô minh và cái danh
ngã, vô ngã của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của vô minh là đại
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Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của hành cho đến lão tử là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của hành cho đến lão tử chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của vô minh; hoặc tịnh, bất
tịnh của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của vô minh và cái
danh tịnh, bất tịnh của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của vô minh
là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của hành cho đến lão
tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh không, hoặc bất không của hành cho đến lão tử chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của vô minh; hoặc
không, bất không của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất không của
vô minh và cái danh không, bất không của hành cho đến lão tử! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không,
hoặc bất không của vô minh là đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc
bất không của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của hành cho đến lão tử chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của vô minh; hoặc
hữu tướng, vô tướng của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng, vô
tướng của vô minh và cái danh hữu tướng, vô tướng của hành cho đến
lão tử! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của vô minh là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của hành cho đến lão tử
chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của vô minh; hoặc
hữu nguyện, vô nguyện của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện, vô
nguyện của vô minh và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của hành cho
đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của vô minh là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của hành cho đến lão tử là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của vô minh; hoặc
tịch tịnh, bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất tịch
tịnh của vô minh và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của hành cho đến
lão tử! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của vô minh là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của hành cho đến lão tử chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của vô minh; hoặc viễn
ly, bất viễn ly của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất viễn ly của
vô minh và cái danh viễn ly, bất viễn ly của hành cho đến lão tử! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly,
hoặc bất viễn ly của vô minh là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly,
hoặc bất viễn ly của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của hành cho đến lão tử chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của vô minh; hoặc hữu vi, vô
vi của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của vô minh và cái
danh hữu vi, vô vi của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của vô minh
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là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của hành cho đến lão
tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của hành cho đến lão tử chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của vô minh; hoặc hữu lậu,
vô lậu của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của vô minh và cái
danh hữu lậu, vô lậu của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của vô
minh là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của hành cho
đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
sanh, hoặc diệt của hành cho đến lão tử chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của vô minh; hoặc sanh, diệt
của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của vô minh và cái danh
sanh, diệt của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của vô minh là đại Bồtát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của hành cho đến lão tử là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của hành cho đến lão tử chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của vô minh; hoặc thiện,
phi thiện của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện của vô minh và
cái danh thiện, phi thiện của hành cho đến lão tử! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện
của vô minh là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của
hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của hành cho đến lão tử chẳng phải là đại
Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của vô minh; hoặc hữu tội,
vô tội của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của vô minh và cái
danh hữu tội, vô tội của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của vô
minh là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của hành cho
đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của vô minh chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của hành cho đến
lão tử chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của vô minh;
hoặc hữu phiền não, vô phiền não của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
phiền não, vô phiền não của vô minh và cái danh hữu phiền não, vô
phiền não của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của
vô minh là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền
não của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của hành cho đến lão tử
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của vô minh; hoặc
thế gian, xuất thế gian của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian, xuất
thế gian của vô minh và cái danh thế gian, xuất thế gian của hành cho
đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của vô minh là đại Bồ-tát; chính
cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của hành cho đến lão tử là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của hành cho đến lão tử
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của vô minh; hoặc
tạp nhiễm, thanh tịnh của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm, thanh
tịnh của vô minh và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của hành cho đến
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lão tử! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của vô minh là đại Bồ-tát; chính cái
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của vô minh chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của hành cho
đến lão tử chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của vô
minh; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của hành cho đến lão tử, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của vô minh và cái danh thuộc
sanh tử, thuộc Niết-bàn của hành cho đến lão tử! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc
thuộc Niết-bàn của vô minh là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh
tử, hoặc thuộc Niết-bàn của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của vô minh chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của hành
cho đến lão tử chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của vô
minh; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của hành cho đến lão tử,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của vô minh và cái danh tại nội,
tại ngoại, tại lưỡng gian của hành cho đến lão tử! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc
tại lưỡng gian của vô minh là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại
ngoại, hoặc tại lưỡng gian của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của hành cho đến lão tử chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của vô minh; hoặc
khả đắc, bất khả đắc của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc, bất khả
đắc của vô minh và cái danh khả đắc, bất khả đắc của hành cho đến
lão tử! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của vô minh là đại Bồ-tát; chính cái
danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát?
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Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba-la-mậtđa hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh bố thí Ba-la-mật-đa và cái danh tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của bố thí Ba-la-mậtđa; hoặc thường, vô thường của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh thường, vô thường của bố thí Ba-lamật-đa và cái danh thường, vô thường của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của bố thí Ba-lamật-đa là đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh lạc, hoặc khổ của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của bố thí Ba-la-mật-đa; hoặc lạc,
khổ của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh lạc, khổ của bố thí Ba-la-mật-đa và cái danh lạc, khổ của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của bố
thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát;
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chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của bố thí Ba-la-mật-đa; hoặc
ngã, vô ngã của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh ngã, vô ngã của bố thí Ba-la-mật-đa và cái danh ngã, vô ngã
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-lamật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa;
hoặc tịnh, bất tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-bala-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa và cái danh
tịnh, bất tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-lamật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh không, hoặc bất không của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của bố thí Ba-la-mật-đa;
hoặc không, bất không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh không, bất không của bố thí Ba-la-mật-đa và
cái danh không, bất không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh không, hoặc bất không của bố thí Ba-la-mật-đa là đại
Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại
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Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của bố thí Ba-la-mậtđa; hoặc hữu tướng, vô tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng, vô tướng của bố thí Ba-lamật-đa và cái danh hữu tướng, vô tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bố thí
Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của bố thí Ba-lamật-đa; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của bố thí
Ba-la-mật-đa và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
nguyện, hoặc vô nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của bố thí Ba-lamật-đa; hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của bố thí
Ba-la-mật-đa và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của bố
thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch
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tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của bố thí Ba-la-mậtđa; hoặc viễn ly, bất viễn ly của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất viễn ly của bố thí Ba-lamật-đa và cái danh viễn ly, bất viễn ly của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của bố thí Ba-lamật-đa là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của bố thí Ba-la-mật-đa;
hoặc hữu vi, vô vi của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-bala-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh hữu vi, vô vi của bố thí Ba-la-mật-đa và cái danh
hữu vi, vô vi của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-lamật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của bố thí Ba-la-mật-đa;
hoặc hữu lậu, vô lậu của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của bố thí Ba-la-mật-đa và cái
danh hữu lậu, vô lậu của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát;
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chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh sanh, hoặc diệt của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của bố thí Ba-la-mật-đa; hoặc
sanh, diệt của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh sanh, diệt của bố thí Ba-la-mật-đa và cái danh sanh, diệt của
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt
của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của bố thí Ba-la-mật-đa;
hoặc thiện, phi thiện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh thiện, phi thiện của bố thí Ba-la-mật-đa và cái
danh thiện, phi thiện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh thiện, hoặc phi thiện của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát;
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của bố thí Ba-la-mật-đa;
hoặc hữu tội, vô tội của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh hữu tội, vô tội của bố thí Ba-la-mật-đa và cái
danh hữu tội, vô tội của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát;
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chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải
là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của bố thí
Ba-la-mật-đa; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não,
vô phiền não của bố thí Ba-la-mật-đa và cái danh hữu phiền não, vô
phiền não của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồtát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của bố thí Ba-lamật-đa; hoặc thế gian, xuất thế gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian, xuất thế gian của bố thí
Ba-la-mật-đa và cái danh thế gian, xuất thế gian của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bố
thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế
gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của bố thí Ba-lamật-đa; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của bố thí
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Ba-la-mật-đa và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bố
thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải
là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bố thí
Ba-la-mật-đa; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử,
thuộc Niết-bàn của bố thí Ba-la-mật-đa và cái danh thuộc sanh tử,
thuộc Niết-bàn của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-lamật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của bố thí Ba-la-mật-đa là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bố thí
Ba-la-mật-đa; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại,
tại lưỡng gian của bố thí Ba-la-mật-đa và cái danh tại nội, tại ngoại, tại
lưỡng gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của bố thí Ba-la-mật-đa là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại
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Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của bố thí Ba-la-mậtđa; hoặc khả đắc, bất khả đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh khả đắc, bất khả đắc của bố thí Ba-lamật-đa và cái danh khả đắc, bất khả đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của bố thí
Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba-la-mật-đa là đại
Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh không ngoại,
không nội ngoại, không không, không lớn, không thắng nghĩa, không
hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, không biên giới, không tản mạn,
không không đổi khác, không bổn tánh, không tự tướng, không cộng
tướng, không tất cả pháp, không chẳng thể nắm bắt được, không
không tánh, không tự tánh, không không tánh tự tánh chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Cái không nội, cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không nội và
cái danh không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không nội là
đại Bồ-tát; chính cái danh không ngoại cho đến không không tánh tự
tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của cái không ngoại cho đến
cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của cái không nội;
hoặc thường, vô thường của cái không ngoại cho đến cái không không
tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh thường, vô thường của cái không nội và cái danh
thường, vô thường của cái không ngoại cho đến cái không không tánh
tự tánh! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh thường, hoặc vô thường của cái không nội là đại Bồ-tát; chính
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cái danh thường, hoặc vô thường của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh lạc, hoặc khổ của cái không ngoại cho đến cái không không tánh
tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của cái không nội; hoặc lạc, khổ
của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc,
khổ của cái không nội và cái danh lạc, khổ của cái không ngoại cho
đến cái không không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của cái không nội là đại
Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của cái không ngoại cho đến cái không không
tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của cái không nội; hoặc ngã,
vô ngã của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh ngã, vô ngã của cái không nội và cái danh ngã, vô ngã của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của
cái không nội là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của cái không nội; hoặc tịnh,
bất tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tịnh, bất tịnh của cái không nội và cái danh tịnh, bất tịnh của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của
cái không nội là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh không, hoặc bất không của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của cái không nội,; hoặc
không, bất không của cái không ngoại cho đến cái không không tánh
tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh không, bất không của cái không nội, và cái danh không,
bất không của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của cái không nội là đại Bồ-tát; chính cái danh
không, hoặc bất không của cái không ngoại cho đến cái không không
tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của cái không ngoại cho đến
cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của cái không nội;
hoặc hữu tướng, vô tướng của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh hữu tướng, vô tướng của cái không nội và cái
danh hữu tướng, vô tướng của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của cái không nội là đại Bồtát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của cái không ngoại cho
đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của cái không nội chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của cái không ngoại
cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của cái không nội;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của cái không nội và
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của cái không nội
là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của cái không ngoại cho
đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của cái không nội;
hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của cái không nội và
cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của cái không nội là đại Bồtát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của cái không ngoại cho
đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của cái không ngoại cho đến
cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của cái không nội;
hoặc viễn ly, bất viễn ly của cái không ngoại cho đến cái không không
tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh viễn ly, bất viễn ly của cái không nội và cái danh
viễn ly, bất viễn ly của cái không ngoại cho đến cái không không tánh
tự tánh! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của cái không nội là đại Bồ-tát; chính
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cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của cái không nội; hoặc hữu
vi, vô vi của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu vi, vô vi của cái không nội và cái danh hữu vi, vô vi của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của
cái không nội là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của cái không nội; hoặc
hữu lậu, vô lậu của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh hữu lậu, vô lậu của cái không nội và cái danh hữu lậu, vô
lậu của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu,
hoặc vô lậu của cái không nội là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu,
hoặc vô lậu của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh sanh, hoặc diệt của cái không ngoại cho đến cái không không
tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của cái không nội; hoặc sanh,
diệt của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
sanh, diệt của cái không nội và cái danh sanh, diệt của cái không ngoại
cho đến cái không không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của cái không nội là
đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của cái không ngoại cho đến
cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thiện, hoặc phi thiện của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của cái không nội; hoặc
thiện, phi thiện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh thiện, phi thiện của cái không nội và cái danh thiện, phi
thiện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện,
hoặc phi thiện của cái không nội là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện,
hoặc phi thiện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của cái không nội; hoặc
hữu tội, vô tội của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh hữu tội, vô tội của cái không nội và cái danh hữu tội, vô
tội của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội,
hoặc vô tội của cái không nội là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội,
hoặc vô tội của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của cái không nội chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của cái
không nội; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của cái không ngoại cho
đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não, vô phiền não
của cái không nội và cái danh hữu phiền não, vô phiền não của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc
vô phiền não của cái không nội là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền
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não, hoặc vô phiền não của cái không ngoại cho đến cái không không
tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của cái không nội chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của cái không ngoại
cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của cái không nội;
hoặc thế gian, xuất thế gian của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh thế gian, xuất thế gian của cái không nội và
cái danh thế gian, xuất thế gian của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của cái không nội là đại
Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của cái không
ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của cái không ngoại cho
đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của cái không nội;
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của cái không nội và
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của cái không nội là đại Bồtát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của cái không ngoại cho
đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của cái không nội chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của cái
không nội; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của cái không ngoại
cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc
Niết-bàn của cái không nội và cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn
của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh! Các danh
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này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử,
hoặc thuộc Niết-bàn của cái không nội là đại Bồ-tát; chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của cái không nội chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của cái
không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của cái
không nội; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của cái không ngoại
cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại
lưỡng gian của cái không nội và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng
gian của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội,
tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của cái không nội là đại Bồ-tát; chính cái
danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của cái không ngoại cho
đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của cái không ngoại cho đến
cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của cái không nội;
hoặc khả đắc, bất khả đắc của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh khả đắc, bất khả đắc của cái không nội và cái
danh khả đắc, bất khả đắc của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của cái không nội là đại Bồtát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của cái không ngoại cho
đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi chẳng thể
nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như; hoặc
pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm
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bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh chơn như và cái danh
pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh chơn như là đại Bồ-tát; chính
cái danh pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thường, hoặc vô thường của pháp giới cho đến cõi chẳng thể
nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của chơn như; hoặc
thường, vô thường của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thường, vô thường của chơn như và cái danh thường, vô thường
của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của
chơn như là đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của
pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
lạc, hoặc khổ của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của chơn như; hoặc lạc, khổ của
pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của chơn
như và cái danh lạc, khổ của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ
bàn! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của chơn như là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ
của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của chơn như; hoặc ngã, vô
ngã của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã
của chơn như và cái danh ngã, vô ngã của pháp giới cho đến cõi chẳng
thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh ngã, hoặc vô ngã của chơn như là đại Bồ-tát; chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại
Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của chơn như; hoặc tịnh, bất
tịnh của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh
của chơn như và cái danh tịnh, bất tịnh của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của chơn như là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh không, hoặc bất không của pháp giới cho đến cõi chẳng thể
nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của chơn như; hoặc
không, bất không của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh không, bất không của chơn như và cái danh không, bất không
của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất không của
chơn như là đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của
pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của chơn như; hoặc
hữu tướng, vô tướng của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu tướng, vô tướng của chơn như và cái danh hữu tướng, vô
tướng của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô
tướng của chơn như là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô
tướng của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát;
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chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của chơn như;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ
bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của chơn như và cái danh hữu
nguyện, vô nguyện của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
nguyện, hoặc vô nguyện của chơn như là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ
bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của chơn như; hoặc
tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của chơn như và cái danh tịch tịnh, bất tịch
tịnh của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất
tịch tịnh của chơn như là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất
tịch tịnh của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của pháp giới cho đến cõi chẳng thể
nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của chơn như; hoặc
viễn ly, bất viễn ly của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh viễn ly, bất viễn ly của chơn như và cái danh viễn ly, bất viễn ly
của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của
chơn như là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của
pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn
chẳng phải là đại Bồ-tát?
611

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của chơn như; hoặc hữu vi,
vô vi của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi
của chơn như và cái danh hữu vi, vô vi của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của chơn như là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ
bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của chơn như; hoặc hữu
lậu, vô lậu của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
lậu, vô lậu của chơn như và cái danh hữu lậu, vô lậu của pháp giới cho
đến cõi chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của chơn như là đại Bồtát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
sanh, hoặc diệt của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của chơn như; hoặc sanh, diệt
của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của
chơn như và cái danh sanh, diệt của pháp giới cho đến cõi chẳng thể
nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh sanh, hoặc diệt của chơn như là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh,
hoặc diệt của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ
bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của chơn như; hoặc thiện,
phi thiện của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện,
phi thiện của chơn như và cái danh thiện, phi thiện của pháp giới cho
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đến cõi chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của chơn như là đại Bồtát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của chơn như; hoặc hữu tội,
vô tội của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô
tội của chơn như và cái danh hữu tội, vô tội của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của chơn như là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ
bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của chơn như chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của pháp giới
cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của chơn
như; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của chơn như và
cái danh hữu phiền não, vô phiền não của pháp giới cho đến cõi chẳng
thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của chơn như là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của pháp giới cho
đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của chơn như; hoặc
thế gian, xuất thế gian của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thế gian, xuất thế gian của chơn như và cái danh thế gian, xuất
thế gian của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất
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thế gian của chơn như là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất
thế gian của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của chơn như; hoặc
tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của chơn như và cái danh tạp nhiễm, thanh
tịnh của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh của chơn như là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của chơn như chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của pháp
giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của chơn
như; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của chơn như
và cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của chơn như là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của pháp
giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của chơn như chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của pháp
giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của chơn
như; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của chơn như
và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của chơn như là
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đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của
pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của chơn như chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của pháp giới cho đến cõi
chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của chơn như; hoặc
khả đắc, bất khả đắc của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh khả đắc, bất khả đắc của chơn như và cái danh khả đắc, bất khả
đắc của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả
đắc của chơn như là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả
đắc của pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ;
hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh bốn niệm trụ và
cái danh bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh bốn niệm trụ là đại
Bồ-tát; chính cái danh bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của bốn niệm trụ; hoặc
thường, vô thường của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thường, vô thường của bốn niệm trụ và cái danh thường, vô
thường của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh này
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô
thường của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô
thường của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
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danh lạc, hoặc khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của bốn niệm trụ; hoặc lạc, khổ
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của bốn
niệm trụ và cái danh lạc, khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh lạc, hoặc khổ của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh
lạc, hoặc khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của bốn niệm trụ; hoặc ngã,
vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã,
vô ngã của bốn niệm trụ và cái danh ngã, vô ngã của bốn chánh đoạn
cho đến tám chi thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn niệm trụ là đại Bồtát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của bốn niệm trụ; hoặc tịnh,
bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh,
bất tịnh của bốn niệm trụ và cái danh tịnh, bất tịnh của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn niệm trụ là đại
Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh không, hoặc bất không của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của bốn niệm trụ; hoặc
không, bất không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh không, bất không của bốn niệm trụ và cái danh không, bất không
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất
không của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất
không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của bốn niệm trụ;
hoặc hữu tướng, vô tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh hữu tướng, vô tướng của bốn niệm trụ và cái danh hữu tướng,
vô tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng,
hoặc vô tướng của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
tướng, hoặc vô tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn chánh đoạn
cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của bốn niệm trụ;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của bốn niệm trụ và cái
danh hữu nguyện, vô nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn niệm trụ;
hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn niệm trụ và cái danh tịch tịnh,
bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc
bất tịch tịnh của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh,
hoặc bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của bốn niệm trụ; hoặc
viễn ly, bất viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh viễn ly, bất viễn ly của bốn niệm trụ và cái danh viễn ly, bất viễn
ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn
ly của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn
ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của bốn niệm trụ; hoặc hữu
vi, vô vi của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
vi, vô vi của bốn niệm trụ và cái danh hữu vi, vô vi của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn niệm trụ là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của bốn niệm trụ; hoặc
hữu lậu, vô lậu của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo
618

Tập 01, Quyển 29, Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền

còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
hữu lậu, vô lậu của bốn niệm trụ và cái danh hữu lậu, vô lậu của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn niệm
trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh sanh, hoặc diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của bốn niệm trụ; hoặc sanh,
diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt
của bốn niệm trụ và cái danh sanh, diệt của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh sanh, hoặc diệt của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính
cái danh sanh, hoặc diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thiện, hoặc phi thiện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của bốn niệm trụ; hoặc
thiện, phi thiện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thiện, phi thiện của bốn niệm trụ và cái danh thiện, phi thiện của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của bốn niệm
trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của bốn niệm trụ; hoặc hữu
tội, vô tội của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
tội, vô tội của bốn niệm trụ và cái danh hữu tội, vô tội của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
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có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn niệm trụ là
đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bốn niệm trụ chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của bốn niệm
trụ; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của bốn niệm trụ
và cái danh hữu phiền não, vô phiền não của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bốn niệm trụ là
đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của bốn niệm trụ;
hoặc thế gian, xuất thế gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh thế gian, xuất thế gian của bốn niệm trụ và cái danh thế gian,
xuất thế gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian,
hoặc xuất thế gian của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh thế
gian, hoặc xuất thế gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn niệm trụ;
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn niệm trụ và cái danh tạp
nhiễm, thanh tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của bốn niệm trụ chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bốn
niệm trụ; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bốn
niệm trụ và cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của
bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc
Niết-bàn của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của bốn niệm trụ chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn
niệm trụ; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn chánh đoạn
cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian
của bốn niệm trụ và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, thì
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tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng
gian của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại,
hoặc tại lưỡng gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của bốn niệm trụ;
hoặc khả đắc, bất khả đắc của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh khả đắc, bất khả đắc của bốn niệm trụ và cái danh khả đắc,
bất khả đắc của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc
bất khả đắc của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc,
hoặc bất khả đắc của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại
Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh thánh đế
tập, diệt, đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc thánh đế khổ;
hoặc thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh thánh đế khổ và cái danh thánh đế
tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính cái danh thánh đế tập, diệt,
đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của thánh đế tập, diệt, đạo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của thánh đế khổ; hoặc
thường, vô thường của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường, vô
thường của thánh đế khổ và cái danh thường, vô thường của thánh đế
tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh thường, hoặc vô thường của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính
cái danh thường, hoặc vô thường của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồtát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh lạc, hoặc khổ của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của thánh đế khổ; hoặc lạc, khổ
của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của thánh đế khổ và cái danh
lạc, khổ của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của thánh đế khổ là đại
Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của thánh đế tập, diệt, đạo là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của thánh đế khổ; hoặc ngã,
vô ngã của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của thánh đế khổ
và cái danh ngã, vô ngã của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của
thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của thánh
đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của thánh đế khổ; hoặc tịnh,
bất tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của thánh
đế khổ và cái danh tịnh, bất tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất
tịnh của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh
của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh không, hoặc bất không của thánh đế tập, diệt, đạo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của thánh đế khổ; hoặc
không, bất không của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất
không của thánh đế khổ và cái danh không, bất không của thánh đế
tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh không, hoặc bất không của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính
cái danh không, hoặc bất không của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thánh đế tập, diệt, đạo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của thánh đế khổ;
hoặc hữu tướng, vô tướng của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
tướng, vô tướng của thánh đế khổ và cái danh hữu tướng, vô tướng
của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thánh đế khổ
là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thánh đế
tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thánh đế tập, diệt,
đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của thánh đế khổ;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
nguyện, vô nguyện của thánh đế khổ và cái danh hữu nguyện, vô
nguyện của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của
thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của thánh đế khổ;
hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn
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chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch
tịnh, bất tịch tịnh của thánh đế khổ và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh
của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của thánh đế khổ
là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của thánh đế
tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của thánh đế tập, diệt, đạo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của thánh đế khổ; hoặc
viễn ly, bất viễn ly của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất viễn
ly của thánh đế khổ và cái danh viễn ly, bất viễn ly của thánh đế tập,
diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính cái
danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của thánh đế khổ; hoặc hữu
vi, vô vi của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của thánh
đế khổ và cái danh hữu vi, vô vi của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc
vô vi của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi
của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của thánh đế khổ; hoặc
hữu lậu, vô lậu của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của
thánh đế khổ và cái danh hữu lậu, vô lậu của thánh đế tập, diệt, đạo!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
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lậu, hoặc vô lậu của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
lậu, hoặc vô lậu của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh sanh, hoặc diệt của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của thánh đế khổ; hoặc sanh,
diệt của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của thánh đế khổ và cái
danh sanh, diệt của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của thánh đế
khổ là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của thánh đế tập, diệt,
đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thiện, hoặc phi thiện của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của thánh đế khổ; hoặc
thiện, phi thiện của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện của
thánh đế khổ và cái danh thiện, phi thiện của thánh đế tập, diệt, đạo!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của thánh đế khổ; hoặc hữu
tội, vô tội của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của thánh
đế khổ và cái danh hữu tội, vô tội của thánh đế tập, diệt, đạo! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội,
hoặc vô tội của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội,
hoặc vô tội của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thánh đế khổ chẳng phải là đại
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Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thánh đế
tập, diệt, đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của thánh đế
khổ; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu phiền não, vô phiền não của thánh đế khổ và cái danh hữu
phiền não, vô phiền não của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc
vô phiền não của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền
não, hoặc vô phiền não của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thánh đế tập, diệt, đạo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của thánh đế khổ;
hoặc thế gian, xuất thế gian của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế
gian, xuất thế gian của thánh đế khổ và cái danh thế gian, xuất thế gian
của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thánh đế khổ
là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thánh đế
tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của thánh đế khổ;
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp
nhiễm, thanh tịnh của thánh đế khổ và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh
của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thánh đế khổ
là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thánh đế
tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thánh đế khổ chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thánh
đế tập, diệt, đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của thánh
đế khổ; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của thánh đế tập, diệt, đạo,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của thánh đế khổ và cái danh thuộc
sanh tử, thuộc Niết-bàn của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc
thuộc Niết-bàn của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc
sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của thánh đế khổ chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của
thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thánh
đế khổ; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thánh đế tập, diệt,
đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thánh đế khổ và cái danh
tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại
ngoại, hoặc tại lưỡng gian của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính cái
danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của thánh đế tập, diệt, đạo
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của thánh đế tập, diệt, đạo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của thánh đế khổ;
hoặc khả đắc, bất khả đắc của thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả
đắc, bất khả đắc của thánh đế khổ và cái danh khả đắc, bất khả đắc của
thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của thánh đế khổ là đại
Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của thánh đế tập,
diệt, đạo là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh bốn vô
lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tịnh lự; hoặc
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
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tánh chẳng có, huống là có cái danh bốn tịnh lự và cái danh bốn vô
lượng, bốn định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh bốn vô
lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của bốn tịnh lự; hoặc
thường, vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thường, vô thường của bốn tịnh lự và cái danh thường, vô thường của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của bốn tịnh lự là
đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của bốn vô lượng,
bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
lạc, hoặc khổ của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của bốn tịnh lự; hoặc lạc, khổ của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của bốn tịnh lự và cái
danh lạc, khổ của bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của bốn
tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của bốn vô lượng,
bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của bốn tịnh lự; hoặc ngã, vô
ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của bốn tịnh
lự và cái danh ngã, vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô
ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của bốn tịnh lự; hoặc tịnh,
bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của bốn
tịnh lự và cái danh tịnh, bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh,
hoặc bất tịnh của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc
bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh không, hoặc bất không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của bốn tịnh lự; hoặc
không, bất không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
không, bất không của bốn tịnh lự và cái danh không, bất không của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất không của bốn tịnh lự là
đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của bốn vô lượng,
bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của bốn tịnh lự; hoặc
hữu tướng, vô tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
tướng, vô tướng của bốn tịnh lự và cái danh hữu tướng, vô tướng của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn tịnh lự
là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát;
631

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của bốn tịnh lự;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu nguyện, vô nguyện của bốn tịnh lự và cái danh hữu nguyện,
vô nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc
vô nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn tịnh lự;
hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn tịnh lự và cái danh tịch tịnh, bất tịch
tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của bốn
tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của bốn tịnh lự; hoặc
viễn ly, bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn
ly, bất viễn ly của bốn tịnh lự và cái danh viễn ly, bất viễn ly của bốn
vô lượng, bốn định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của bốn tịnh lự là đại
Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải
là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của bốn tịnh lự; hoặc hữu vi,
vô vi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của bốn
tịnh lự và cái danh hữu vi, vô vi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
vi, hoặc vô vi của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi,
hoặc vô vi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của bốn tịnh lự; hoặc hữu
lậu, vô lậu của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu
của bốn tịnh lự và cái danh hữu lậu, vô lậu của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh sanh, hoặc diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của bốn tịnh lự; hoặc sanh, diệt
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của bốn tịnh lự
và cái danh sanh, diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt
của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của bốn
vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thiện, hoặc phi thiện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của bốn tịnh lự; hoặc
thiện, phi thiện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi
thiện của bốn tịnh lự và cái danh thiện, phi thiện của bốn vô lượng,
bốn định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
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chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát;
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của bốn tịnh lự; hoặc hữu
tội, vô tội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội
của bốn tịnh lự và cái danh hữu tội, vô tội của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bốn tịnh lự chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của bốn tịnh
lự; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh hữu phiền não, vô phiền não của bốn tịnh lự và cái danh hữu
phiền não, vô phiền não của bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não,
hoặc vô phiền não của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
phiền não, hoặc vô phiền não của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của bốn tịnh lự;
hoặc thế gian, xuất thế gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thế gian, xuất thế gian của bốn tịnh lự và cái danh thế gian, xuất thế
gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của
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bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn tịnh lự;
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn tịnh lự và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn
tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của bốn tịnh lự chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bốn tịnh
lự; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bốn tịnh lự và cái danh
thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc
sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính cái
danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của bốn tịnh lự chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của bốn
vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn
tịnh lự; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn tịnh lự
và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của bốn tịnh lự là đại
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Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của bốn
vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của bốn tịnh lự; hoặc
khả đắc, bất khả đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả
đắc, bất khả đắc của bốn tịnh lự và cái danh khả đắc, bất khả đắc của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của bốn tịnh lự
là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh tám thắng
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát;
hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tám giải
thoát và cái danh tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tám giải
thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của tám giải thoát;
hoặc thường, vô thường của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh thường, vô thường của tám giải thoát và cái danh thường, vô
thường của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc
vô thường của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh thường,
hoặc vô thường của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là
đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh lạc, hoặc khổ của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của tám giải thoát; hoặc lạc, khổ
của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của
tám giải thoát và cái danh lạc, khổ của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh lạc, hoặc khổ của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái
danh lạc, hoặc khổ của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của tám giải thoát; hoặc ngã,
vô ngã của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã,
vô ngã của tám giải thoát và cái danh ngã, vô ngã của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tám giải thoát là đại
Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của tám giải thoát; hoặc tịnh,
bất tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh,
bất tịnh của tám giải thoát và cái danh tịnh, bất tịnh của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám giải thoát là đại
Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh không, hoặc bất không của tám thắng xứ, chín định thứ
đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của tám giải thoát; hoặc
không, bất không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh không, bất không của tám giải thoát và cái danh không, bất
không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc
bất không của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc
bất không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của tám giải thoát;
hoặc hữu tướng, vô tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh hữu tướng, vô tướng của tám giải thoát và cái danh hữu
tướng, vô tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
tướng, hoặc vô tướng của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh
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hữu tướng, hoặc vô tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của tám giải thoát;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của tám giải thoát và cái danh
hữu nguyện, vô nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của tám giải thoát;
hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của tám giải thoát và cái danh tịch
tịnh, bất tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch
tịnh, hoặc bất tịch tịnh của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của tám giải thoát;
hoặc viễn ly, bất viễn ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến
xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh viễn ly, bất viễn ly của tám giải thoát và cái danh viễn ly, bất
viễn ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc
bất viễn ly của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly,
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hoặc bất viễn ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của tám giải thoát; hoặc hữu
vi, vô vi của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
vi, vô vi của tám giải thoát và cái danh hữu vi, vô vi của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tám giải thoát là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của tám giải thoát; hoặc
hữu lậu, vô lậu của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu lậu, vô lậu của tám giải thoát và cái danh hữu lậu, vô lậu của
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tám
giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh sanh, hoặc diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của tám giải thoát; hoặc sanh,
diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh,
diệt của tám giải thoát và cái danh sanh, diệt của tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của tám giải thoát là đại Bồtát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thiện, hoặc phi thiện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của tám giải thoát; hoặc
thiện, phi thiện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thiện, phi thiện của tám giải thoát và cái danh thiện, phi thiện của
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của
tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của tám giải thoát; hoặc
hữu tội, vô tội của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu tội, vô tội của tám giải thoát và cái danh hữu tội, vô tội của
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tám
giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của tám giải thoát chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của tám giải
thoát; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của tám
giải thoát và cái danh hữu phiền não, vô phiền não của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của tám
giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền
não của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ642
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tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của tám giải thoát;
hoặc thế gian, xuất thế gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh thế gian, xuất thế gian của tám giải thoát và cái danh thế
gian, xuất thế gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế
gian, hoặc xuất thế gian của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ,
mười biến xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của tám giải thoát;
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của tám giải thoát và cái danh tạp
nhiễm, thanh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của tám giải thoát chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của tám giải
thoát; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của tám
giải thoát và cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của tám thắng xứ,
chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của
tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc
Niết-bàn của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồtát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của tám giải thoát chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của tám
giải thoát; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của tám thắng xứ, chín
định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của
tám giải thoát và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của tám
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng
gian của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại,
hoặc tại lưỡng gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của tám thắng xứ, chín định
thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của tám giải thoát;
hoặc khả đắc, bất khả đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh khả đắc, bất khả đắc của tám giải thoát và cái danh khả
đắc, bất khả đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả
đắc, hoặc bất khả đắc của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười
biến xứ là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồtát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp môn giải
thoát không; hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
pháp môn giải thoát không và cái danh pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát; chính cái danh pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của pháp môn giải thoát không chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của pháp môn giải
thoát không; hoặc thường, vô thường của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh thường, vô thường của pháp môn giải thoát
không và cái danh thường, vô thường của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh thường, hoặc vô thường của pháp môn giải thoát không
là đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh lạc, hoặc khổ của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của pháp môn giải thoát không;
hoặc lạc, khổ của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
lạc, khổ của pháp môn giải thoát không và cái danh lạc, khổ của pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của pháp môn giải thoát
không là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát
không; hoặc ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát không và cái danh
ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô
ngã của pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồtát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát
không; hoặc tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát không và cái danh
tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất
tịnh của pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh,
hoặc bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của pháp môn giải thoát không chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của pháp môn giải thoát
không; hoặc không, bất không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh không, bất không của pháp môn giải thoát không và cái
danh không, bất không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát;
chính cái danh không, hoặc bất không của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp môn giải thoát không chẳng phải
là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của pháp môn giải
thoát không; hoặc hữu tướng, vô tướng của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp môn giải thoát
không và cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp môn giải thoát
không là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp môn giải thoát không chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn giải
thoát không; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn giải
thoát không và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp môn
giải thoát không là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát không chẳng phải
là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp môn giải
thoát không; hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp môn giải
thoát không và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói
là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát
không là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của pháp môn giải thoát không chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của pháp môn giải
thoát không; hoặc viễn ly, bất viễn ly của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh viễn ly, bất viễn ly của pháp môn giải thoát
không và cái danh viễn ly, bất viễn ly của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của pháp môn giải thoát không
là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của pháp môn giải thoát
không; hoặc hữu vi, vô vi của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh hữu vi, vô vi của pháp môn giải thoát không và cái danh
hữu vi, vô vi của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc
vô vi của pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
vi, hoặc vô vi của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của pháp môn giải thoát
không; hoặc hữu lậu, vô lậu của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh hữu lậu, vô lậu của pháp môn giải thoát không và cái
danh hữu lậu, vô lậu của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
lậu, hoặc vô lậu của pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của pháp môn giải thoát không;
hoặc sanh, diệt của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
sanh, diệt của pháp môn giải thoát không và cái danh sanh, diệt của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của pháp môn
giải thoát không là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của pháp môn giải thoát
không; hoặc thiện, phi thiện của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh thiện, phi thiện của pháp môn giải thoát không và cái
danh thiện, phi thiện của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát;
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của pháp môn giải thoát
không; hoặc hữu tội, vô tội của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh hữu tội, vô tội của pháp môn giải thoát không và cái
danh hữu tội, vô tội của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
tội, hoặc vô tội của pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của pháp môn giải thoát không
chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền
não của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của pháp
môn giải thoát không; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não, vô phiền
não của pháp môn giải thoát không và cái danh hữu phiền não, vô
phiền não của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện! Các danh này
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não,
hoặc vô phiền não của pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát; chính
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cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp môn giải thoát không chẳng phải
là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của pháp môn giải
thoát không; hoặc thế gian, xuất thế gian của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh thế gian, xuất thế gian của pháp môn giải
thoát không và cái danh thế gian, xuất thế gian của pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp môn
giải thoát không là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế
gian của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp môn giải thoát không chẳng phải
là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn giải
thoát không; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn giải thoát
không và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp môn giải thoát
không là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của pháp môn giải thoát không
chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc
Niết-bàn của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của pháp
môn giải thoát không; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc
Niết-bàn của pháp môn giải thoát không và cái danh thuộc sanh tử,
thuộc Niết-bàn của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện! Các
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danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc
sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của pháp môn giải thoát không là đại Bồtát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát không
chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại
lưỡng gian của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp
môn giải thoát không; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại
lưỡng gian của pháp môn giải thoát không và cái danh tại nội, tại
ngoại, tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại
nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát không là
đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của pháp môn giải thoát không chẳng phải
là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của pháp môn giải
thoát không; hoặc khả đắc, bất khả đắc của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh khả đắc, bất khả đắc của pháp môn giải thoát
không và cái danh khả đắc, bất khả đắc của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của pháp môn giải thoát
không là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh pháp
môn Tam-ma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp môn Đà-lani; hoặc pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh pháp môn Đà-la-ni và cái danh
pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
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nói là chính cái danh pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh
pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của pháp môn Tam-ma-địa
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của pháp môn Đà-lani; hoặc thường, vô thường của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thường, vô thường của pháp môn Đà-la-ni và cái danh thường, vô
thường của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của pháp môn
Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của
pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh lạc, hoặc khổ của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của pháp môn Đà-la-ni; hoặc lạc,
khổ của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của pháp môn Đà-la-ni
và cái danh lạc, khổ của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của
pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của
pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp môn Tam-ma-địa chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của pháp môn Đà-la-ni; hoặc
ngã, vô ngã của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của pháp
môn Đà-la-ni và cái danh ngã, vô ngã của pháp môn Tam-ma-địa! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát;
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chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn Tam-ma-địa chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của pháp môn Đà-la-ni; hoặc
tịnh, bất tịnh của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của
pháp môn Đà-la-ni và cái danh tịnh, bất tịnh của pháp môn Tam-mađịa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh không, hoặc bất không của pháp môn Tam-ma-địa
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của pháp môn Đà-la-ni;
hoặc không, bất không của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất
không của pháp môn Đà-la-ni và cái danh không, bất không của pháp
môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh không, hoặc bất không của pháp môn Đà-la-ni là đại
Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của pháp môn Tam-mađịa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp môn Tamma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của pháp môn Đà-lani; hoặc hữu tướng, vô tướng của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
tướng, vô tướng của pháp môn Đà-la-ni và cái danh hữu tướng, vô
tướng của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp
môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng
của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp môn
Tam-ma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn Đàla-ni; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo
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còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn Đà-la-ni và cái danh hữu
nguyện, vô nguyện của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
nguyện, hoặc vô nguyện của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của pháp môn Tamma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp môn Đàla-ni; hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp môn Đà-la-ni và cái danh tịch tịnh, bất
tịch tịnh của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của pháp
môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh
của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của pháp môn Tam-ma-địa
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của pháp môn Đà-lani; hoặc viễn ly, bất viễn ly của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn
ly, bất viễn ly của pháp môn Đà-la-ni và cái danh viễn ly, bất viễn ly
của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của pháp môn Đà-lani là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của pháp môn
Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn Tam-ma-địa chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của pháp môn Đà-la-ni; hoặc
hữu vi, vô vi của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của
pháp môn Đà-la-ni và cái danh hữu vi, vô vi của pháp môn Tam-mađịa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
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hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn Tam-ma-địa chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của pháp môn Đà-la-ni;
hoặc hữu lậu, vô lậu của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu
của pháp môn Đà-la-ni và cái danh hữu lậu, vô lậu của pháp môn
Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh sanh, hoặc diệt của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của pháp môn Đà-la-ni; hoặc
sanh, diệt của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của pháp môn
Đà-la-ni và cái danh sanh, diệt của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt
của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt
của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của pháp môn Tam-ma-địa chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của pháp môn Đà-la-ni;
hoặc thiện, phi thiện của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện
của pháp môn Đà-la-ni và cái danh thiện, phi thiện của pháp môn
Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh thiện, hoặc phi thiện của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát;
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của pháp môn Tam-ma-địa là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát;
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chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn Tam-ma-địa chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của pháp môn Đà-la-ni;
hoặc hữu tội, vô tội của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội
của pháp môn Đà-la-ni và cái danh hữu tội, vô tội của pháp môn Tamma-địa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải
là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của
pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của pháp
môn Đà-la-ni; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của pháp môn Tamma-địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của pháp môn Đà-la-ni và
cái danh hữu phiền não, vô phiền não của pháp môn Tam-ma-địa! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
phiền não, hoặc vô phiền não của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của pháp môn Tamma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp môn
Tam-ma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của pháp môn Đàla-ni; hoặc thế gian, xuất thế gian của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thế gian, xuất thế gian của pháp môn Đà-la-ni và cái danh thế gian,
xuất thế gian của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của
pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất
thế gian của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp môn Tamma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn Đàla-ni; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn Đà-la-ni và cái danh tạp nhiễm,
thanh tịnh của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của
pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải
là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của
pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của pháp
môn Đà-la-ni; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của pháp môn Tamma-địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của pháp môn Đà-la-ni và
cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của pháp môn Tam-ma-địa!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồtát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của pháp môn
Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của pháp môn Đà-la-ni chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian
của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp
môn Đà-la-ni; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp môn
Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp môn
Đà-la-ni và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp môn
Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của pháp môn Đà-la-ni
là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của
pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của pháp môn Tamma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của pháp môn Đà-lani; hoặc khả đắc, bất khả đắc của pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả
đắc, bất khả đắc của pháp môn Đà-la-ni và cái danh khả đắc, bất khả
đắc của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của pháp môn
Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của
pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát?
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Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh bậc Ly cấu,
bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc bậc Cực hỷ; hoặc
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh bậc Cực hỷ và cái danh bậc Ly
cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh bậc
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của bậc Cực hỷ; hoặc
thường, vô thường của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thường, vô thường của bậc Cực hỷ và cái danh thường, vô thường của
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của bậc Cực
hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của bậc Ly
cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
lạc, hoặc khổ của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của bậc Cực hỷ; hoặc lạc, khổ của
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của bậc Cực hỷ và cái
danh lạc, khổ của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của bậc
Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của bậc Ly cấu cho
đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng
phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của bậc Cực hỷ; hoặc ngã, vô
ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của bậc
Cực hỷ và cái danh ngã, vô ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô
ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của bậc Cực hỷ; hoặc tịnh,
bất tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của
bậc Cực hỷ và cái danh tịnh, bất tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh,
hoặc bất tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh không, hoặc bất không của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của bậc Cực hỷ; hoặc
không, bất không của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
không, bất không của bậc Cực hỷ và cái danh không, bất không của
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất không của bậc Cực hỷ
là đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của bậc Ly cấu
cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của bậc Cực hỷ; hoặc
hữu tướng, vô tướng của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
tướng, vô tướng của bậc Cực hỷ và cái danh hữu tướng, vô tướng của
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại
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sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bậc
Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bậc
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bậc Ly cấu cho đến
bậc Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của bậc Cực hỷ;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu nguyện, vô nguyện của bậc Cực hỷ và cái danh hữu nguyện,
vô nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc
vô nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của bậc Cực hỷ;
hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của bậc Cực hỷ và cái danh tịch tịnh, bất
tịch tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất
tịch tịnh của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc
bất tịch tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của bậc Cực hỷ; hoặc
viễn ly, bất viễn ly của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn
ly, bất viễn ly của bậc Cực hỷ và cái danh viễn ly, bất viễn ly của bậc
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của bậc Cực hỷ là
đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của bậc Ly cấu cho
đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của bậc Cực hỷ; hoặc hữu vi,
vô vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của bậc
Cực hỷ và cái danh hữu vi, vô vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi,
hoặc vô vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của bậc Cực hỷ; hoặc hữu
lậu, vô lậu của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu
của bậc Cực hỷ và cái danh hữu lậu, vô lậu của bậc Ly cấu cho đến
bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh sanh, hoặc diệt của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của bậc Cực hỷ; hoặc sanh, diệt
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của bậc Cực
hỷ và cái danh sanh, diệt của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh,
hoặc diệt của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thiện, hoặc phi thiện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân
chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của bậc Cực hỷ; hoặc
thiện, phi thiện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện,
phi thiện của bậc Cực hỷ và cái danh thiện, phi thiện của bậc Ly cấu
cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói
là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát;
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp
vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của bậc Cực hỷ; hoặc hữu
tội, vô tội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội
của bậc Cực hỷ và cái danh hữu tội, vô tội của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bậc Ly
cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của bậc Cực
hỷ; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của bậc Cực hỷ và
cái danh hữu phiền não, vô phiền não của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bậc Ly cấu cho
đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của bậc Cực hỷ;
hoặc thế gian, xuất thế gian của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt
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ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thế gian, xuất thế gian của bậc Cực hỷ và cái danh thế gian, xuất
thế gian của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian
của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế
gian của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của bậc Cực hỷ;
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của bậc Cực hỷ và cái danh tạp nhiễm,
thanh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc
thanh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của bậc Ly
cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bậc Cực
hỷ; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bậc Cực hỷ và
cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của bậc Cực hỷ là đại Bồ-tát;
chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của bậc Ly cấu cho
đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của bậc
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bậc
Cực hỷ; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bậc Ly cấu cho đến
bậc Pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bậc Cực hỷ
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và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bậc Ly cấu cho đến
bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của bậc Cực hỷ là
đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của bậc Cực hỷ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của bậc Ly cấu cho đến bậc
Pháp vân chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của bậc Cực hỷ; hoặc
khả đắc, bất khả đắc của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả
đắc, bất khả đắc của bậc Cực hỷ và cái danh khả đắc, bất khả đắc của
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của bậc Cực
hỷ là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của bậc Ly
cấu cho đến bậc Pháp vân là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh sáu phép
thần thông chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc năm loại mắt;
hoặc sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh năm loại mắt và cái danh sáu phép
thần thông! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái danh sáu phép thần
thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của sáu phép thần thông chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của năm loại mắt; hoặc
thường, vô thường của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường, vô thường
của năm loại mắt và cái danh thường, vô thường của sáu phép thần
thông! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh thường, hoặc vô thường của năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái
danh thường, hoặc vô thường của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh lạc, hoặc khổ của sáu phép thần thông chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của năm loại mắt; hoặc lạc, khổ
của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của năm loại mắt và cái danh
lạc, khổ của sáu phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của năm loại mắt là đại
Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của sáu phép thần thông là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của sáu phép thần thông chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của năm loại mắt; hoặc ngã,
vô ngã của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của năm loại mắt
và cái danh ngã, vô ngã của sáu phép thần thông! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của
năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của sáu
phép thần thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của sáu phép thần thông chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của năm loại mắt; hoặc tịnh,
bất tịnh của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của năm loại mắt
và cái danh tịnh, bất tịnh của sáu phép thần thông! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của
năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của sáu
phép thần thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh không, hoặc bất không của sáu phép thần thông chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của năm loại mắt; hoặc
không, bất không của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất không của
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năm loại mắt và cái danh không, bất không của sáu phép thần thông!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái danh
không, hoặc bất không của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sáu phép thần thông
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của năm loại mắt;
hoặc hữu tướng, vô tướng của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng,
vô tướng của năm loại mắt và cái danh hữu tướng, vô tướng của sáu
phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của năm loại mắt là đại Bồtát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sáu phép thần thông
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sáu phép thần
thông chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của năm loại mắt;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của sáu phép thần thông, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
nguyện, vô nguyện của năm loại mắt và cái danh hữu nguyện, vô
nguyện của sáu phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của năm loại
mắt là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sáu
phép thần thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của sáu phép thần thông
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của năm loại mắt;
hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất
tịch tịnh của năm loại mắt và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của sáu
phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của năm loại mắt là đại Bồ668
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tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của sáu phép thần thông
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của sáu phép thần thông chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của năm loại mắt; hoặc
viễn ly, bất viễn ly của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất viễn ly
của năm loại mắt và cái danh viễn ly, bất viễn ly của sáu phép thần
thông! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái
danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của sáu phép thần thông chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của năm loại mắt; hoặc hữu
vi, vô vi của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của năm loại mắt
và cái danh hữu vi, vô vi của sáu phép thần thông! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của
năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của sáu
phép thần thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sáu phép thần thông chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của năm loại mắt; hoặc
hữu lậu, vô lậu của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của năm
loại mắt và cái danh hữu lậu, vô lậu của sáu phép thần thông! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu,
hoặc vô lậu của năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu,
hoặc vô lậu của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh sanh, hoặc diệt của sáu phép thần thông chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của năm loại mắt; hoặc sanh,
diệt của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của năm loại mắt và cái
danh sanh, diệt của sáu phép thần thông! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của năm loại
mắt là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của sáu phép thần
thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thiện, hoặc phi thiện của sáu phép thần thông chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của năm loại mắt; hoặc
thiện, phi thiện của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện của năm
loại mắt và cái danh thiện, phi thiện của sáu phép thần thông! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện,
hoặc phi thiện của năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện,
hoặc phi thiện của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của sáu phép thần thông chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của năm loại mắt; hoặc hữu
tội, vô tội của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của năm
loại mắt và cái danh hữu tội, vô tội của sáu phép thần thông! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc
vô tội của năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô
tội của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của năm loại mắt chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của sáu phép
thần thông chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của năm loại
mắt; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của sáu phép thần thông, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu phiền não, vô phiền não của năm loại mắt và cái danh hữu
phiền não, vô phiền não của sáu phép thần thông! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc
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vô phiền não của năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền
não, hoặc vô phiền não của sáu phép thần thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của sáu phép thần thông
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của năm loại mắt;
hoặc thế gian, xuất thế gian của sáu phép thần thông, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế
gian, xuất thế gian của năm loại mắt và cái danh thế gian, xuất thế
gian của sáu phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của năm loại mắt
là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của sáu phép
thần thông là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sáu phép thần thông
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của năm loại mắt;
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm,
thanh tịnh của năm loại mắt và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của sáu
phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của năm loại mắt là đại Bồtát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sáu phép thần thông
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của năm loại mắt chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của sáu
phép thần thông chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của năm
loại mắt; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của sáu phép thần thông,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của năm loại mắt và cái danh
thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của sáu phép thần thông! Các danh này
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử,
hoặc thuộc Niết-bàn của năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của sáu phép thần thông là đại Bồtát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của năm loại mắt chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của
sáu phép thần thông chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của năm
loại mắt; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của sáu phép thần
thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của năm loại mắt và cái
danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của sáu phép thần thông! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội,
tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của năm loại mắt là đại Bồ-tát; chính cái
danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của sáu phép thần thông là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của năm loại mắt chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của sáu phép thần thông
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của năm loại mắt;
hoặc khả đắc, bất khả đắc của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc, bất
khả đắc của năm loại mắt và cái danh khả đắc, bất khả đắc của sáu
phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của năm loại mắt là đại Bồtát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của sáu phép thần thông
là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất
cộng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc mười lực của
Phật; hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám
pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh mười lực của Phật và cái danh bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
mười lực của Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồtát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của mười lực của Phật;
hoặc thường, vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường, vô thường của
mười lực của Phật và cái danh thường, vô thường của bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường,
hoặc vô thường của mười lực của Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh
thường, hoặc vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh lạc, hoặc khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của mười lực của Phật; hoặc lạc,
khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám
pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh lạc, khổ của mười lực của Phật và cái danh
lạc, khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám
pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh lạc, hoặc khổ của mười lực của Phật là đại Bồ-tát;
chính cái danh lạc, hoặc khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của mười lực của Phật; hoặc
ngã, vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười
tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của mười lực của Phật và
cái danh ngã, vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại
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sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của mười lực của
Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của mười lực của Phật; hoặc
tịnh, bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười
tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của mười lực của Phật và
cái danh tịnh, bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của mười lực của
Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh không, hoặc bất không của bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của mười lực của Phật;
hoặc không, bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất không của
mười lực của Phật và cái danh không, bất không của bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không,
hoặc bất không của mười lực của Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh
không, hoặc bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải
là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của mười lực của
Phật; hoặc hữu tướng, vô tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng, vô
tướng của mười lực của Phật và cái danh hữu tướng, vô tướng của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất
cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của mười lực của Phật là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của mười lực của Phật chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của mười lực của
Phật; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện, vô
nguyện của mười lực của Phật và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật
bất cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của mười lực của Phật là đại Bồtát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của mười lực của Phật chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của mười lực của
Phật; hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất tịch
tịnh của mười lực của Phật và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất
cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của mười lực của Phật là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải
là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của mười lực của Phật;
hoặc viễn ly, bất viễn ly của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất viễn ly của
mười lực của Phật và cái danh viễn ly, bất viễn ly của bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly,
hoặc bất viễn ly của mười lực của Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của mười lực của Phật; hoặc
hữu vi, vô vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười
tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của mười lực của Phật và
cái danh hữu vi, vô vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của mười lực của
Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của mười lực của Phật;
hoặc hữu lậu, vô lậu của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của mười
lực của Phật và cái danh hữu lậu, vô lậu của bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô
lậu của mười lực của Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc
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vô lậu của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám
pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh sanh, hoặc diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của mười lực của Phật; hoặc
sanh, diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười
tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của mười lực của Phật và cái
danh sanh, diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của mười lực của Phật là
đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của mười lực của Phật;
hoặc thiện, phi thiện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện của mười
lực của Phật và cái danh thiện, phi thiện của bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này
đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi
thiện của mười lực của Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc
phi thiện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười
tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của mười lực của Phật;
hoặc hữu tội, vô tội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
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được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của mười
lực của Phật và cái danh hữu tội, vô tội của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội
của mười lực của Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô
tội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp
Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của mười lực của Phật chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất
cộng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của mười lực
của Phật; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
phiền não, vô phiền não của mười lực của Phật và cái danh hữu phiền
não, vô phiền não của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của
mười lực của Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc
vô phiền não của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của mười lực của Phật chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của mười lực của
Phật; hoặc thế gian, xuất thế gian của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian, xuất
thế gian của mười lực của Phật và cái danh thế gian, xuất thế gian của
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật
bất cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của mười lực của Phật là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
680

Tập 01, Quyển 33, Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của mười lực của Phật chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của mười lực của
Phật; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm, thanh
tịnh của mười lực của Phật và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất
cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của mười lực của Phật là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của mười lực của Phật chẳng phải
là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật
bất cộng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của mười
lực của Phật; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của mười lực của Phật và cái danh thuộc
sanh tử, thuộc Niết-bàn của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn
của mười lực của Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử,
hoặc thuộc Niết-bàn của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của mười lực của Phật chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp
Phật bất cộng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của mười
lực của Phật; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn điều không
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sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại
nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của mười lực của Phật và cái danh tại nội,
tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian
của mười lực của Phật là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại,
hoặc tại lưỡng gian của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của mười lực của Phật chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của mười lực của
Phật; hoặc khả đắc, bất khả đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc, bất khả
đắc của mười lực của Phật và cái danh khả đắc, bất khả đắc của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất
cộng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của mười lực của Phật là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh đại bi, đại hỷ, đại
xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc đại từ; hoặc đại
bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh đại từ và cái danh đại bi, đại hỷ, đại xả! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh đại từ là
đại Bồ-tát; chính cái danh đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh thường, hoặc vô thường của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của đại từ; hoặc
thường, vô thường của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể
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nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường, vô
thường của đại từ và cái danh thường, vô thường của đại bi, đại hỷ, đại
xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của đại từ là đại Bồ-tát; chính cái danh
thường, hoặc vô thường của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc,
hoặc khổ của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của đại từ; hoặc lạc, khổ của đại
bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh lạc, khổ của đại từ và cái danh lạc, khổ của
đại bi, đại hỷ, đại xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói
là chính cái danh lạc, hoặc khổ của đại từ là đại Bồ-tát; chính cái danh
lạc, hoặc khổ của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của đại từ; hoặc ngã, vô ngã
của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của đại từ và cái danh ngã,
vô ngã của đại bi, đại hỷ, đại xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của đại từ là đại Bồ-tát;
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của đại từ; hoặc tịnh, bất tịnh
của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của đại từ và cái danh
tịnh, bất tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của đại từ là đại
Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh không, hoặc bất không của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là
đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của đại từ; hoặc không,
bất không của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất không của đại
từ và cái danh không, bất không của đại bi, đại hỷ, đại xả! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc
bất không của đại từ là đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất
không của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của đại từ; hoặc hữu
tướng, vô tướng của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng, vô tướng
của đại từ và cái danh hữu tướng, vô tướng của đại bi, đại hỷ, đại xả!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
tướng, hoặc vô tướng của đại từ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
tướng, hoặc vô tướng của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của đại từ; hoặc
hữu nguyện, vô nguyện của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện,
vô nguyện của đại từ và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của đại bi,
đại hỷ, đại xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đại từ là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đại bi, đại hỷ, đại xả
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của đại từ; hoặc tịch
tịnh, bất tịch tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh
của đại từ và cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả!
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Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch
tịnh, hoặc bất tịch tịnh của đại từ là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch
tịnh, hoặc bất tịch tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của đại từ; hoặc viễn
ly, bất viễn ly của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất viễn ly của
đại từ và cái danh viễn ly, bất viễn ly của đại bi, đại hỷ, đại xả! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly,
hoặc bất viễn ly của đại từ là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc
bất viễn ly của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của đại từ; hoặc hữu vi, vô vi
của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của đại từ và cái danh
hữu vi, vô vi của đại bi, đại hỷ, đại xả! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của đại từ là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của đại bi, đại hỷ, đại xả là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của đại từ; hoặc hữu lậu,
vô lậu của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của đại từ và
cái danh hữu lậu, vô lậu của đại bi, đại hỷ, đại xả! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu
của đại từ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của đại bi,
đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
sanh, hoặc diệt của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của đại từ; hoặc sanh, diệt của
đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của đại từ và cái danh sanh,
diệt của đại bi, đại hỷ, đại xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của đại từ là đại Bồ-tát; chính
cái danh sanh, hoặc diệt của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của đại từ; hoặc thiện, phi
thiện của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện của đại từ và cái
danh thiện, phi thiện của đại bi, đại hỷ, đại xả! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của đại
từ là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của đại bi, đại hỷ,
đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của đại từ; hoặc hữu tội, vô
tội của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của đại từ và cái
danh hữu tội, vô tội của đại bi, đại hỷ, đại xả! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của đại
từ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của đại bi, đại hỷ,
đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của đại bi, đại hỷ,
đại xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của đại từ;
hoặc hữu phiền não, vô phiền não của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
phiền não, vô phiền não của đại từ và cái danh hữu phiền não, vô
phiền não của đại bi, đại hỷ, đại xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của
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đại từ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não
của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của đại từ; hoặc thế
gian, xuất thế gian của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian, xuất thế
gian của đại từ và cái danh thế gian, xuất thế gian của đại bi, đại hỷ,
đại xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của đại từ là đại Bồ-tát; chính cái
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của đại từ; hoặc tạp
nhiễm, thanh tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh
của đại từ và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh của đại từ là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp
nhiễm, hoặc thanh tịnh của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của đại bi, đại hỷ,
đại xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của đại từ;
hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của đại từ và cái danh thuộc sanh tử,
thuộc Niết-bàn của đại bi, đại hỷ, đại xả! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niếtbàn của đại từ là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc
Niết-bàn của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của đại từ chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của đại bi, đại
hỷ, đại xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của đại từ;
hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại
nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của đại từ và cái danh tại nội, tại ngoại,
tại lưỡng gian của đại bi, đại hỷ, đại xả! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng
gian của đại từ là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại
lưỡng gian của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của đại từ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của đại từ; hoặc khả
đắc, bất khả đắc của đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc, bất khả đắc
của đại từ và cái danh khả đắc, bất khả đắc của đại bi, đại hỷ, đại xả!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả
đắc, hoặc bất khả đắc của đại từ là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc,
hoặc bất khả đắc của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc ba mươi hai
tướng đại sĩ; hoặc tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ba mươi hai
tướng đại sĩ và cái danh tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ba mươi hai tướng đại
sĩ là đại Bồ-tát; chính cái danh tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của tám mươi vẻ đẹp
kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của ba mươi hai tướng
đại sĩ; hoặc thường, vô thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thường, vô thường của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái danh thường,
vô thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của ba
mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô
thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh lạc, hoặc khổ của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của ba mươi hai tướng đại sĩ;
hoặc lạc, khổ của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của ba
mươi hai tướng đại sĩ và cái danh lạc, khổ của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh lạc, hoặc khổ của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính
cái danh lạc, hoặc khổ của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của ba mươi hai tướng đại sĩ;
hoặc ngã, vô ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của
ba mươi hai tướng đại sĩ và cái danh ngã, vô ngã của tám mươi vẻ đẹp
kèm theo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát;
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ;
hoặc tịnh, bất tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh
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của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái danh tịnh, bất tịnh của tám mươi
vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của tám mươi vẻ đẹp
kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của ba mươi hai tướng
đại sĩ; hoặc không, bất không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
không, bất không của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái danh không, bất
không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất không của ba
mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất
không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tám mươi vẻ
đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của ba mươi hai
tướng đại sĩ; hoặc hữu tướng, vô tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh hữu tướng, vô tướng của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái
danh hữu tướng, vô tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng,
hoặc vô tướng của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải
là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tám
mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của ba mươi hai
tướng đại sĩ; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của ba mươi hai tướng đại sĩ và
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cái danh hữu nguyện, vô nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
nguyện, hoặc vô nguyện của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của tám mươi vẻ
đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của ba mươi hai
tướng đại sĩ; hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái
danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc
bất tịch tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của tám mươi vẻ đẹp
kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của ba mươi hai tướng
đại sĩ; hoặc viễn ly, bất viễn ly của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
viễn ly, bất viễn ly của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái danh viễn ly,
bất viễn ly của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của ba
mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất
viễn ly của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tám mươi vẻ đẹp kèm theo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của ba mươi hai tướng đại sĩ;
hoặc hữu vi, vô vi của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi
của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái danh hữu vi, vô vi của tám mươi
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vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của ba mươi hai tướng đại
sĩ; hoặc hữu lậu, vô lậu của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
lậu, vô lậu của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái danh hữu lậu, vô lậu
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của ba mươi hai
tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tám
mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh sanh, hoặc diệt của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của ba mươi hai tướng đại sĩ;
hoặc sanh, diệt của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của ba
mươi hai tướng đại sĩ và cái danh sanh, diệt của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh sanh, hoặc diệt của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính
cái danh sanh, hoặc diệt của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của ba mươi hai tướng đại
sĩ; hoặc thiện, phi thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện,
phi thiện của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái danh thiện, phi thiện của
tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của ba mươi hai tướng
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đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của tám mươi
vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tám mươi vẻ đẹp kèm theo
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của ba mươi hai tướng đại
sĩ; hoặc hữu tội, vô tội của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
tội, vô tội của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái danh hữu tội, vô tội của
tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của ba mươi hai tướng
đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tám mươi
vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của ba mươi
hai tướng đại sĩ; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của tám mươi vẻ
đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của ba mươi hai
tướng đại sĩ và cái danh hữu phiền não, vô phiền não của tám mươi vẻ
đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của ba mươi hai
tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền
não của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tám mươi
vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của ba mươi hai
tướng đại sĩ; hoặc thế gian, xuất thế gian của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh thế gian, xuất thế gian của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái
danh thế gian, xuất thế gian của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc
xuất thế gian của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám mươi vẻ
đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của ba mươi hai
tướng đại sĩ; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm,
hoặc thanh tịnh của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái
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danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của ba mươi
hai tướng đại sĩ; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của tám mươi vẻ
đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của ba mươi hai
tướng đại sĩ và cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của tám mươi
vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của ba mươi hai
tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc
Niết-bàn của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của ba mươi hai tướng đại sĩ
chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại
lưỡng gian của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của ba
mươi hai tướng đại sĩ; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của tám
mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của ba
mươi hai tướng đại sĩ và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của
tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của ba
mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại,
hoặc tại lưỡng gian của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của tám mươi vẻ
đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của ba mươi hai
tướng đại sĩ; hoặc khả đắc, bất khả đắc của tám mươi vẻ đẹp kèm
theo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh khả đắc, bất khả đắc của ba mươi hai tướng đại sĩ và cái
danh khả đắc, bất khả đắc của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc
bất khả đắc của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính cái danh
696

Tập 01, Quyển 34, Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền

khả đắc, hoặc bất khả đắc của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồtát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
tánh luôn luôn xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp không quên
mất; hoặc tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh pháp không quên mất và cái danh
tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh pháp không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái danh tánh
luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của pháp không quên mất chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của tánh luôn luôn xả
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của pháp không quên
mất; hoặc thường, vô thường của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường, vô
thường của pháp không quên mất và cái danh thường, vô thường của
tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh thường, hoặc vô thường của pháp không quên mất là
đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của tánh luôn luôn
xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh lạc, hoặc khổ của tánh luôn luôn xả chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của pháp không quên mất; hoặc
lạc, khổ của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì
tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của pháp không quên mất
và cái danh lạc, khổ của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của pháp không
quên mất là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của tánh luôn
luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tánh luôn luôn xả chẳng phải là
đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của pháp không quên mất;
hoặc ngã, vô ngã của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của pháp
không quên mất và cái danh ngã, vô ngã của tánh luôn luôn xả! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của pháp không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tánh luôn luôn xả chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của pháp không quên mất;
hoặc tịnh, bất tịnh của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của
pháp không quên mất và cái danh tịnh, bất tịnh của tánh luôn luôn xả!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh,
hoặc bất tịnh của pháp không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của pháp không quên mất chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của tánh luôn luôn xả
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của pháp không quên
mất; hoặc không, bất không của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không, bất
không của pháp không quên mất và cái danh không, bất không của
tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh không, hoặc bất không của pháp không quên mất là đại
Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của tánh luôn luôn xả là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp không quên mất chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tánh luôn luôn xả
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của pháp không quên
mất; hoặc hữu tướng, vô tướng của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
tướng, vô tướng của pháp không quên mất và cái danh hữu tướng, vô
tướng của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
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thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp không
quên mất là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của
tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp không quên mất chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tánh luôn
luôn xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của pháp không
quên mất; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của tánh luôn luôn xả, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
hữu nguyện, vô nguyện của pháp không quên mất và cái danh hữu
nguyện, vô nguyện của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện
của pháp không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện,
hoặc vô nguyện của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của pháp không quên mất chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của tánh luôn luôn
xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp không
quên mất; hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của tánh luôn luôn xả, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp không quên mất và cái danh tịch tịnh,
bất tịch tịnh của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của pháp
không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch
tịnh của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của pháp không quên mất chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của tánh luôn luôn xả
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của pháp không quên
mất; hoặc viễn ly, bất viễn ly của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly, bất
viễn ly của pháp không quên mất và cái danh viễn ly, bất viễn ly của
tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của pháp không quên mất là
đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của tánh luôn luôn
xả là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tánh luôn luôn xả chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của pháp không quên mất;
hoặc hữu vi, vô vi của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của
pháp không quên mất và cái danh hữu vi, vô vi của tánh luôn luôn xả!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
vi, hoặc vô vi của pháp không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tánh luôn luôn xả chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của pháp không quên mất;
hoặc hữu lậu, vô lậu của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu của
pháp không quên mất và cái danh hữu lậu, vô lậu của tánh luôn luôn
xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh sanh, hoặc diệt của tánh luôn luôn xả chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của pháp không quên mất; hoặc
sanh, diệt của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của pháp không quên
mất và cái danh sanh, diệt của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của
pháp không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt của
tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của tánh luôn luôn xả chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của pháp không quên mất;
hoặc thiện, phi thiện của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm
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bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện, phi thiện của
pháp không quên mất và cái danh thiện, phi thiện của tánh luôn luôn
xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của pháp không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tánh luôn luôn xả chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của pháp không quên mất;
hoặc hữu tội, vô tội của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội của
pháp không quên mất và cái danh hữu tội, vô tội của tánh luôn luôn
xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của pháp không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của pháp không quên mất chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não
của tánh luôn luôn xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của pháp
không quên mất; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của tánh luôn luôn
xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh hữu phiền não, vô phiền não của pháp không quên mất và cái
danh hữu phiền não, vô phiền não của tánh luôn luôn xả! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não,
hoặc vô phiền não của pháp không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của tánh luôn luôn xả là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp không quên mất chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tánh luôn
luôn xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của pháp không
quên mất; hoặc thế gian, xuất thế gian của tánh luôn luôn xả, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thế gian, xuất thế gian của pháp không quên mất và cái danh thế gian,
xuất thế gian của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp
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không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế
gian của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp không quên mất chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tánh luôn luôn
xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp không
quên mất; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của tánh luôn luôn xả, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp không quên mất và cái danh tạp nhiễm,
thanh tịnh của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp
không quên mất là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của pháp không quên mất chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn
của tánh luôn luôn xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của pháp
không quên mất; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của tánh luôn
luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của pháp không quên mất
và cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của tánh luôn luôn xả! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc
sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của pháp không quên mất là đại Bồ-tát;
chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của tánh luôn luôn
xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của pháp không quên mất chẳng
phải là đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian
của tánh luôn luôn xả chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp
không quên mất; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của tánh luôn
luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp không quên
mất và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của tánh luôn luôn xả!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại
nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của pháp không quên mất là đại Bồ702
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tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của tánh luôn
luôn xả là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của pháp không quên mất chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của tánh luôn luôn xả
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của pháp không quên
mất; hoặc khả đắc, bất khả đắc của tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả
đắc, bất khả đắc của pháp không quên mất và cái danh khả đắc, bất
khả đắc của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của pháp không
quên mất là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của
tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc trí nhất thiết;
hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh trí nhất thiết và cái danh
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái
danh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thường, hoặc vô thường của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của trí nhất thiết; hoặc
thường, vô thường của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thường, vô thường của trí nhất thiết và cái danh thường, vô thường của
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của trí nhất
thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
lạc, hoặc khổ của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại
Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của trí nhất thiết; hoặc lạc, khổ
của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của trí nhất thiết
và cái danh lạc, khổ của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ
của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của trí nhất thiết; hoặc ngã, vô
ngã của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của trí
nhất thiết và cái danh ngã, vô ngã của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của trí nhất thiết; hoặc tịnh,
bất tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của
trí nhất thiết và cái danh tịnh, bất tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh không, hoặc bất không của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của trí nhất thiết; hoặc
không, bất không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
không, bất không của trí nhất thiết và cái danh không, bất không của
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất không của trí nhất
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thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của trí nhất thiết;
hoặc hữu tướng, vô tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu tướng, vô tướng của trí nhất thiết và cái danh hữu tướng, vô
tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng
của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô
tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồtát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của trí nhất thiết;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu nguyện, vô nguyện của trí nhất thiết và cái danh hữu
nguyện, vô nguyện của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện,
hoặc vô nguyện của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu
nguyện, hoặc vô nguyện của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của trí nhất thiết;
hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của trí nhất thiết và cái danh tịch tịnh, bất
tịch tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh
của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch
tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của trí nhất thiết; hoặc
viễn ly, bất viễn ly của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn
ly, bất viễn ly của trí nhất thiết và cái danh viễn ly, bất viễn ly của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của trí nhất thiết
là đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của trí nhất thiết; hoặc hữu
vi, vô vi của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của
trí nhất thiết và cái danh hữu vi, vô vi của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu vi, hoặc vô vi của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của trí nhất thiết; hoặc hữu
lậu, vô lậu của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu
của trí nhất thiết và cái danh hữu lậu, vô lậu của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh sanh, hoặc diệt của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải
là đại Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của trí nhất thiết; hoặc sanh, diệt
của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của trí nhất
thiết và cái danh sanh, diệt của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh,
hoặc diệt của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt
của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thiện, hoặc phi thiện của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của trí nhất thiết; hoặc
thiện, phi thiện của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện,
phi thiện của trí nhất thiết và cái danh thiện, phi thiện của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của trí nhất thiết là đại
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của trí nhất thiết; hoặc hữu
tội, vô tội của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội
của trí nhất thiết và cái danh hữu tội, vô tội của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của trí nhất thiết chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của trí nhất
thiết; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của trí nhất thiết và cái danh
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hữu phiền não, vô phiền não của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
phiền não, hoặc vô phiền não của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của trí nhất thiết;
hoặc thế gian, xuất thế gian của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thế gian, xuất thế gian của trí nhất thiết và cái danh thế gian, xuất
thế gian của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian
của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế
gian của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của trí nhất thiết;
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của trí nhất thiết và cái danh tạp nhiễm,
thanh tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc
thanh tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của trí nhất thiết chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của trí nhất
thiết; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của trí nhất thiết và
cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
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danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của trí nhất thiết là đại Bồtát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của trí nhất thiết chẳng phải là
đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của trí
nhất thiết; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của trí nhất thiết
và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của trí nhất thiết là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của trí nhất thiết;
hoặc khả đắc, bất khả đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh khả đắc, bất khả đắc của trí nhất thiết và cái danh khả đắc, bất
khả đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc
của trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả
đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc quả Dự-lưu;
hoặc quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh quả Dự-lưu và cái danh
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh quả Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái
danh quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát;
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chính cái danh thường, hoặc vô thường của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thường, vô thường của quả Dự-lưu; hoặc
thường, vô thường của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thường, vô thường của quả Dự-lưu và cái danh thường, vô thường của
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của quả Dựlưu là đại Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái danh
lạc, hoặc khổ của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc lạc, khổ của quả Dự-lưu; hoặc lạc, khổ của
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của quả Dự-lưu và cái
danh lạc, khổ của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của quả
Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, hoặc khổ của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh ngã, hoặc vô ngã của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc ngã, vô ngã của quả Dự-lưu; hoặc ngã, vô
ngã của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã, vô ngã của quả
Dự-lưu và cái danh ngã, vô ngã của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô
ngã của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Quyeån Thöù 34
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịnh, bất tịnh của quả Dự-lưu; hoặc tịnh,
bất tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh, bất tịnh của
quả Dự-lưu và cái danh tịnh, bất tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh tịnh, hoặc bất tịnh của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh không, hoặc bất không của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc không, bất không của quả Dự-lưu; hoặc
không, bất không của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
không, bất không của quả Dự-lưu và cái danh không, bất không của
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất không của quả Dựlưu là đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của quả Nhấtlai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tướng, vô tướng của quả Dự-lưu;
hoặc hữu tướng, vô tướng của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu tướng, vô tướng của quả Dự-lưu và cái danh hữu tướng, vô
tướng của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng
của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô
tướng của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu nguyện, vô nguyện của quả Dự-lưu;
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu nguyện, vô nguyện của quả Dự-lưu và cái danh hữu nguyện,
vô nguyện của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc
vô nguyện của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của quả Dự-lưu;
hoặc tịch tịnh, bất tịch tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của quả Dự-lưu và cái danh tịch tịnh, bất
tịch tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh
của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch
tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc viễn ly, bất viễn ly của quả Dự-lưu; hoặc
viễn ly, bất viễn ly của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn
ly, bất viễn ly của quả Dự-lưu và cái danh viễn ly, bất viễn ly của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của quả Dự-lưu là
đại Bồ-tát; chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
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danh hữu vi, hoặc vô vi của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu vi, vô vi của quả Dự-lưu; hoặc hữu vi,
vô vi của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể nắm
bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi, vô vi của quả
Dự-lưu và cái danh hữu vi, vô vi của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi,
hoặc vô vi của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu lậu, vô lậu của quả Dự-lưu; hoặc hữu
lậu, vô lậu của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu, vô lậu
của quả Dự-lưu và cái danh hữu lậu, vô lậu của quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát;
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh sanh, hoặc diệt của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc sanh, diệt của quả Dự-lưu; hoặc sanh, diệt
của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt
được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh, diệt của quả Dựlưu và cái danh sanh, diệt của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh,
hoặc diệt của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái danh sanh, hoặc diệt
của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát; chính
cái danh thiện, hoặc phi thiện của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện, phi thiện của quả Dự-lưu; hoặc
thiện, phi thiện của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn
714

Tập 01, Quyển 35, Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền

chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện,
phi thiện của quả Dự-lưu và cái danh thiện, phi thiện của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát;
chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu tội, vô tội của quả Dự-lưu; hoặc hữu
tội, vô tội của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể
nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội, vô tội
của quả Dự-lưu và cái danh hữu tội, vô tội của quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu tội, hoặc vô tội của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của quả Dự-lưu chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc hữu phiền não, vô phiền não của quả Dựlưu; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của quả Dự-lưu và cái danh
hữu phiền não, vô phiền não của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
phiền não, hoặc vô phiền não của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái
danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thế gian, xuất thế gian của quả Dự-lưu;
hoặc thế gian, xuất thế gian của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
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danh thế gian, xuất thế gian của quả Dự-lưu và cái danh thế gian, xuất
thế gian của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng
có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian
của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế
gian của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của quả Dự-lưu;
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của quả Dự-lưu và cái danh tạp nhiễm,
thanh tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc
thanh tịnh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của quả Dự-lưu chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của quả Dựlưu; hoặc thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của quả Dự-lưu và cái
danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-lahán! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của quả Dự-lưu là đại Bồ-tát;
chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của quả Dự-lưu chẳng phải là đại
Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả
Dự-lưu; hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả Dự-lưu
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và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả Nhất-lai, Bấthoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của quả Dự-lưu là
đại Bồ-tát; chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của quả Dự-lưu chẳng phải là đại Bồ-tát;
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của quả Nhất-lai, Bất-hoàn,
A-la-hán chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hoặc khả đắc, bất khả đắc của quả Dự-lưu; hoặc
khả đắc, bất khả đắc của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả
đắc, bất khả đắc của quả Dự-lưu và cái danh khả đắc, bất khả đắc của
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, thì tại
sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của quả Dựlưu là đại Bồ-tát; chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của quả
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Quả vị Độc-giác, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh quả vị Độc-giác! Danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh quả vị Độc-giác là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Thường, vô thường của quả vị Độc-giác, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
thường, vô thường của quả vị Độc-giác! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô thường của quả vị
Độc-giác là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Lạc, khổ của quả vị Độc-giác, rốt ráo còn chẳng
thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc, khổ của
quả vị Độc-giác! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh lạc, hoặc khổ của quả vị Độc-giác là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Ngã, vô ngã của quả vị Độc-giác, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã,
vô ngã của quả vị Độc-giác! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của quả vị Độc-giác là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tịnh, bất tịnh của quả vị Độc-giác, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh,
bất tịnh của quả vị Độc-giác! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của quả vị Độc-giác là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Không, bất không của quả vị Độc-giác, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
không, bất không của quả vị Độc-giác! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất không của quả vị
Độc-giác là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hữu tướng, vô tướng của quả vị Độc-giác, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu tướng, vô tướng của quả vị Độc-giác! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô
tướng của quả vị Độc-giác là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu nguyện, vô nguyện của quả vị Độc-giác,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu nguyện, vô nguyện của quả vị Độc-giác! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô
nguyện của quả vị Độc-giác là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Tịch tịnh, bất tịch tịnh của quả vị Độc-giác, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của quả vị Độc-giác! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất
tịch tịnh của quả vị Độc-giác là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Viễn ly, bất viễn ly của quả vị Độc-giác, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
viễn ly, bất viễn ly của quả vị Độc-giác! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của quả vị
Độc-giác là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu vi, vô vi của quả vị Độc-giác, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
vi, vô vi của quả vị Độc-giác! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có
thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của quả vị Độc-giác là đại
Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu lậu, vô lậu của quả vị Độc-giác, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
lậu, vô lậu của quả vị Độc-giác! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả vị Độc-giác
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Sanh, diệt của quả vị Độc-giác, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh,
diệt của quả vị Độc-giác! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của quả vị Độc-giác là đại Bồtát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Thiện, phi thiện của quả vị Độc-giác, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện,
phi thiện của quả vị Độc-giác! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện của quả vị Độc-giác
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu tội, vô tội của quả vị Độc-giác, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu
tội, vô tội của quả vị Độc-giác! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của quả vị Độc-giác là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của quả vị Độc-giác chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu phiền não, vô phiền não của quả vị Độcgiác, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của quả vị Độc-giác! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
phiền não, hoặc vô phiền não của quả vị Độc-giác là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Thế gian, xuất thế gian của quả vị Độc-giác, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thế gian, xuất thế gian của quả vị Độc-giác! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất
thế gian của quả vị Độc-giác là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Tạp nhiễm, thanh tịnh của quả vị Độc-giác, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của quả vị Độc-giác! Các danh này đã
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chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh
tịnh của quả vị Độc-giác là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của quả vị Độc-giác chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của quả vị Độcgiác, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của quả vị Độc-giác! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc
sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của quả vị Độc-giác là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của quả vị Độc-giác chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả vị
Độc-giác, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả vị Độcgiác! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của quả vị Độc-giác là đại Bồtát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của quả vị Độc-giác chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Khả đắc, bất khả đắc của quả vị Độc-giác, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh khả đắc, bất khả đắc của quả vị Độc-giác! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả
đắc của quả vị Độc-giác là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Tất cả hạnh đại Bồ-tát,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh tất cả hạnh đại Bồ-tát! Danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể
nói là chính cái danh tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại
Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Thường, vô thường của tất cả hạnh đại Bồ-tát,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thường, vô thường của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường, hoặc vô
thường của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Lạc, khổ của tất cả hạnh đại Bồ-tát, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc,
khổ của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc khổ của tất cả hạnh đại Bồ-tát là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Ngã, vô ngã của tất cả hạnh đại Bồ-tát, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
ngã, vô ngã của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tất cả hạnh
đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tịnh, bất tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
tịnh, bất tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tất cả hạnh
đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Không, bất không của tất cả hạnh đại Bồ-tát, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh không, bất không của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không, hoặc bất
không của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại
Bồ-tát?
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Bạch Thế Tôn! Hữu tướng, vô tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu tướng, vô tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô
tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu nguyện, vô nguyện của tất cả hạnh đại Bồtát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện,
hoặc vô nguyện của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tịch tịnh, bất tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồtát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh, hoặc
bất tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Viễn ly, bất viễn ly của tất cả hạnh đại Bồ-tát,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh viễn ly, bất viễn ly của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly, hoặc bất viễn
ly của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu vi, vô vi của tất cả hạnh đại Bồ-tát, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
hữu vi, vô vi của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tất cả hạnh
đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hữu lậu, vô lậu của tất cả hạnh đại Bồ-tát, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh hữu lậu, vô lậu của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu
của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Sanh, diệt của tất cả hạnh đại Bồ-tát, rốt ráo còn
chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh,
diệt của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh sanh, hoặc diệt của tất cả hạnh đại Bồ-tát
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Thiện, phi thiện của tất cả hạnh đại Bồ-tát, rốt
ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh thiện, phi thiện của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện, hoặc phi thiện
của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại Bồtát?
Bạch Thế Tôn! Hữu tội, vô tội của tất cả hạnh đại Bồ-tát, rốt ráo
còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh
hữu tội, vô tội của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tất cả
hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu phiền não, vô phiền não của tất cả hạnh đại
Bồ-tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của tất cả hạnh đại Bồ-tát!
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Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
phiền não, hoặc vô phiền não của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Thế gian, xuất thế gian của tất cả hạnh đại Bồtát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh thế gian, xuất thế gian của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc
xuất thế gian của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tạp nhiễm, thanh tịnh của tất cả hạnh đại Bồtát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm,
hoặc thanh tịnh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của tất cả hạnh
đại Bồ-tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của tất cả hạnh đại
Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của tất cả hạnh đại Bồ-tát là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của tất cả hạnh
đại Bồ-tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của tất cả hạnh
đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của tất cả hạnh đại Bồtát là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng phải là đại
Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Khả đắc, bất khả đắc của tất cả hạnh đại Bồ-tát,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái
danh khả đắc, bất khả đắc của tất cả hạnh đại Bồ-tát! Các danh này đã
chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả
đắc của tất cả hạnh đại Bồ-tát là đại Bồ-tát?
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái
danh quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Quả vị Giác ngộ cao
tột của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Danh
này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh quả vị Giác
ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thường, hoặc vô thường của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Thường, vô thường của quả vị Giác ngộ cao tột
của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh thường, vô thường của quả vị Giác ngộ cao tột
của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh thường, hoặc vô thường của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
lạc, hoặc khổ của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Lạc, khổ của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh lạc, khổ của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc, hoặc
khổ của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
ngã, hoặc vô ngã của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải
là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Ngã, vô ngã của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
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có cái danh ngã, vô ngã của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã,
hoặc vô ngã của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịnh, hoặc bất tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tịnh, bất tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh tịnh, bất tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh,
hoặc bất tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
không, hoặc bất không của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Không, bất không của quả vị Giác ngộ cao tột
của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh không, bất không của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh không, hoặc bất không của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tướng, hoặc vô tướng của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu tướng, vô tướng của quả vị Giác ngộ cao
tột của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh hữu tướng, vô tướng của quả vị Giác ngộ cao
tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của quả vị Giác ngộ cao tột
của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu nguyện, vô nguyện của quả vị Giác ngộ
cao tột của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của quả vị
Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của quả vị
Giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tịch tịnh, bất tịch tịnh của quả vị Giác ngộ cao
tột của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh tịch tịnh, bất tịch tịnh của quả vị Giác ngộ
cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói
là chính cái danh tịch tịnh, hoặc bất tịch tịnh của quả vị Giác ngộ cao
tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
viễn ly, hoặc bất viễn ly của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Viễn ly, bất viễn ly của quả vị Giác ngộ cao tột
của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh viễn ly, bất viễn ly của quả vị Giác ngộ cao tột
của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính
cái danh viễn ly, hoặc bất viễn ly của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật là đại Bồ-tát?
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Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu vi, hoặc vô vi của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu vi, vô vi của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh hữu vi, vô vi của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
vi, hoặc vô vi của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu lậu, hoặc vô lậu của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu lậu, vô lậu của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh hữu lậu, vô lậu của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
sanh, hoặc diệt của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là
đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Sanh, diệt của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là
có cái danh sanh, diệt của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các
danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh,
hoặc diệt của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thiện, hoặc phi thiện của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng
phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Thiện, phi thiện của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh thiện, phi thiện của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái
danh thiện, hoặc phi thiện của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là
đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu tội, hoặc vô tội của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng
phải là đại Bồ-tát?

Tập 01, Quyển 36, Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền

Bạch Thế Tôn! Hữu tội, vô tội của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống
là có cái danh hữu tội, vô tội của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật!
Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu
tội, hoặc vô tội của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của quả vị Giác ngộ cao tột của chư
Phật chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Hữu phiền não, vô phiền não của quả vị Giác
ngộ cao tột của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của quả vị
Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao
có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của quả
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thế gian, hoặc xuất thế gian của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Thế gian, xuất thế gian của quả vị Giác ngộ cao
tột của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh thế gian, xuất thế gian của quả vị Giác ngộ
cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói
là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của quả vị Giác ngộ cao
tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tạp nhiễm, thanh tịnh của quả vị Giác ngộ cao
tột của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của quả vị Giác ngộ cao
tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của quả vị Giác ngộ cao tột
của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của quả vị Giác
ngộ cao tột của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn của quả
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại
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sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử, hoặc thuộc Niết-bàn
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của quả vị Giác ngộ cao tột của
chư Phật chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả vị Giác
ngộ cao tột của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh
chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, thì
tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng
gian của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ-tát?
Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh
khả đắc, hoặc bất khả đắc của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật
chẳng phải là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Khả đắc, bất khả đắc của quả vị Giác ngộ cao
tột của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng
có, huống là có cái danh khả đắc, bất khả đắc của quả vị Giác ngộ cao
tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là
chính cái danh khả đắc, hoặc bất khả đắc của quả vị Giác ngộ cao tột
của chư Phật là đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn! Sắc ... các pháp và danh; các pháp thường, vô
thường ... của sắc và danh đã chẳng thể nắm bắt được, mà nói là cái
danh của sắc ... các pháp và cái danh các pháp thường, vô thường ...
của sắc là đại Bồ-tát, là điều không có.
Phật bảo: Thiện Hiện! Hay thay! Hay thay! Đúng vậy! Đúng
vậy! Như Ngươi đã nói. Thiện Hiện! Vì Sắc ... các pháp và các pháp
thường, vô thường ... của sắc chẳng thể nắm bắt được, nên cái danh
của sắc ... các pháp và cái danh của các pháp thường, vô thường của
sắc, cũng chẳng thể nắm bắt được; vì pháp và danh chẳng thể nắm bắt
được, nên đại Bồ-tát cũng chẳng thể nắm bắt được; vì đại Bồ-tát
chẳng thể nắm bắt được, nên việc thực hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa
cũng chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nên học như vậy!
Lại nữa, Thiện Hiện! Trước đây, ngươi đã nói là con chẳng thấy
có pháp có thể gọi là đại Bồ-tát. Đúng vậy! Đúng vậy! Như ngươi đã
nói. Thiện Hiện! Các pháp chẳng thấy các pháp; các pháp chẳng thấy
pháp giới; pháp giới chẳng thấy các pháp; pháp giới chẳng thấy pháp
giới. Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy sắc giới; sắc giới chẳng thấy
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pháp giới; pháp giới chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức giới; thọ,
tưởng, hành, thức giới chẳng thấy pháp giới.
Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy nhãn xứ giới; nhãn xứ giới
chẳng thấy pháp giới; pháp giới chẳng thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới
chẳng thấy sắc xứ giới; sắc xứ giới chẳng thấy pháp giới; pháp giới
chẳng thấy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ giới; thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ giới chẳng thấy pháp giới.
Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy nhãn giới, sắc giới, nhãn thức
giới; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới chẳng thấy pháp giới. Pháp
giới chẳng thấy nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; nhĩ giới, thanh giới,
nhĩ thức giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy tỷ giới,
hương giới, tỷ thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới chẳng thấy
pháp giới. Pháp giới chẳng thấy thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thiệt
giới, vị giới, thiệt thức giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng
thấy thân giới, xúc giới, thân thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức
giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy ý giới, pháp giới, ý
thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới chẳng thấy pháp giới.
Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy địa giới; địa giới chẳng thấy
pháp giới. Pháp giới chẳng thấy thủy, hỏa, phong, không, thức giới;
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thấy pháp giới.
Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy thánh đế khổ giới; thánh đế
khổ giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy thánh đế tập, diệt,
đạo giới; thánh đế tập, diệt, đạo giới chẳng thấy pháp giới.
Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy vô minh giới; vô minh giới
chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não giới;
hành ... cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não giới chẳng thấy pháp
giới.
Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy Dục giới; Dục giới chẳng
thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy Sắc, Vô sắc giới; Sắc, Vô sắc
giới chẳng thấy pháp giới.
Thiện Hiện! Hữu vi giới chẳng thấy vô vi giới; vô vi giới chẳng
thấy hữu vi giới. Vì sao vậy? Thiện Hiện! Vì chẳng lìa hữu vi mà thiết
lập vô vi; chẳng lìa vô vi mà thiết lập hữu vi.
Thiện Hiện! Như vậy, khi đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, đối với tất cả pháp, đều không có cái thấy. Khi đối với tất cả các
pháp không có cái thấy, thì tâm chẳng kinh hoàng, chẳng hãi hùng,
chẳng sợ sệt; đối với tất cả pháp, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo
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âu, hối hận. Vì sao vậy? Vì khi đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thấy sắc, chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức; chẳng thấy
nhãn xứ, chẳng thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chẳng thấy sắc xứ, chẳng
thấy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chẳng thấy nhãn giới, sắc giới,
nhãn thức giới; chẳng thấy nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; chẳng
thấy tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; chẳng thấy thiệt giới, vị giới,
thiệt thức giới; chẳng thấy thân giới, xúc giới, thân thức giới; chẳng
thấy ý giới, pháp giới, ý thức giới; chẳng thấy địa giới, chẳng thấy
thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chẳng thấy thánh đế khổ, chẳng
thấy thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng thấy vô minh, chẳng thấy hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não; chẳng thấy Dục giới, chẳng thấy Sắc, Vô sắc giới; chẳng
thấy hữu vi, chẳng thấy vô vi; chẳng thấy tham, sân, si, chẳng thấy dứt
bỏ tham, sân, si; chẳng thấy ngã; chẳng thấy hữu tình, dòng sinh
mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do
người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người
làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự
thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy; chẳng thấy
Thanh-văn, chẳng thấy pháp Thanh-văn; chẳng thấy Ðộc-giác, chẳng
thấy pháp Ðộc-giác; chẳng thấy Bồ tát, chẳng thấy pháp Bồ tát; chẳng
thấy Phật, chẳng thấy pháp Phật; chẳng thấy Quả vị Giác ngộ cao tột.
Thiện Hiện! Như vậy, đại Bồ-tát ấy đối với tất cả pháp đều
không có cái thấy; khi đối với tất cả pháp không có cái thấy, thì tâm
chẳng kinh hoàng, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt; đối với tất cả pháp,
tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo âu, hối hận.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì
mà đại Bồ-tát ấy đối với tất cả pháp, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng
lo âu, hối hận?
Phật dạy: Thiện Hiện! đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả tâm, tâm sở,
pháp chẳng đắc, chẳng thấy. Do nhân duyên này, nên đại Bồ-tát ấy đối
với tất cả pháp, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo âu, hối hận.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồtát ấy đối với tất cả pháp, tâm chẳng kinh hoàng, hãi hùng, sợ sệt?
Phật dạy: Thiện Hiện! đại Bồ-tát ấy đối với tất cả ý giới, ý thức
giới chẳng đắc, chẳng thấy. Vì vậy, đại Bồ-tát đối với tất cả pháp, tâm
chẳng kinh hoàng, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát đối với tất cả pháp đều không có cái
được, nên hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
đối với tất cả xứ, chẳng đắc Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng đắc cái danh
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng đắc Bồ tát, chẳng đắc cái danh Bồ tát,
chẳng đắc tâm Bồ tát.
Thiện Hiện! Nên dạy bảo, trao truyền như vậy cho các đại Bồtát, khiến họ tu hành rốt ráo Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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VIII. PHAÅM KHUYEÂN HOÏC
Lúc bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại
Bồ-tát muốn hoàn thành bố thí Ba-la-mật-đa, nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa; đại Bồ-tát muốn hoàn thành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát
muốn biết khắp sắc, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đại Bồ-tát muốn
biết khắp thọ, tưởng, hành, thức, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại
Bồ-tát muốn biết khắp nhãn xứ, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đại
Bồ-tát muốn biết khắp nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa. Đại Bồ-tát muốn biết rõ sắc xứ, nên học Bát-nhã-ba-la-mậtđa; đại Bồ-tát muốn biết rõ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, nên học
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn biết rõ nhãn giới, sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đại Bồ-tát muốn biết rõ nhĩ giới,
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra, nên học Bát nhã Ba la mật; đại Bồ-tát muốn biết rõ tỷ giới,
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra , nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đại Bồ-tát muốn biết rõ thiệt
giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đại Bồ-tát muốn biết rõ
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đại Bồ-tát
muốn biết rõ ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát
muốn biết rõ địa giới, nên học Bát nhã Ba la mật; đại Bồ-tát muốn biết
rõ thủy, hỏa, phong, không, thức giới, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Đại Bồ-tát muốn biết rõ thánh đế khổ, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
đại Bồ-tát muốn biết rõ thánh đế tập, diệt, đạo, nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa. Đại Bồ-tát muốn biết rõ vô minh, nên học Bát-nhã-ba-la-mậtđa; đại Bồ-tát muốn biết rõ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái,
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa. Đại Bồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn tham, sân, si, nên học
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn thân kiến,
giới cấm thủ, nghi, dục, tham, sân nhuế, nên học Bát-nhã-ba-la-mậtđa. Đại Bồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn tham sắc, tham vô sắc, vô
minh, mạn, trạo cử, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn
đoạn trừ vĩnh viễn tất cả triền kiết, tùy miên, nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa. Đại Bồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn tứ thực, nên học Bát-nhã-
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ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn bốn dòng thác phiền
não, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh
viễn bốn sự ràng buộc thân, bốn điên đảo, nên học Bát-nhã-ba-la-mậtđa. Đại Bồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn ba lậu, ba bất thiện căn, nên
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn xa lìa mười nghiệp đạo
bất thiện, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn tu hành
mười nghiệp đạo thiện, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát
muốn tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên học Bát-nhãba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn tu bốn niệm trụ, nên học Bát-nhã-bala-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nên học Bát-nhã-ba-lamật-đa. Đại Bồ-tát muốn chứng đắc mười lực của Phật, nên học Bátnhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn chứng đắc bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên học
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn chứng đắc sáu phép thần
thông tự tại, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn chứng
đắc bốn tịnh lự, bốn định vô sắc, định diệt tận, siêu việt thứ lớp, thuận
nghịch tự tại, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn đối với
tất cả các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Thiền định đều được tự tại,
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn chứng đắc đầy đủ
định Giác chi, định Sư tử du hý, định Sư tử phấn tấn, định Sư tử tần
thân, định Sư tử khiếm khư, định Kiện hành, định Bảo ấn, định Diệu
nguyệt, định Nguyệt tràng tướng, định Nhất thiết pháp ấn, định Quán
đỉnh ấn, định Pháp giới quyết định, định Quyết định tràng tướng, định
Kim cương dụ, định Nhập nhất thiết pháp ấn, định An trụ định vương,
định Vương ấn, định Tinh tấn lực, định Ðẳng dũng, định Nhập nhất
thiết ngôn từ quyết định, định Nhập nhất thiết danh tự quyết định, định
Quán phương, định Ðà-la-ni ấn, định Vô vong thất, định Chư pháp
đẳng thú hải ấn, định Biến phú hư không, định Tam luân thanh tịnh,
định Thú hướng bất thối chuyển thần thông, định Khí trung dũng xuất,
định Tối thắng tràng tướng, định Thiêu chư phiền não, định Hàng
phục bốn ma, định Ðại trí tuệ cự, định Xuất sanh thập lực. Đại Bồ-tát
muốn chứng đắc vô lượng trăm ngàn pháp môn Thiền định như vậy,
nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Đại Bồ-tát muốn đáp ứng đầy đủ tâm nguyện của tất cả hữu
tình, nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn hoàn thành thiện
căn thù thắng như vậy, do thiện căn này, vĩnh viễn chẳng đọa vào
đường ác, chẳng sanh vào nhà bần tiện, chẳng rơi vào bậc Thanh-văn
737

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

và Ðộc-giác, ở bậc cao nhất của Bồ-tát, vĩnh viễn chẳng thối đọa, nên
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lúc ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Thế nào gọi là Bồ tát Ðỉnh
đọa?
Thiện Hiện đáp: Nếu các Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo
mà hành sáu phép Ba-la-mật, không có phương tiện thiện xảo mà trụ
ba pháp môn giải thoát, thì rơi vào bậc Thanh-văn hoặc Ðộc giác,
chẳng nhập Chánh tánh, Ly sanh của Bồ-tát. Như vậy, gọi là Bồ tát
Ðỉnh đọa. Chính sự Ðỉnh đọa này cũng gọi là Sanh.
Khi ấy Xá Lợi Tử liền hỏi tiếp: Vì duyên gì Bồ tát Ðỉnh đọa gọi
là Sanh?
Thiện Hiện đáp: Sanh có nghĩa là pháp ái. Nếu các Bồ tát thuận
theo đường pháp ái thì gọi là Sanh.
Xá Lợi Tử hỏi: Vì sao gọi là Bồ-tát thuận theo đường pháp ái?
Thiện Hiện đáp: Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, đối với sắc an trú không, mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ,
tưởng, hành, thức an trú không, mà khởi tưởng đắm trước; đối với sắc
an trú vô tướng, mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành,
thức an trú vô tướng, mà khởi tưởng đắm trước; đối với sắc an trú vô
nguyện mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành, thức an
trú vô nguyện, mà khởi tưởng đắm trước; đối với sắc an trú vô thường,
mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành, thức an trú vô
thường mà khởi tưởng đắm trước; đối với sắc an trú khổ, mà khởi
tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành, thức an trú khổ, mà khởi
tưởng đắm trước; đối với sắc an trú vô ngã, mà khởi tưởng đắm trước,
đối với thọ, tưởng, hành, thức an trú vô ngã, mà khởi tưởng đắm
trước; đối với sắc an trú bất tịnh, mà khởi tưởng đắm trước, đối với
thọ, tưởng, hành, thức an trú bất tịnh, mà khởi tưởng đắm trước; đối
với sắc an trú tịch tịnh, mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng,
hành, thức an trú tịch tịnh, mà khởi tưởng đắm trước; đối với sắc an
trú viễn ly, mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành, thức
an trú viễn ly, mà khởi tưởng đắm trước, thì đó là Bồ-tát thuận theo
đường pháp ái.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, khởi lên ý nghĩ: Đây là sắc
nên đoạn; đây là thọ, tưởng, hành, thức nên đoạn. Do đó cho nên phải
đoạn sắc; do đó cho nên phải đoạn thọ, tưởng, hành, thức. Đây là khổ
nên biết rõ, do đó cho nên phải biết rõ khổ. Ðây là tập nên đoạn vĩnh
viễn, do đó cho nên phải đoạn trừ vĩnh viễn tập. Ðây là diệt nên tác
chứng, do đó cho nên phải tác chứng diệt. Ðây là đạo nên tu tập, do đó
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cho nên phải tu tập đạo. Ðây là tạp nhiễm, đây là thanh tịnh; đây nên
gần gũi, đây chẳng nên gần gũi; đây nên làm, đây chẳng nên làm; đây
là đạo, đây chẳng phải là đạo; đây nên học, đây chẳng nên học; đây là
bố thí Ba-la-mật-đa, đây chẳng phải là bố thí Ba-la-mật-đa; đây là tịnh
giới Ba-la-mật-đa, đây chẳng phải là tịnh giới Ba-la-mật-đa; đây là an
nhẫn Ba-la-mật-đa, đây chẳng phải là an nhẫn Ba-la-mật-đa; đây là
tinh tấn Ba-la-mật-đa, đây chẳng phải là tinh tấn Ba-la-mật-đa; đây là
tịnh lự Ba-la-mật-đa, đây chẳng phải là tịnh lự Ba-la-mật-đa; đây là
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đây chẳng phải là Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đây là
phương tiện thiện xảo, đây chẳng phải là phương tiện thiện xảo; đây là
Bồ-tát sanh, đây là Bồ tát ly sanh. Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, an trụ các pháp như vậy mà sanh tưởng
đắm, thì đó là Bồ-tát thuận theo đường pháp ái. Pháp ái như vậy gọi là
Sanh, như ăn đêm thường sanh bệnh hoạn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: đại Bồ-tát nhập Chánh tánh
Ly sanh như thế nào?
Thiện Hiện đáp: Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng thấy cái không nội, chẳng đợi cái không nội mà quán cái
không ngoại; chẳng thấy cái không ngoại, chẳng đợi cái không ngoại
mà quán cái không nội; chẳng đợi cái không ngoại mà quán cái không
nội; chẳng thấy cái không nội ngoại, chẳng đợi cái không nội ngoại
mà quán cái không ngoại; chẳng đợi cái không nội ngoại mà quán cái
không không; chẳng thấy cái không không, chẳng đợi cái không
không mà quán cái không nội ngoại; chẳng đợi cái không không mà
quán cái không lớn; chẳng thấy cái không lớn, chẳng đợi cái không
lớn mà quán cái không không; chẳng đợi cái không lớn mà quán cái
không thắng nghĩa; chẳng thấy cái không thắng nghĩa, chẳng đợi cái
không thắng nghĩa mà quán cái không lớn; chẳng đợi cái không thắng
nghĩa mà quán cái không hữu vi; chẳng thấy cái không hữu vi, chẳng
đợi cái không hữu vi mà quán cái không thắng nghĩa; chẳng đợi cái
không hữu vi mà quán cái không vô vi; chẳng thấy cái không vô vi,
chẳng đợi cái không vô vi mà quán cái không hữu vi; chẳng đợi cái
không vô vi mà quán cái không rốt ráo; chẳng thấy cái không rốt ráo,
chẳng đợi cái không rốt ráo mà quán cái không vô vi; chẳng đợi cái
không rốt ráo mà quán cái không không biên giới; chẳng thấy cái
không không biên giới, chẳng đợi cái không không biên giới mà quán
cái không rốt ráo; chẳng đợi cái không không biên giới mà quán cái
không tản mạn; chẳng thấy cái không tản mạn, chẳng đợi cái không
tản mạn mà quán cái không không biên giới; chẳng đợi cái không tản
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mạn mà quán cái không không đổi khác; chẳng thấy cái không không
đổi khác, chẳng đợi cái không không đổi khác mà quán cái không tản
mạn; chẳng đợi cái không không đổi khác mà quán cái không bản
tính; chẳng thấy cái không bản tính, chẳng đợi cái không bản tính mà
quán cái không không đổi khác; chẳng đợi cái không bản tính mà quán
cái không tự tướng; chẳng thấy cái không tự tướng, chẳng đợi cái
không tự tướng mà quán cái không bản tính; chẳng đợi cái không tự
tướng mà quán cái không cộng tướng; chẳng thấy cái không cộng
tướng, chẳng đợi cái không cộng tướng mà quán cái không tự tướng;
chẳng đợi cái không cộng tướng mà quán cái không tất cả pháp; chẳng
thấy cái không tất cả pháp, chẳng đợi cái không tất cả pháp mà quán
cái không cộng tướng; chẳng đợi cái không tất cả pháp mà quán cái
không chẳng thể nắm bắt được; chẳng thấy cái không chẳng thể nắm
bắt được, chẳng đợi cái không chẳng thể nắm bắt được mà quán cái
không tất cả pháp; chẳng đợi cái không chẳng thể nắm bắt được mà
quán cái không không tánh; chẳng thấy cái không không tánh, chẳng
đợi cái không không tánh mà quán cái không chẳng thể nắm bắt được;
chẳng đợi cái không không tánh mà quán cái không tự tánh; chẳng
thấy cái không tự tánh, chẳng đợi cái không tự tánh mà quán cái
không không tánh; chẳng đợi cái không tự tánh mà quán cái không
không tánh tự tánh; chẳng thấy cái không không tánh tự tánh, chẳng
đợi cái không không tánh tự tánh mà quán cái không tự tánh. Xá Lợi
Tử! Đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu quán như vậy
thì gọi là Bồ tát nhập Chánh tánh Ly sanh.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa , nên học như thế này: Sắc nên biết, chẳng nên đắm; thọ,
tưởng, hành, thức nên biết, chẳng nên đắm. Cái danh của sắc nên biết,
chẳng nên đắm; cái danh thọ, tưởng, hành, thức nên biết, chẳng nên
đắm. Nhãn xứ nên biết, chẳng nên đắm; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên
biết, chẳng nên đắm. Cái danh nhãn xứ nên biết, chẳng nên đắm; cái
danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên biết, chẳng nên đắm. Sắc xứ nên
biết, chẳng nên đắm; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên biết, chẳng
nên đắm. Cái danh sắc xứ nên biết, chẳng nên đắm; cái danh thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ nên biết, chẳng nên đắm. Nhãn giới, sắc giới,
nhãn thức giới nên biết, chẳng nên đắm; cái danh nhãn giới, sắc giới,
nhãn thức giới nên biết, chẳng nên đắm. Nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức
giới nên biết, chẳng nên đắm; cái danh nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức
giới nên biết, chẳng nên đắm. Tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới nên
biết, chẳng nên đắm; cái danh tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới nên
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biết, chẳng nên đắm. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới nên biết, chẳng
nên đắm; cái danh thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới nên biết, chẳng
nên đắm. Thân giới, xúc giới, thân thức giới nên biết, chẳng nên đắm;
cái danh thân giới, xúc giới, thân thức giới nên biết, chẳng nên đắm. Ý
giới, pháp giới, ý thức giới nên biết, chẳng nên đắm; cái danh ý giới,
pháp giới, ý thức giới nên biết, chẳng nên đắm. Địa giới nên biết,
chẳng nên đắm; thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên biết, chẳng
nên đắm. Cái danh địa giới nên biết, chẳng nên đắm; cái danh thủy,
hỏa, phong, không, thức giới nên biết, chẳng nên đắm. Thánh đế khổ
nên biết, chẳng nên đắm; thánh đế tập, diệt, đạo nên biết, chẳng nên
đắm. Cái danh thánh đế khổ nên biết, chẳng nên đắm; cái danh thánh
đế tập, diệt, đạo nên biết, chẳng nên đắm. Vô minh nên biết, chẳng
nên đắm; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não nên biết, chẳng nên đắm. Cái danh vô minh
nên biết, chẳng nên đắm; cái danh hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não nên biết, chẳng nên đắm. Bốn tịnh lự nên biết, chẳng nên đắm;
bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên biết, chẳng nên đắm. Cái danh bốn
tịnh lự nên biết, chẳng nên đắm; cái danh bốn vô lượng, bốn định vô
sắc nên biết, chẳng nên đắm. Năm loại mắt nên biết, chẳng nên đắm;
sáu phép thần thông nên biết, chẳng nên đắm. Cái danh năm loại mắt
nên biết, chẳng nên đắm; cái danh sáu phép thần thông nên biết, chẳng
nên đắm. Bố thí Ba-la-mật-đa nên biết, chẳng nên đắm; tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa nên biết, chẳng nên đắm.
Cái danh bố thí Ba-la-mật-đa nên biết, chẳng nên đắm; cái danh tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa nên biết, chẳng
nên đắm. Bốn niệm trụ nên biết, chẳng nên đắm; bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên
biết, chẳng nên đắm. Cái danh bốn niệm trụ nên biết, chẳng nên đắm;
cái danh bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên biết, chẳng
nên đắm. Mười lực của Phật nên biết, chẳng nên đắm; bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
nên biết, chẳng nên đắm. Cái danh mười lực của Phật nên biết, chẳng
nên đắm; cái danh bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng nên
biết, chẳng nên đắm.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa , nên học như thế nầy: Tâm Bồ-đề nên biết, chẳng nên đắm;
cái danh tâm Bồ-đề nên biết, chẳng nên đắm. Tâm Vô thượng nên
biết, chẳng nên đắm; cái danh tâm Vô thượng nên biết, chẳng nên
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đắm. Tâm rộng lớn nên biết, chẳng nên đắm; cái danh tâm rộng lớn
nên biết, chẳng nên đắm. Vì sao vậy? Vì tâm ấy chẳng phải là thường
tâm, vì bản tánh thanh tịnh.
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Vì sao tâm ấy bản tánh
thanh tịnh?
Thiện Hiện đáp: Tâm ấy, bản tánh chẳng tương ưng với tham,
chẳng phải chẳng tương ưng; chẳng tương ưng với sân, chẳng phải
chẳng tương ưng; chẳng tương ưng với si, chẳng phải chẳng tương
ưng; chẳng tương ưng với các triền kiết, tùy miên, chẳng phải chẳng
tương ưng; chẳng tương ưng với các kiến, thú, lậu, bộc lưu, ách thủ ...
chẳng phải chẳng tương ưng; chẳng tương ưng các tâm Thanh-văn,
Ðộc-giác, chẳng phải chẳng tương ưng.
Xá Lợi Tử! Tâm ấy, bản tánh thanh tịnh như vậy.
Xá Lợi Tử hỏi: Tâm ấy, bản tánh là tâm hay chẳng phải tâm?
Thiện Hiện đáp: Trong tính chẳng phải tâm có cái tánh vô tánh
có thể nắm bắt được chăng?
Xá Lợi tử đáp: Không! Thiện Hiện
Thiện Hiện nói: Trong tính chẳng phải tâm có cái tánh không
tánh đã chẳng thể nắm bắt được, thì tại sao có thể nói là tâm ấy, bản
tánh là tâm hay chẳng phải tâm?
Xá Lợi Tử hỏi: Những gì gọi là tánh của tâm chẳng phải tâm?
Thiện Hiện đáp: Đối với tất cả các pháp không đổi khác, không
phân biệt, gọi đó là cái tánh của tâm chẳng phải tâm.
Xá Lợi Tử hỏi: Như tâm không đổi khác, không phân biệt, sắc
cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thọ, tưởng, hành,
thức cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhãn xứ cũng
không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, sắc xứ cũng không
đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
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- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhãn giới, sắc giới,
nhãn thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhĩ giới, thanh
giới, nhĩ thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, tỷ giới, hương giới,
tỷ thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thiệt giới, vị giới,
thiệt thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thân giới, xúc giới,
thân thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, ý giới, pháp giới, ý
thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, địa giới cũng
không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thủy, hỏa, phong,
không, thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thánh đế khổ cũng
không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thánh đế tập, diệt,
đạo cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, vô minh cũng
không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
743

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn tịnh lự cũng
không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn vô lượng, bốn
định vô sắc cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, năm loại mắt cũng
không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, sáu phép thần
thông cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bố thí Ba-la-mậtđa cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không đổi khác, không
phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn niệm trụ cũng
không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, mười lực của Phật
cũng không đổi khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
- Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng cho đến quả vị Giác ngộ cao tột cũng không đổi
khác, không phân biệt sao?
Ðáp: Đúng vậy!
Khi ấy, Xá Lợi Tử khen Thiện Hiện: Hay thay! Hay thay! Thật
đúng như đã nói, Ngài là chơn Phật tử, từ tâm Phật sanh, từ miệng
Phật sanh, từ pháp Phật sanh, từ pháp hóa sanh, nhận phần pháp Phật,
chẳng nhận phần của cải. Ở trong các pháp, thân tự tác chứng, do tuệ
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nhãn hiện thấy, nên mới có thể nói lên như vậy. Thế Tôn khen Ngài, ở
trong chúng Thanh-văn, là người đệ nhất an trú trong định Vô tránh.
Như lời Phật dạy, thật đúng, không sai.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên học
như vậy. Nếu đại Bồ-tát, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thường học
như vậy, thì nên biết đã an trú bậc Bất thối chuyển, chẳng rời Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện! Người muốn học bậc Thanh-văn, đối với Bát-nhãba-la-mật-đa nên siêng năng lắng nghe, tu tập, đọc tụng, thọ trì, như lý
tư duy, khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc Ðộc-giác, đối với
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên siêng năng lắng nghe, tu tập, đọc tụng, thọ
trì, như lý tư duy, khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc Bồ tát, đối
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên siêng năng lắng nghe, tu tập, đọc tụng,
thọ trì, như lý tư duy, khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc Như
Lai, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên siêng năng lắng nghe, tu tập,
đọc tụng, thọ trì, như lý tư duy, khiến được rốt ráo. Vì sao vậy? Vì
trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy, đã rộng nói, khai thị pháp của ba
thừa. Nếu đại Bồ-tát học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tức là đã học khắp cả
ba thừa, và đối với pháp của ba thừa đều được thấu suốt.
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Lúc bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật : Bạch Thế Tôn! Đối
với đại Bồ-tát và đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, con đều chẳng đắc,
chẳng thấy, thì tại sao khiến con dùng pháp tương ưng Bát-nhã-ba-lamật-đa dạy bảo trao truyền cho các đại Bồ-tát? Bạch Thế Tôn! Đối với
các pháp, con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán; nếu
đem pháp ấy dạy bảo, trao truyền cho các đại Bồ-tát, thì có thể có sự
hối tiếc. Bạch Thế Tôn! Đối với các pháp, con chẳng đắc, chẳng thấy,
hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là đại Bồ-tát;
đây là Bát-nhã-ba-la-mật-đa? Bạch Thế Tôn! Cái danh đại Bồ-tát ấy
và cái danh Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy đều không có chỗ trụ, cũng
chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa hai danh ấy đã
không có sở hữu, nên hai danh ấy đều không có chỗ trụ, cũng chẳng
phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn! Đối với sắc, thọ, tưởng, hành,
thức, con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại
sao có thể nói đây là sắc, cho đến đây là thức? Bạch Thế Tôn! Cái
danh của sắc ấy v.v… đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng
có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của cái danh của sắc v.v… đã
không có sở hữu, nên cái danh của sắc v.v… đều không có chỗ trụ,
cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, con
chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể
nói đây là nhãn xứ, cho đến … đây là ý xứ? Bạch Thế Tôn! Cái danh
của nhãn xứ ấy v.v… đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có
chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của cái danh nhãn xứ v.v… đã không
có sở hữu, nên cái danh của nhãn xứ v.v… đều không có chỗ trụ, cũng
chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, con
chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể
nói đây là sắc xứ, cho đến … đây là pháp xứ? Bạch Thế Tôn! Cái
danh của sắc xứ ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng
có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của cái danh sắc xứ v.v... đã
không có sở hữu, nên cái danh sắc xứ v.v... đều không có chỗ trụ,
cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và
nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, con chẳng
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đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây
là nhãn giới, cho đến … đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra? Bạch Thế Tôn! Cái danh nhãn giới ấy v.v... đều không có chỗ trụ,
cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh
nhãn giới v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh nhãn giới v.v... đều
không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ
xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, con chẳng đắc, chẳng
thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là nhĩ giới,
cho đến … đây là các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế
Tôn! Cái danh nhĩ giới ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải
chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh nhĩ giới v.v... đã
không có sở hữu, nên cái danh nhĩ giới v.v... đều không có chỗ trụ,
cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, con chẳng đắc, chẳng
thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là tỷ giới,
cho đến … đây là các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế
Tôn! Cái danh tỷ giới ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải
chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh tỷ giới v.v... đã
không có sở hữu, nên cái danh tỷ giới v.v... đều không có chỗ trụ,
cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, con chẳng đắc,
chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là
thiệt giới, cho đến … đây là các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra?
Bạch Thế Tôn! Cái danh thiệt giới ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng
chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh thiệt
giới v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh thiệt giới v.v... đều không
có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với thân giới, xúc giới, thân thức giới và
thân xúc cùng với các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, con chẳng
đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây
là thân giới, cho đến … đây là các thọ do thân xúc làm duyên sanh
ra? Bạch Thế Tôn! Cái danh thân giới ấy v.v... đều không có chỗ trụ,
cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh
thân giới v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh thân giới v.v... đều
không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
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Bạch Thế Tôn! Đối với ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, con chẳng đắc, chẳng thấy,
hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là ý giới, cho
đến … đây là các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn! Cái
danh ý giới ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có
chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh ý giới v.v... đã không có sở
hữu, nên cái danh ý giới v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải
chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với địa, thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có
thể nói đây là địa giới, cho đến đây là thức giới? Bạch Thế Tôn! Cái
danh địa giới ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có
chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh địa giới v.v... đã không có
sở hữu, nên cái danh địa giới v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng
phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với thánh đế khổ, tập, diệt, đạo, con chẳng
đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây
là thánh đế khổ, cho đến đây là thánh đế đạo? Bạch Thế Tôn! Cái
danh thánh đế khổ ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải
chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh thánh đế khổ v.v...
đã không có sở hữu, nên cái danh thánh đế khổ v.v... đều không có
chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ,
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, con chẳng
đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây
là vô minh, cho đến … đây là lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não? Bạch
Thế Tôn! Cái danh vô minh ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng
chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh vô
minh v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh vô minh v.v... đều không
có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với sự tận diệt của vô minh, cho đến sự tận
diệt của lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, con chẳng đắc, chẳng thấy,
hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là sự tận diệt
của vô minh, cho đến … đây là sự tận diệt của lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não? Bạch Thế Tôn! Cái danh tận diệt vô minh ấy v.v... đều không
có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa
của danh tận diệt vô minh v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh tận
diệt của vô minh v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng
có chỗ trụ.
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Bạch Thế Tôn! Đối với tham, sân, si, tất cả triền kiết, tùy miên,
kiến thủ, bất thiện căn v.v... con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp,
hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là tham, cho đến đây là bất
thiện căn v.v...? Bạch Thế Tôn! Cái danh tham ấy v.v... đều không có
chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa
của danh tham v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh tham v.v... đều
không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô
sắc, con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại
sao có thể nói đây là bốn tịnh lự, cho đến đây là bốn định vô sắc?
Bạch Thế Tôn! Cái danh bốn định vô sắc ấy v.v... đều không có chỗ
trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của
danh bốn tịnh lự v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh bốn tịnh lự
v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Quyeån Thöù 36
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Bạch Thế Tôn! Đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, con
chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể
nói đây là năm loại mắt, đây là sáu phép thần thông? Bạch Thế Tôn!
Cái danh năm loại mắt ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải
chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh năm loại mắt v.v...
đã không có sở hữu, nên cái danh năm loại mắt ... đều không có chỗ
trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với ngã, hữu tình, cho đến cái biết, cái thấy,
con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có
thể nói đây là ngã, hữu tình, cho đến đây là cái biết, cái thấy? Bạch
Thế Tôn! Cái danh ngã ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng
phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh ngã v.v... đã
không có sở hữu, nên cái danh ngã ... đều không có chỗ trụ, cũng
chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm
Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiên, tùy niệm hơi thở, tùy
niệm nhàm chán, tùy niệm chết, tùy niệm thân, con chẳng đắc, chẳng
thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là tùy
niệm Phật, cho đến … đây là tùy niệm thân? Bạch Thế Tôn! Cái danh
tùy niệm Phật ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng
có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh tùy niệm Phật v.v... đã
không có sở hữu, nên cái danh tùy niệm Phật ... đều không có chỗ trụ,
cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng
bất tịnh, tưởng chết, tưởng tất cả thế gian chẳng đáng vui, tưởng nhàm
chán ăn uống, tưởng đoạn trừ, tưởng xa lìa, tưởng tịch diệt, con chẳng
đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói,
đây là tưởng vô thường, cho đến … đây là tưởng tịch diệt? Bạch Thế
Tôn! Cái danh tưởng vô thường ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng
chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh tưởng
vô thường v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh tưởng vô thường
v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với không, vô tướng, vô nguyện, con chẳng
đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây
là không, cho đến … đây là vô nguyện? Bạch Thế Tôn! Cái danh
không ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ
trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh không v.v... đã không có sở
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hữu, nên cái danh không v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải
chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp,
hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói, đây là bố thí Ba-la-mật-đa, cho
đến … đây là Bát-nhã-ba-la-mật-đa? Bạch Thế Tôn! Cái danh bố thí
Ba-la-mật-đa ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có
chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh bố thí Ba-la-mật-đa v.v....
đã không có sở hữu, nên cái danh bố thí Ba-la-mật-đa v.v... đều không
có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, con
chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể
nói đây là bốn niệm trụ, cho đến … đây là tám chi thánh đạo? Bạch
Thế Tôn! Cái danh bốn niệm trụ ấy v.v… đều không có chỗ trụ, cũng
chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh bốn
niệm trụ v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh bốn niệm trụ v.v...
đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,
con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có
thể nói đây là mười lực của Phật, cho đến … đây là trí nhất thiết
tướng? Bạch Thế Tôn! Cái danh mười lực của Phật ấy v.v... đều
không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì
cái nghĩa của danh mười lực của Phật v.v... đã không có sở hữu, nên
cái danh mười lực của Phật v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng
phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với sự như huyễn, như mộng, như bóng
dáng, như tiếng vang, như bóng sáng, như hoa hư không, như bóng
nắng, như ảo thành, như trò biến hóa, năm thủ uẩn v.v... con chẳng
đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây
là như huyễn v.v... năm thủ uẩn v.v...? Bạch Thế Tôn! Cái danh như
huyễn v.v… năm thủ uẩn ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng
phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh như huyễn
v.v..., năm thủ uẩn v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh như huyễn
v.v..., năm thủ uẩn v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng
có chỗ trụ.
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Bạch Thế Tôn! Đối với tịch tịnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô
nhiễm, vô tịnh, tuyệt chư hý luận, chơn như, pháp giới, pháp tánh, thật
tế, bình đẳng tánh, tánh ly sanh, con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập
hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là tịch tịnh, cho đến …
đây là tánh ly sanh? Bạch Thế Tôn! Cái danh tịch tịnh ấy v.v... đều
không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì
cái nghĩa của danh tịch tịnh v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh
tịch tịnh v.v... đếu không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ
trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với các pháp thường hoặc vô thường, lạc
hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, không hoặc bất không,
vô tướng hoặc hữu tướng, vô nguyện hoặc hữu nguyện, tịch tịnh hoặc
bất tịch tịnh, viễn ly hoặc bất viễn ly, tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, sanh
hoặc diệt, hữu vi hoặc vô vi, hữu lậu hoặc vộ lậu, thiện hoặc phi thiện,
hữu tội hoặc vô tội, thế gian hoặc xuất thế gian, thuộc sanh tử hoặc
pháp thuộc Niết-bàn, con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc
phân tán, thì tại sao có thể nói đây là pháp thường, cho đến … đây là
pháp thuộc Niết-bàn? Bạch Thế Tôn! Cái danh thường ấy v.v... đều
không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì
cái nghĩa của danh thường v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh
thường v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với các pháp quá khứ, vị lai hoặc hiện tại,
thiện, bất thiện hoặc vô ký, sự ràng buộc ở cõi Dục, sự ràng buộc ở cõi
Sắc hoặc sự ràng buộc ở cõi Vô Sắc, học, vô học hoặc phi học, phi vô
học, kiến sở đoạn, tu sở đoạn hoặc phi sở đoạn, tại nội, tại ngoại hoặc
tại lưỡng gian, con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân
tán, thì tại sao có thể nói đây là pháp quá khứ cho đến … đây là tại
lưỡng gian? Bạch Thế Tôn! Cái danh quá khứ ấy v.v... đều không có
chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa
của danh quá khứ v.v... đã không có sở hữu, nên cái danh quá khứ
v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với tất cả Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác
và chư Bồ tát, Thanh-văn Tăng v.v... trong vô số thế giới chư Phật ở
mười phương, con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân
tán, thì tại sao có thể nói đây là mười phương thế giới, cho đến … đây
là Thanh-văn Tăng v.v...? Bạch Thế Tôn! Cái danh mười phương thế
giới ấy v.v... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh mười phương thế giới v.v... đã
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không có sở hữu, nên cái danh mười phương thế giới v.v... đều không
có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Đối với các pháp đã nói như trên, con chẳng
đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây
là đại Bồ-tát, đây là Bát-nhã-ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn! Đối với đại Bồ-tát, và đối với Bát-nhã-ba-lamật-đa, con đã chẳng đắc, chẳng thấy, thì tại sao khiến con đem pháp
tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa dạy bảo, trao truyền cho các đại Bồtát. Cho nên, nếu đem pháp ấy mà dạy bảo, trao truyền cho các đại
Bồ-tát, thì ắt sẽ có sự hối tiếc.
Bạch Thế Tôn! Các pháp do nhân duyên hòa hợp đặt bày ra giả
danh đại Bồ-tát và Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Hai giả danh này, đối với
năm uẩn, bất khả thuyết; đối với mười hai xứ, mười tám giới, sáu giới,
bốn thánh đế, mười hai duyên khởi, bất khả thuyết; đối với tham, sân
si, tất cả triền kiết, tùy miên, kiến thủ, bất thiện căn v.v... bất khả
thuyết; đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bất khả
thuyết; đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, bất khả thuyết; đối
với ngã, hữu tình, cho đến … cái biết, cái thấy, bất khả thuyết; đối với
mười tùy niệm, mười tưởng, bất khả thuyết; đối với không, vô tướng,
vô nguyện, sáu phép Ba-la-mật-đa, bất khả thuyết; đối với bốn niệm
trụ cho đến … tám chi thánh đạo, bất khả thuyết; đối với mười lực của
Phật, cho đến … trí nhất thiết tướng, bất khả thuyết; đối với sự như
huyễn, cho đến như sự biến hóa, năm thủ uẩn v.v... bất khả thuyết; đối
với tịch tịnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, tuyệt chư hý
luận, chơn như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, bất khả thuyết; đối với pháp thường, vô thường, cho đến pháp
thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn, bất khả thuyết; đối với pháp quá khứ, vị
lai, hiện tại, cho đến … pháp tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian, bất khả
thuyết; đối với Phật, Bồ tát hoặc Thanh-văn Tăng v.v... trong vô số thế
giới ở mười phương bất khả thuyết. Vì sao thế? Vì sự tập hợp, phân
tán của các pháp như trên đã nói, đều chẳng thể đắc, chẳng thể thấy
vậy. Bạch Thế Tôn! Như trên đã nói, cái danh năm uẩn v.v… không
cách nào có thể nói được. Như vậy, cái danh đại Bồ-tát, và Bát-nhãba-la-mật-đa cũng không cách nào có thể nói được. Như cái danh giới,
định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, không cách nào có thể nói
được. Như vậy, cái danh đại Bồ-tát, và Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cũng
không cách nào có thể nói được. Như Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, Ala-hán, Ðộc-giác, Như Lai và cái danh của các pháp ấy, không cách
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nào có thể nói được. Như vậy, cái danh đại Bồ-tát, và Bát-nhã-ba-lamật-đa, cũng không cách nào có thể nói được.
Bạch Thế Tôn! Như tất cả, hoặc hữu danh hoặc vô danh, đều
không cách nào có thể nói được. Như vậy, cái danh đại Bồ-tát, và cái
danh Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cũng không cách nào có thể nói được.
Vì sao thế? Vì cái danh các pháp như vậy đều không có chỗ trụ, cũng
chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao? Vì cái nghĩa của các danh ấy, đã
không có sở hữu, nên các danh ấy đều không có chỗ trụ, cũng chẳng
phải chẳng có chỗ trụ.
Bạch Thế Tôn! Vì con y cứ vào nghĩa ấy, nên đối với các pháp
chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao có thể
nói đây là cái danh đại Bồ-tát, đây là cái danh Bát-nhã-ba-la-mật-đa?
Bạch Thế Tôn! Đối với hai cái, hoặc nghĩa, hoặc danh, con đã
chẳng đắc, chẳng thấy, thì tại sao khiến con đem pháp tương ưng Bátnhã-ba-la-mật-đa dạy bảo, trao truyền cho các đại Bồ-tát? Vì vậy, nếu
đem pháp này dạy bảo, trao truyền cho các đại Bồ-tát, thì ắt sẽ có sự
hối tiếc.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát được nghe tướng trạng như vậy,
khi thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo
âu, hối hận; tâm ấy chẳng kinh hoàng, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt,
nên biết đại Bồ-tát ấy, nhất định đã được an trụ bực bất thối, lấy vô sở
trụ làm phương tiện để trụ.
Lúc bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn!
Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng nên trụ nơi sắc,
chẳng nên trụ nơi thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì
Sắc, tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức, và tánh của thọ,
tưởng, hành, thức là không. Bạch Thế Tôn! Sắc ấy chẳng phải là
không sắc, không sắc ấy chẳng phải là sắc, sắc chẳng lìa không, không
chẳng lìa sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành,
thức cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi sắc, chẳng nên trụ nơi thọ,
tưởng, hành, thức.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi nhãn xứ, chẳng nên trụ nơi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì nhãn xứ, tánh của nhãn xứ là không, cho
đến ý xứ, tánh của ý xứ là không. Bạch Thế Tôn! Nhãn xứ ấy chẳng
phải là cái không nhãn xứ, cái không nhãn xứ ấy chẳng phải là nhãn
xứ; nhãn xứ chẳng lìa không, không chẳng lìa nhãn xứ; nhãn xứ tức là
không, không tức là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng lại như
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vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng nên trụ nhãn xứ, cho đến chẳng nên trụ ý xứ.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi sắc xứ, chẳng nên trụ nơi thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì Sắc xứ, tánh của sắc xứ là không
cho đến pháp xứ, tánh của pháp xứ là không. Bạch Thế Tôn! Sắc xứ
ấy, chẳng phải là cái không của sắc xứ, cái không của sắc xứ ấy chẳng
phải là sắc xứ; sắc xứ chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc xứ; sắc xứ
tức là không, không tức là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng
lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa chẳng nên trụ nơi sắc xứ, cho đến chẳng nên trụ nơi pháp
xứ.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Nhãn
giới, tánh của nhãn giới là không, cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là
không. Bạch Thế Tôn! Nhãn giới ấy chẳng phải là cái không của nhãn
giới, cái không của nhãn giới ấy, chẳng phải là nhãn giới; nhãn giới
chẳng lìa không, không chẳng lìa nhãn giới; nhãn giới tức là không,
không tức là nhãn giới; sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi nhãn giới, cho đến
chẳng phải nên trụ nơi các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì nhĩ
giới, tánh của nhĩ giới là không, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra, tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Bạch
Thế Tôn! Nhĩ giới ấy chẳng phải là cái không của nhĩ giới, cái không
của nhĩ giới ấy chẳng phải là nhĩ giới, nhĩ giới chẳng lìa không, không
chẳng lìa nhĩ giới; nhĩ giới tức là không, không tức là nhĩ giới; thanh
giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy.
Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi nhĩ giới, cho đến chẳng nên trụ nơi các thọ do nhĩ
xúc làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tỷ giới,
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tánh của tỷ giới là không, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh
ra, tánh của các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Bạch Thế
Tôn! Tỷ giới ấy chẳng phải là cái không của tỷ giới; cái không của tỷ
giới ấy chẳng phải là tỷ giới; tỷ giới chẳng lìa không, không chẳng lìa
tỷ giới; tỷ giới tức là không, không tức là tỷ giới; hương giới, cho đến
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch
Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ
nơi tỷ giới, cho đến chẳng nên trụ nơi các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra .
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì
thiệt giới, tánh của thiệt giới là không, cho đến các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là
không. Bạch Thế Tôn! Thiệt giới ấy chẳng phải là cái không của thiệt
giới, cái không của thiệt giới ấy chẳng phải là thiệt giới; thiệt giới
chẳng lìa không, không chẳng lìa thiệt giới; thiệt giới tức là không,
không tức là thiệt giới; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra, cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi thiệt giới, cho đến
chẳng nên trụ nơi các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì
thân giới, tánh của thân giới là không, cho đến các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là
không. Bạch Thế Tôn! Thân giới ấy chẳng phải là cái không của thân
giới, cái không của thân giới ấy chẳng phải là thân giới; thân giới
chẳng lìa không, không chẳng lìa thân giới; thân giới tức là không,
không tức là thân giới; xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi thân giới, cho đến
chẳng nên trụ nơi các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ
do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì ý giới, tánh
của ý giới là không, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, tánh
của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Bạch Thế Tôn! Ý
giới ấy, chẳng phải là cái không của ý giới, cái không của ý giới ấy
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chẳng phải là ý giới; ý giới chẳng lìa không, không chẳng lìa ý giới; ý
giới tức là không, không tức là ý giới; pháp giới, cho đến các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các
đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi ý giới, cho
đến chẳng nên trụ nơi các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi địa giới, chẳng nên trụ nơi thủy, hỏa, phong, không,
thức giới. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì địa giới và tánh của địa giới là
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới, và tánh của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới là không. Bạch Thế Tôn! Địa giới ấy, chẳng
phải là cái không của địa giới, cái không của địa giới ấy, chẳng phải là
địa giới; địa giới chẳng lìa không, không chẳng lìa địa giới; địa giới
tức là không, không tức là địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức giới
cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi địa giới, chẳng nên trụ nơi thủy,
hỏa, phong, không, thức giới.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi thánh đế khổ, chẳng nên trụ nơi thánh đế tập, diệt,
đạo. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì thánh đế khổ và tánh của thánh đế khổ
là không, thánh đế tập, diệt, đạo, và tánh của thánh đế tập, diệt, đạo là
không. Bạch Thế Tôn! Thánh đế khổ ấy, chẳng phải là cái không của
thánh đế khổ, cái không của thánh đế khổ ấy, chẳng phải là thánh đế
khổ; thánh đế khổ chẳng lìa không, không chẳng lìa thánh đế khổ;
thánh đế khổ tức là không, không tức là thánh đế khổ; thánh đế tập,
diệt, đạo cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi thánh đế khổ, cũng
chẳng nên trụ nơi thánh đế tập, diệt, đạo.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi vô minh, chẳng nên trụ nơi hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não. Vì sao?
Bạch Thế Tôn! Vì vô minh và tánh của vô minh là không, cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là
không. Bạch Thế Tôn! Vô minh ấy, chẳng phải là cái không của vô
minh, cái không của vô minh ấy, chẳng phải là vô minh; vô minh
chẳng lìa không, không chẳng lìa vô minh; vô minh tức là không,
không tức là vô minh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi vô minh, cho đến chẳng nên trụ
nơi lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não.
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Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi bốn tịnh lự, chẳng nên trụ nơi bốn vô lượng, bốn
định vô sắc. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì bốn tịnh lự và tánh của bốn
tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc là không. Bạch Thế Tôn! Bốn tịnh lự ấy, chẳng
phải là cái không của bốn tịnh lự, cái không của bốn tịnh lự ấy, chẳng
phải là bốn tịnh lự; bốn tịnh lự chẳng lìa không, không chẳng lìa bốn
tịnh lự; bốn tịnh lự tức là không, không tức là bốn tịnh lự; bốn vô
lượng, bốn định vô sắc cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các
đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi bốn tịnh
lự, chẳng nên trụ nơi bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi năm loại mắt, chẳng nên trụ nơi sáu phép thần
thông. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì năm loại mắt và tánh của năm loại
mắt là không, sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần thông là
không. Bạch Thế Tôn! Năm loại mắt ấy, chẳng phải là cái không của
năm loại mắt, cái không của năm loại mắt ấy, chẳng phải là năm loại
mắt; năm loại mắt chẳng lìa không, không chẳng lìa năm loại mắt;
năm loại mắt tức là không, không tức là năm loại mắt; sáu phép thần
thông cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi năm loại mắt, chẳng nên trụ
nơi sáu phép thần thông.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Bạch Thế Tôn!
Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là không, cho
đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa và tánh của Bát-nhã-ba-la-mật-đa là không.
Bạch Thế Tôn! Bố thí Ba-la-mật-đa ấy, chẳng phải là cái không của
bố thí Ba-la-mật-đa, cái không của bố thí Ba-la-mật-đa ấy, chẳng phải
là bố thí Ba-la-mật-đa; bố thí Ba-la-mật-đa chẳng lìa không, không
chẳng lìa bố thí Ba-la-mật-đa; bố thí Ba-la-mật-đa tức là không, không
tức là bố thí Ba-la-mật-đa; tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa
cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi bố thí Ba-la-mật-đa, cho đến
chẳng nên trụ nơi Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi bốn niệm trụ, chẳng nên trụ nơi bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.
Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là
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không, cho đến tám chi thánh đạo và tánh của tám chi thánh đạo là
không. Bạch Thế Tôn! Bốn niệm trụ ấy, chẳng phải là cái không của
bốn niệm trụ, cái không của bốn niệm trụ ấy, chẳng phải là bốn niệm
trụ; bốn niệm trụ chẳng lìa không, không chẳng lìa bốn niệm trụ; bốn
niệm trụ tức là không, không tức là bốn niệm trụ; bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các
đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi bốn niệm
trụ, cho đến chẳng nên trụ nơi tám chi thánh đạo.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ nơi mười lực của Phật, chẳng nên trụ nơi bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì mười lực của Phật và tánh của mười
lực của Phật là không, cho đến trí nhất thiết tướng và tánh của trí nhất
thiết tướng là không. Bạch Thế Tôn! Mười lực của Phật ấy, chẳng
phải là cái không của mười lực của Phật, cái không của mười lực của
Phật ấy, chẳng phải là mười lực của Phật; mười lực của Phật chẳng lìa
không, không chẳng lìa mười lực của Phật; mười lực của Phật tức là
không, không tức là mười lực của Phật; bốn điều không sợ cho đến trí
nhất thiết tướng cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồtát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi mười lực của
Phật, cho đến chẳng nên trụ nơi trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ vào các văn tự, chẳng nên trụ vào sự dẫn giải của các
văn tự, hoặc một lời dẫn giải, hoặc hai lời dẫn giải, hoặc nhiều lời dẫn
giải. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì các văn tự và tánh của các văn tự là
không, sự dẫn giải của các văn tự và tánh của sự dẫn giải của các văn
tự là không. Bạch Thế Tôn! Các văn tự ấy, chẳng phải là cái không
của các văn tự, cái không của các văn tự ấy, chẳng phải là các văn tự;
các văn tự chẳng lìa không, không chẳng lìa các văn tự; các văn tự tức
là không, không tức là các văn tự; sự dẫn giải của các văn tự cũng lại
như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa chẳng nên trụ vào các văn tự, chẳng nên trụ vào sự dẫn giải
của các văn tự.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ vào các pháp thường, vô thường hoặc chẳng nên trụ vào
các pháp lạc hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, tịch tịnh
hoặc bất tịch tịnh, viễn ly hoặc bất viễn ly. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì
các pháp thường, vô thường và tánh của các pháp thường, vô thường
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là không, cho đến các pháp viễn ly, bất viễn ly và tánh của các pháp
viễn ly, bất viễn ly là không. Bạch Thế Tôn! Các pháp thường, vô
thường ấy chẳng phải là cái không của các pháp thường, vô thường;
cái không của các pháp thường, vô thường ấy chẳng phải là các pháp
thường, vô thường; các pháp thường, vô thường chẳng lìa không,
không chẳng lìa các pháp thường, vô thường; các pháp thường, vô
thường tức là không, không tức là các pháp thường, vô thường; các
pháp khổ lạc cho đến các pháp viễn ly, bất viễn ly cũng lại như vậy.
Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ vào các pháp thường, vô thường, cho đến chẳng nên trụ
nơi các pháp viễn ly, bất viễn ly.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ vào chơn như, chẳng nên trụ vào pháp giới, pháp tánh,
thật tế, tánh bình đẳnh, tánh ly sanh. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì chơn
như và tánh của chơn như là không, cho đến tánh ly sanh và tánh của
tánh ly sanh là không. Bạch Thế Tôn! Chơn như ấy chẳng phải là cái
không của chơn như, cái không của chơn như ấy chẳng phải là chơn
như; chơn như chẳng lìa không, không chẳng lìa chơn như; chơn như
tức là không, không tức là chơn như; pháp giới cho đến tánh ly sanh
cũng lại như vậy. Vì vậy, bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ vào chơn như, cho đến chẳng nên trụ
vào tánh ly sanh.
Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng nên trụ vào tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng nên trụ vào tất cả
pháp môn Tam-ma-địa . Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tất cả pháp môn
Đà-la-ni và tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không, tất cả pháp
môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không.
Bạch Thế Tôn! Tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy chẳng phải là cái không
của tất cả pháp môn Đà-la-ni, cái không của tất cả pháp môn Đà-la-ni
ấy chẳng phải là tất cả pháp môn Đà-la-ni; tất cả pháp môn Đà-la-ni
chẳng lìa không, không chẳng lìa các pháp tất cả pháp môn Đà-la-ni;
tất cả pháp môn Đà-la-ni tức là không, không tức là tất cả pháp môn
Đà-la-ni; tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch
Thế Tôn! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ
vào tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng nên trụ vào tất cả pháp môn Tamma-địa .
Lúc bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn!
Nếu đại Bồ-tát, không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc, quấy nhiễu, cho
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nên tâm liền trụ vào sắc, trụ vào thọ, tưởng, hành, thức. Vì do sự trụ
này nên đối với sắc khởi lên sự gia hạnh, đối với thọ, tưởng, hành,
thức khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này, nên chẳng thể nhiếp
thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể hoàn thành trí
nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào nhãn xứ, trụ vào nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ. Vì do sự trụ này, nên đối với nhãn xứ khởi lên sự gia hạnh,
cho đến đối với ý xứ khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này, nên
chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể
hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào sắc xứ, trụ vào thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ. Vì do sự trụ này, nên đối với sắc xứ, khởi lên sự gia
hạnh, cho đến đối với pháp xứ khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh
này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng phải thể viên mãn Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào nhãn giới, trụ vào sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra. Vì do sự trụ này, nên đối với nhãn giới khởi lên sự gia hạnh, cho
đến đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra khởi lên sự gia
hạnh. Vì do sự gia hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào nhĩ giới, trụ vào thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì do
sự trụ này, nên đối với nhĩ giới khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự
gia hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
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thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào tỷ giới, trụ vào hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì do
sự trụ này, nên đối với tỷ giới khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia
hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào thiệt giới, trụ vào vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì
do sự trụ này, nên đối với thiệt giới khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối
với các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra khởi lên sự gia hạnh. Vì do
sự gia hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào thân giới, trụ vào xúc giới, thân
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì
do sự trụ này, nên đối với thân giới khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối
với các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra khởi lên sự gia hạnh. Vì do
sự gia hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào ý giới, trụ vào pháp giới, ý thức
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì do sự trụ
này, nên đối với ý giới khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với các thọ
do ý xúc làm duyên sanh ra khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh
này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
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Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào địa giới, trụ vào thủy, hỏa,
phong, không, thức giới. Vì do sự trụ này, nên đối với địa giới khởi
lên sự gia hạnh, cho đến đối với thức giới khởi lên sự gia hạnh. Vì do
sự gia hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào thánh đế khổ, trụ vào thánh đế
tập, diệt, đạo. Vì do sự trụ này, nên đối với thánh đế khổ khởi lên sự
gia hạnh, đối với thánh đế tập, diệt, đạo khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự
gia hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào vô minh, trụ vào hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não. Vì do sự trụ này, nên đối với vô minh khởi lên sự gia hạnh, cho
đến đối với lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não khởi lên sự gia hạnh. Vì do
sự gia hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào bốn tịnh lự, trụ vào bốn vô
lượng, bốn định vô sắc. Vì do sự trụ này, nên đối với bốn tịnh lự khởi
lên sự gia hạnh, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc khởi lên sự gia
hạnh. Vì do sự gia hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào năm loại mắt, trụ vào sáu phép
thần thông. Vì do sự trụ này, nên đối với năm loại mắt khởi lên sự gia
hạnh, đối với sáu phép thần thông khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia
hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tu
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hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào bố thí Ba-la-mật-đa, trụ vào
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì do sự trụ
này, nên đối với bố thí Ba-la-mật-đa khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này,
nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng
thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào bốn niệm trụ, trụ vào bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo. Vì do sự trụ này, nên đối với bốn niệm trụ khởi lên sự
gia hạnh, cho đến đối với tám chi thánh đạo khởi lên sự gia hạnh. Vì
do sự gia hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhãba-la-mật-đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào mười lực của Phật, trụ vào bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng. Vì do sự trụ này, nên đối với mười lực của Phật khởi lên
sự gia hạnh, cho đến đối với trí nhất thiết tướng khởi lên sự gia hạnh.
Vì do sự gia hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhãba-la-mật-đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào các văn tự, trụ vào sự dẫn giải
của các văn tự, hoặc một lời dẫn giải, hoặc hai lời dẫn giải, hoặc nhiều
lời dẫn giải. Vì do sự trụ này, nên đối với văn tự khởi lên sự gia hạnh,
đối với sự dẫn giải của các văn tự khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia
hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
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Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào các pháp thường, hoặc vô
thường, trụ vào các pháp lạc, hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất
tịnh, tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, viễn ly hoặc bất viễn ly. Vì do sự trụ
này, nên đối với các pháp thường, hoặc vô thường khởi lên sự gia
hạnh, cho đến đối với các pháp viễn ly, bất viễn ly khởi lên sự gia
hạnh. Vì do sự gia hạnh này, nên chẳng thể nhiếp thọ Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể viên mãn
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng
buộc, quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào tất cả pháp môn Đà-la-ni, trụ
vào tất cả pháp môn Tam-ma-địa . Vì do sự trụ này, nên đối với tất cả
pháp môn Đà-la-ni khởi lên sự gia hạnh, đối với tất cả pháp môn Tamma-địa khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này, nên chẳng thể
nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, chẳng thể viên mãn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thể hoàn thành trí
nhất thiết tướng. Vì sao?
Bạch Thế Tôn! Vì sắc chẳng nên nhiếp thọ; nên thọ, tưởng,
hành, thức chẳng nên nhiếp thọ; sắc đã chẳng nên nhiếp thọ, thì liền
chẳng phải sắc; thọ, tưởng, hành, thức đã chẳng nên nhiếp thọ, liền
chẳng phải là thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao vậy? Vì bản tánh là
không; cho đến tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng nên nhiếp thọ, tất cả
pháp môn Tam-ma-địa chẳng nên nhiếp thọ; pháp môn Đà-la-ni đã
chẳng nên nhiếp thọ, thì liền chẳng phải là pháp môn Đà-la-ni; pháp
môn Tam-ma-địa đã chẳng nên nhiếp thọ, thì liền chẳng phải là pháp
môn Tam-ma-địa. Vì sao vậy? Vì bản tánh là không. Cái nhiếp thọ, tu
hành, viên mãn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cũng chẳng nên nhiếp thọ. Như
vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng nên nhiếp thọ, thì liền chẳng phải là
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao vậy? Vì bản tánh là không. Như vậy, đại
Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên dùng bản tánh không
mà quán tất cả pháp. Khi khởi lên quán này, thì đối với tất cả pháp,
tâm không sở hành, đó gọi là sự nhiếp thọ Tam-ma-địa của đại Bồ-tát.
Tam-ma-địa này vi diệu, thù thắng, rộng lớn vô lượng, có khả năng
tập hợp tác dụng vô biên, vô ngại, mà tất cả Thanh-văn, Ðộc-giác
không có được. Trí nhất thiết tướng đã hoàn thành đó, cũng chẳng nên
nhiếp thọ. Như vậy, trí nhất thiết tướng đã chẳng nên nhiếp thọ, thì
liền chẳng phải là trí nhất thiết tướng. Vì sao vậy? Vì nội không, ngoại
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không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không,
hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tản không, vô
biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không,
nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh
không, vô tánh tự tánh không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn! Trí nhất
thiết tướng này chẳng phải thủ đắc tướng mà tu đắc. Vì sao vậy? Vì
những cái thủ đắc tướng đều là phiền não! Tướng là những gì? Đó là
tướng sắc, tướng thọ, tưởng, hành, thức; cho đến tướng của tất cả pháp
môn Đà-la-ni, tướng của tất cả pháp môn Tam-ma-địa . Ðối với các
tướng này mà ai đắm vào, gọi là phiền não. Nếu ai thủ đắc tướng mà
tu đắc trí nhất thiết tướng, thì người tu hành dõng mãnh, đối với Trí
nhất thiết trí, chẳng nên tín giải. Tướng của tín giải ấy là những gì? Đó
là, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, phát sanh lòng tin sâu xa, thanh tịnh.
Do sức hiểu biết thù thắng mà tư duy, quán sát trí nhất thiết trí, không
dùng tướng làm phương tiện, cũng chẳng phải dùng phi tướng làm
phương tiện, vì tướng và phi tướng đều không thể thủ đắc. Người tu
hành dõng mãnh ấy, tuy do sức tín giải mà quay về với Phật pháp, nên
gọi là người tùy tín hành, nhưng có khả năng dùng bản tánh không mà
ngộ nhập trí nhất thiết trí. Ðã ngộ nhập rồi, chẳng thủ đắc tướng sắc,
chẳng thủ đắc tướng thọ, tưởng, hành, thức, cho đến chẳng thủ đắc
tướng tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng thủ đắc tướng tất cả pháp môn
Tam-ma-địa . Vì sao? Vì tự tướng của tất cả pháp đều không, nên
năng thủ, sở thủ đều chẳng thể nắm bắt được. Như vậy, người tu hành
chẳng dùng nội đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí, chẳng dùng
ngoại đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí, chẳng dùng nội ngoại
đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí, chẳng dùng vô trí đắc hiện
quán mà quán trí nhất thiết trí, chẳng dùng dư đắc hiện quán mà quán
trí nhất thiết trí, cũng chẳng dùng bất đắc hiện quán mà quán trí nhất
thiết trí. Vì sao vậy? Người tu hành dõng mãnh ấy, chẳng thấy sở quán
là trí nhất thiết trí, chẳng thấy năng quán là Bát nhã, chẳng thấy người
quán và chỗ dựa vào để quán. Người tu hành dõng mãnh ấy, chẳng
phải đối với nội sắc mà quán trí nhất thiết trí, chẳng phải đối với nội
thọ, tưởng, hành, thức mà quán trí nhất thiết trí; chẳng phải đối với
ngoại sắc mà quán trí nhất thiết trí; chẳng phải đối với ngoại thọ,
tưởng, hành, thức mà quán trí nhất thiết trí; chẳng phải đối với nội,
ngoại sắc mà quán trí nhất thiết trí, chẳng phải đối với nội, ngoại thọ,
tưởng, hành, thức mà quán trí nhất thiết trí, cũng chẳng phải lìa sắc mà
quán trí nhất thiết trí, cũng chẳng phải lìa thọ, tưởng, hành, thức mà
quán trí nhất thiết trí, cho đến chẳng phải đối với tất cả pháp môn nội
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Đà-la-ni mà quán trí nhất thiết trí, chẳng phải đối với tất cả pháp môn
nội Tam-ma-địa mà quán trí nhất thiết trí, chẳng phải đối với tất cả
pháp môn ngoại Đà-la-ni mà quán trí nhất thiết trí, chẳng phải đối với
tất cả pháp môn ngoại Tam-ma-địa mà quán trí nhất thiết trí; chẳng
phải đối với tất cả pháp môn nội ngoại Đà-la-ni mà quán trí nhất thiết
trí, chẳng phải đối với tất cả pháp môn nội ngoại Tam-ma-địa mà quán
trí nhất thiết trí, cũng chẳng lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni mà quán trí
nhất thiết trí, cũng chẳng lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà quán trí
nhất thiết trí. Vì sao? Vì, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc nội, ngoại, hoặc
lìa nội, ngoại đều chẳng thể nắm bắt được. Người tu hành dõng mãnh
ấy, dùng các pháp môn lìa tướng như vậy v.v... đối với trí nhất thiết trí
phát sanh tín giải sâu xa. Vì do tín giải này, nên đối với tất cả pháp,
không thủ đắc đắm trước, vì thật tướng của các pháp chẳng thể nắm
bắt được. Như vậy, người tu hành dùng pháp môn lìa tướng đối với trí
nhất thiết trí, đắc tín giải rồi, đối với tất cả pháp đều không thủ đắc
tướng, cũng chẳng tư duy về cái vô tướng của các pháp, vì tướng, vô
tướng của các pháp đều chẳng thể nắm bắt được. Như vậy, Người tu
hành do sức thắng giải nên đối với tất cả pháp chẳng thủ, chẳng xả, vì
trong thật tướng của pháp chẳng thủ, chẳng xả. Khi ấy, Người tu hành
kia, đối với sự tín giải của mình, cho đến đối với Niết-bàn, cũng chẳng
thủ đắc đắm trước. Vì sao? Vì bản tánh của tất cả pháp đều là không,
chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cũng lại như
vậy, đối với tất cả pháp, vì không có chỗ thủ đắc đắm trước, nên có
khả năng từ bờ bên này qua bờ bên kia. Nếu đối với các pháp còn chút
ít thủ đắc đắm trước, thì chẳng thể qua được bờ bên kia. Vì vậy, khi
đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên thủ đắc tất cả sắc,
chẳng nên thủ đắc tất cả thọ, tưởng, hành, thức, vì tất cả pháp không
có chỗ thủ đắc, cho đến chẳng thủ đắc tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng
thủ đắc tất cả Pháp môn Tam-ma-địa , vì tất cả pháp cũng đều không
có cái thủ đắc. Đại Bồ-tát ấy, tuy đối với tất cả sắc, tất cả thọ, tưởng,
hành, thức, cho đến tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tamma-địa, hoặc tổng, hoặc biệt, đều không có cái thủ đắc mà chỉ dùng
bổn nguyện để tu hành bốn niệm trụ, cho đến tám chi thánh đạo, vì
chưa viên mãn, và dùng bổn nguyện để tu chứng mười lực của Phật,
cho đến trí nhất thiết tướng, vì chưa hoàn thành. Ở trong khoảng thời
gian đó, hoàn toàn chẳng dùng không thủ đắc tất cả tướng mà nhập
Niết-bàn. Đại Bồ-tát ấy, tuy có khả năng viên mãn bốn niệm trụ, cho
đến tám chi thánh đạo, và có khả năng hoàn thành mười lực của Phật,
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cho đến trí nhất thiết tướng mà chẳng thấy bốn niệm trụ, cho đến tám
chi thánh đạo, và chẳng thấy mười lực của Phật, cho đến trí nhất thiết
tướng. Vì sao vậy? Vì bốn niệm trụ ấy, tức chẳng phải bốn niệm trụ,
cho đến tám chi thánh đạo, tức chẳng phải tám chi thánh đạo và mười
lực của Phật, tức chẳng phải mười lực của Phật, cho đến trí nhất thiết
tướng, tức chẳng phải trí nhất thiết tướng. Vì tất cả pháp chẳng phải là
pháp, cũng chẳng phải là phi pháp. Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, đối với tất cả pháp, tuy không có chỗ thủ đắc, mà có khả
năng hoàn thành tất cả sự nghiệp.
Quyeån Thöù 37

HEÁT
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X. PHAÅM BAÙT NHAÕ HAØNH TÖÔÙNG
01
Lại nữa, Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, nên quán như thế này: Cái gì là Bát-nhã-bala-mật-đa? Vì sao gọi là Bát-nhã-ba-la-mật-đa? Ai tu Bát-nhãba-la-mật-đa? Bát-nhã-ba-la-mật-đa này dùng để làm gì? Như
vậy, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thẩm xét,
quán sát kỹ, nếu là pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Ở trong cái không có sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, thì lấy cái gì để vặn hỏi!
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Trong đó, pháp nào là
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được?
Thiện Hiện đáp: Đó là pháp Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không có sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được; pháp tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới,
bố thí Ba-la-mật-đa, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì
sao? Vì do nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không,
đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh
không, vô tế không, tản không, vô biến dị không, bản tánh không, tự
tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc
không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.
Xá Lợi Tử! Sắc pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; pháp thọ, tưởng, hành, thức, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ pháp không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được; sắc xứ pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được;
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được. Xá Lợi Tử! Nhãn giới pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được; pháp sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; nhĩ giới pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; pháp
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; tỷ giới pháp không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; pháp hương giới, tỷ thức giới và
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được; thiệt giới pháp không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được; pháp vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
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do thiệt xúc làm duyên sanh ra, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được. Thân giới pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; pháp
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý giới pháp
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; pháp pháp giới, ý thức giới
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử! Địa giới pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới pháp không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử! Pháp thánh đế khổ không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được; pháp thánh đế tập, diệt, đạo không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được.
Xá Lợi Tử! Pháp vô minh không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; pháp hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được.
Xá Lợi Tử! Pháp không nội không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được; pháp không ngoại, không nội ngoại, không không, không
lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo,
không không biên giới, không tản mạn, không không đổi khác, không
bản tính, không tự tướng, không cộng tướng, không tất cả pháp, không
chẳng thể nắm bắt được, không không tánh, không tự tánh, không
không tánh tự tánh không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử! Pháp bốn tịnh lự không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được; pháp bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có sở hữu, chẳng
thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử! Pháp năm loại mắt không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được; pháp sáu phép thần thông không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được.
Xá Lợi Tử! Pháp bốn niệm trụ không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được; pháp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được.
Xá Lợi Tử! Pháp mười lực của Phật không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được; pháp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất
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thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được.
Xá Lợi Tử! Pháp chơn như không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; pháp pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, thật tế, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử! Pháp Dự-lưu không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; pháp Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, Ðộc-giác không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử! Pháp Bồ tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; pháp Như Lai không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử! Nói tóm lại: Thường hoặc vô thường, lạc hoặc khổ,
ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, không hoặc bất không, vô tướng
hoặc hữu tướng, vô nguyện hoặc hữu nguyện, tịch tịnh hoặc bất tịch
tịnh, viễn ly hoặc bất viễn ly, tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, sanh hoặc
diệt, hữu vi hoặc vô vi, hữu lậu hoặc vô lậu, thiện hoặc phi thiện, hữu
tội hoặc vô tội, thế gian hoặc xuất thế gian, thuộc sanh tử hoặc thuộc
Niết-bàn, quá khứ, vị lai hoặc hiện tại, thiện, bất thiện hoặc vô ký, sự
ràng buộc trong cõi Dục, sự ràng buộc trong cõi Sắc hoặc sự ràng
buộc trong cõi Vô Sắc, học, vô học, hoặc phi học phi vô học, kiến sở
đoạn, tu sở đoạn hoặc phi sở đoạn, tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng
gian, các pháp như vậy, đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được. Vì sao vậy? Vì do nội không, ngoại không, nội ngoại không,
không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi
không, tất cánh không, vô tế không, tản không, vô biến dị không, bản
tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không,
bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh
không.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
mà thẩm xét, quán sát kỹ tất cả các pháp như trên, đều không có sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, thì tâm không chìm đắm, cũng chẳng lo
âu, hối tiếc; tâm ấy chẳng kinh hoàng, chẳng sợ sệt, chẳng hãi hùng.
Nên biết, đại Bồ-tát ấy, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có khả năng
thường chẳng xa lìa.
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Vì duyên cớ gì mà biết là
các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với Bát-nhã-ba-lamật-đa có khả năng thường chẳng xa lìa?
Thiện Hiện đáp: Vì đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, biết như thật về Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lìa tự tánh Bát-nhã-ba-la773
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mật-đa; biết như thật về tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Bala-mật-đa, lìa tự tánh tịnh lự cho đến bố thí Ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Do đó, nên biết các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa ấy, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa có khả năng thường chẳng
xa lìa.
Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
biết như thật về sắc, lìa tự tánh sắc; biết như thật về thọ, tưởng, hành,
thức, lìa tự tánh thọ, tưởng, hành, thức; biết như thật về nhãn xứ, lìa tự
tánh nhãn xứ; biết như thật về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, lìa tự tánh nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ; biết như thật về sắc xứ, lìa tự tánh sắc xứ; biết như
thật về thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, lìa tự tánh thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ; biết như thật về nhãn giới, lìa tự tánh nhãn giới; biết
như thật về sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, lìa tự tánh sắc giới, cho đến các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra; biết như thật về nhĩ giới, lìa tự tánh nhĩ giới;
biết như thật về thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra, lìa tự tánh thanh giới cho đến các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra; biết như thật về tỷ giới, lìa tự tánh tỷ giới;
biết như thật về hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra, lìa tự tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra; biết như thật về thiệt giới, lìa tự tánh thiệt giới;
biết như thật về vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra, lìa tự tánh vị giới cho đến các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra; biết như thật về thân giới, lìa tự tánh thân giới;
biết như thật về xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra, lìa tự tánh xúc giới cho đến các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra; biết như thật về ý giới, lìa tự tánh ý giới;
biết như thật về pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra, lìa tự tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra; biết như thật về địa giới, lìa tự tánh địa giới; biết như
thật về thủy, hỏa, phong, không, thức giới, lìa tự tánh thủy, hỏa,
phong, không, thức giới; biết như thật về thánh đế khổ, lìa tự tánh
thánh đế khổ; biết như thật về thánh đế tập, diệt, đạo, lìa tự tánh thánh
đế tập, diệt, đạo; biết như thật về vô minh, lìa tự tánh vô minh; biết
như thật về hành, thức, danh sắc, lục xứ, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử,
sầu, than, khổ, ưu, não, lìa tự tánh hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não; biết như thật về cái không nội, lìa tự tánh cái không nội; biết
như thật về cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không,
cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô
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vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn,
cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh; lìa tự tánh cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh; biết như thật về bốn tịnh lự, lìa tự tánh bốn tịnh lự; biết như thật
về bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lìa tự tánh bốn vô lượng, bốn định
vô sắc; biết như thật về năm loại mắt, lìa tự tánh năm loại mắt; biết
như thật về sáu phép thần thông, lìa tự tánh sáu phép thần thông; biết
như thật về bốn niệm trụ, lìa tự tánh bốn niệm trụ; biết như thật về bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo, lìa tự tánh bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo;
biết như thật về mười lực của Phật, lìa tự tánh mười lực của Phật; biết
như thật về bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng, lìa tự tánh bốn điều không sợ cho đến trí
nhất thiết tướng; biết như thật về chơn như, lìa tự tánh chơn như; biết
như thật về pháp giới, pháp tánh, trụ pháp, định pháp, thật tế, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, lìa tự tánh pháp giới cho đến tánh ly sanh;
biết như thật về Dự-lưu, lìa tự tánh Dự-lưu; biết như thật về Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán, Ðộc-giác, lìa tự tánh Nhất-lai cho đến Ðộc-giác;
biết như thật về Bồ tát, lìa tự tánh Bồ tát; biết như thật về Như Lai, lìa
tự tánh Như Lai; biết như thật về pháp thường, vô thường, lìa tự tánh
pháp thường, vô thường; biết như thật về pháp lạc, khổ, ngã, vô ngã,
tịnh, bất tịnh, không, bất không, vô tướng, hữu tướng, vô nguyện, hữu
nguyện, tịch tịnh, bất tịch tịnh, viễn ly, bất viễn ly, tạp nhiễm, thanh
tịnh, sanh, diệt, hữu vi, vô vi, hữu lậu, vô lậu, thiện, phi thiện, hữu tội,
vô tội, thế gian, xuất thế gian, thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn, lìa tự
tánh pháp lạc, khổ cho đến pháp thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn; biết
như thật về pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, lìa tự tánh pháp quá khứ, vị
lai, hiện tại; biết như thật về pháp thiện, bất thiện, vô ký, sự ràng buộc
trong cõi Dục, sự ràng buộc trong cõi Sắc, sự ràng buộc trong cõi Vô
Sắc, học, vô học, phi học phi vô học, kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở
đoạn, tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian, lìa tự tánh pháp thiện, bất thiện,
vô ký cho đến tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian.
Xá Lợi Tử! Do đó nên biết, các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa ấy, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có khả năng thường chẳng
xa lìa.
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Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Cái gì là tự tánh của Bátnhã-ba-la-mật-đa? Cái gì là tự tánh của tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh
giới, bố thí Ba-la-mật-đa? Cho đến cái gì là tự tánh của pháp tại nội,
tại ngoại, tại lưỡng gian?
Thiện Hiện đáp: Vô tánh là tự tánh của Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
vô tánh là tự tánh của tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-lamật-đa, cho đến vô tánh là tự tánh của pháp tại nội, tại ngoại, tại lưỡng
gian.
Xá Lợi Tử! Do đó, nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lìa tự tánh
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Bala-mật-đa, lìa tự tánh tịnh lự cho đến tự tánh bố thí Ba-la-mật-đa; cho
đến pháp tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian, lìa tự tánh pháp tại nội, tại
ngoại, tại lưỡng gian.
Xá Lợi Tử! Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lìa tướng Bát-nhã-ba-la-mậtđa; tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa, lìa tướng
tịnh lự cho đến bố thí Ba-la-mật-đa; cho đến pháp tại nội, tại ngoại, tại
lưỡng gian, lìa tướng pháp tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian.
Xá Lợi Tử! Tự tánh cũng lìa tự tánh, tướng cũng lìa tướng; tự
tánh cũng lìa tướng, tướng cũng lìa tự tánh; tướng của tự tánh cũng lìa
tự tánh của tướng, tự tánh của tướng cũng lìa tướng của tự tánh.
Khi ấy, Xá Lợi Tử nói với Thiện Hiện: Nếu đại Bồ-tát mà học
những pháp ở trên, thì có khả năng hoàn thành trí nhất thiết tướng.
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài nói, nếu
đại Bồ-tát học những pháp trên, thì có khả năng hoàn thành trí nhất
thiết tướng! Vì sao vậy? Xá Lợi Tử! Vì đại Bồ-tát ấy biết tất cả pháp
không sanh, không hoàn thành.
Xá Lợi Tử hỏi: Do nhân duyên gì mà tất cả pháp không sanh,
không hoàn thành?
Thiện Hiện đáp: Vì sắc là không, nên sự sanh và hoàn thành của
sắc chẳng thể nắm bắt được; vì thọ, tưởng, hành, thức là không, nên sự
sanh và hoàn thành của thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt
được; vì nhãn xứ là không, nên sự sanh và hoàn thành của nhãn xứ
chẳng thể nắm bắt được; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không, nên sự
sanh và hoàn thành của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nắm bắt
được; vì sắc xứ là không, nên sự sanh và hoàn thành của sắc xứ chẳng
thể nắm bắt được; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không, nên sự
sanh và hoàn thành của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nắm
bắt được; vì nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các
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thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, nên sự sanh và hoàn
thành của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
chẳng thể nắm bắt được; vì nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ
xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, nên sự sanh
và hoàn thành của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra chẳng thể nắm bắt được; vì tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ
xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không, nên sự sanh
và hoàn thành của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra
chẳng thể nắm bắt được; vì thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, nên sự sanh
và hoàn thành của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra chẳng thể nắm bắt được; vì thân giới, xúc giới, thân thức giới
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, nên
sự sanh và hoàn thành của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được; vì ý giới, pháp giới, ý thức
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, nên
sự sanh và hoàn thành của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra chẳng thể nắm bắt được; vì địa giới là không, nên sự sanh và
hoàn thành của địa giới chẳng thể nắm bắt được; vì thủy, hỏa, phong,
không, thức giới là không, nên sự sanh và hoàn thành của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới chẳng thể nắm bắt được; vì thánh đế khổ là
không, nên sự sanh và hoàn thành của thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt
được; vì thánh đế tập, diệt, đạo là không, nên sự sanh và hoàn thành
của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt được; vì vô minh là
không, nên sự sanh và hoàn thành của vô minh chẳng thể nắm bắt
được; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không, nên sự sanh và hoàn thành của
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng thể nắm bắt được;
vì cái không nội là không, nên sự sanh và hoàn thành của cái không
nội chẳng thể nắm bắt được; vì cái không ngoại, cái không nội ngoại,
cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu
vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái
không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái
không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái
không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự
tánh, cái không không tánh tự tánh là không, nên sự sanh và hoàn
thành của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh
chẳng thể nắm bắt được; vì bốn tịnh lự là không, nên sự sanh và hoàn
thành của bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được; vì bốn vô lượng, bốn
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định vô sắc là không, nên sự sanh và hoàn thành của bốn vô lượng,
bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được; vì năm loại mắt là không,
nên sự sanh và hoàn thành của năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được;
vì sáu phép thần thông là không, nên sự sanh và hoàn thành của sáu
phép thần thông chẳng thể nắm bắt được; vì bố thí Ba-la-mật-đa là
không, nên sự sanh và hoàn thành của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể
nắm bắt được; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-lamật-đa là không, nên sự sanh và hoàn thành của tịnh giới cho đến Bátnhã-ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được; vì bốn niệm trụ là không,
nên sự sanh và hoàn thành của bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được;
vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo là không, nên sự sanh và hoàn thành của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được; vì mười lực
của Phật là không, nên sự sanh và hoàn thành của mười lực của Phật
chẳng thể nắm bắt được; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, nên sự sanh và
hoàn thành của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng chẳng
thể nắm bắt được; vì chơn như là không, nên sự sanh và hoàn thành
của chơn như chẳng thể nắm bắt được; vì pháp giới, pháp tánh, pháp
trụ, pháp định, thật tế, tánh bình đẳng, tánh ly sanh là không, nên sự
sanh và hoàn thành của pháp giới cho đến tánh ly sanh chẳng thể nắm
bắt được; vì Dự-lưu là không, nên sự sanh và hoàn thành của Dự-lưu
chẳng thể nắm bắt được; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, Ðộc-giác là
không, nên sự sanh và hoàn thành của Nhất-lai cho đến Ðộc-giác
chẳng thể nắm bắt được; vì Bồ tát là không, nên sự sanh và hoàn thành
của Bồ tát chẳng thể nắm bắt được; vì Như Lai là không, nên sự sanh
và hoàn thành của Như Lai chẳng thể nắm bắt được; vì pháp thường,
vô thường là không, nên sự sanh và hoàn thành của pháp thường, vô
thường chẳng thể nắm bắt được; vì pháp lạc, khổ, ngã, vô ngã, tịnh,
bất tịnh, không, bất không, vô tướng, hữu tướng, vô nguyện, hữu
nguyện, tịch tịnh, bất tịch tịnh, viễn ly, bất viễn ly, tạp nhiễm, thanh
tịnh, sanh, diệt, hữu vi, vô vi, hữu lậu, vô lậu, thiện, bất thiện, hữu tội,
vô tội, thế gian, xuất thế gian, thuộc sanh tử, thuộc Niết-bàn là không,
nên sự sanh và hoàn thành của pháp lạc, khổ cho đến thuộc sanh tử,
thuộc Niết-bàn chẳng thể nắm bắt được; vì pháp quá khứ, vị lai, hiện
tại là không, nên sự sanh và hoàn thành của pháp quá khứ, vị lai, hiện
tại chẳng thể nắm bắt được; vì pháp thiện, bất thiện, vô ký, sự ràng
buộc ở cõi Dục, sự ràng buộc ở cõi Sắc, sự ràng buộc ở cõi Vô Sắc,
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học, vô học, phi học phi vô học, kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn,
tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian là không, nên sự sanh và hoàn thành
của pháp thiện, bất thiện, vô ký cho đến tại nội, tại ngoại, tại lưỡng
gian chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy,
thì liền tiếp cận trí nhất thiết tướng; đại Bồ-tát ấy tiếp cận như thật trí
nhất thiết tướng như vậy, nên được thân thanh tịnh, được lời thanh
tịnh, được ý thanh tịnh, được tướng thanh tịnh; đại Bồ-tát ấy được như
thật thân thanh tịnh, được lời thanh tịnh, được ý thanh tịnh, được
tướng thanh tịnh như vậy, nên chẳng sanh tâm câu hành tham, chẳng
sanh tâm câu hành sân, chẳng sanh tâm câu hành si, chẳng sanh tâm
câu hành mạn, chẳng sanh tâm câu hành siểm cuồng, chẳng sanh tâm
câu hành san tham, chẳng sanh tâm câu hành tất cả kiến thủ. Đại Bồtát ấy, vì do chẳng sanh tâm câu hành tham cho đến chẳng sanh tâm
câu hành tất cả kiến thủ, nên rốt ráo chẳng đọa vào trong thai nữ nhân,
thường được hóa sanh, cũng vĩnh viễn không sanh vào các đường ác,
trừ khi vì nhân duyên làm lợi lạc hữu tình; từ cõi Phật này đến cõi
Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen chư Phật Thế
Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, cho đến chứng đắc
quả vị Giác ngộ cao tột, thường chẳng lìa Phật.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, muốn được công đức thù thắng lợi
lạc như trên, thì nên học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng nên xa lìa.
Lúc bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu
đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, hoặc tu hành về sắc, hoặc tu hành về tướng của sắc, thì chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về thọ, tưởng,
hành, thức, hoặc tu hành về tướng của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về cái thường, vô
thường của sắc, hoặc tu hành về cái tướng thường, vô thường của sắc,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về cái
thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về cái
tướng thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về cái lạc, khổ của sắc, hoặc
tu hành về cái tướng lạc, khổ của sắc, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành về cái lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức,
hoặc tu hành về cái tướng lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về cái ngã, vô ngã
của sắc, hoặc tu hành về cái tướng ngã, vô ngã của sắc, chẳng phải là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về cái ngã, vô ngã của
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thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về cái tướng ngã, vô ngã của thọ,
tưởng, hành, thức, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành về cái tịnh, bất tịnh của sắc, hoặc tu hành về cái tướng tịnh,
bất tịnh của sắc, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành về cái tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về
cái tướng tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về cái không, bất không của
sắc, hoặc tu hành về cái tướng không, bất không của sắc, chẳng phải là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về cái không, bất không
của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về cái tướng không, bất
không của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành về cái vô tướng, hữu tướng của sắc, hoặc tu
hành về cái tướng vô tướng, hữu tướng của sắc, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về cái vô tướng, hữu tướng của
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về cái tướng vô tướng, hữu tướng
của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; hoặc tu hành về cái vô nguyện, hữu nguyện của sắc, hoặc tu hành
về cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về cái vô nguyện, hữu nguyện của
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành về cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của sắc, hoặc tu
hành về cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của sắc, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về cái tướng tịch tịnh, bất tịch
tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành về cái viễn ly, bất viễn ly của sắc, hoặc tu hành
về cái tướng viễn ly, bất viễn ly của sắc, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về cái viễn ly, bất viễn ly của thọ,
tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
thì khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành nhãn xứ, hoặc tu
hành cái tướng nhãn xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc tu hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành cái tướng nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái thường, vô thường của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng
thường, vô thường của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
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xứ, hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc,
khổ của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của nhãn xứ, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành về cái tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành về cái ngã, vô ngã của nhãn xứ, hoặc tu hành về cái tướng ngã,
vô ngã của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành cái
tướng ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của nhãn xứ,
hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành
cái không, bất không của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng không, bất
không của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu
hành cái tướng không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu
tướng của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của
nhãn xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành cái
tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng phải là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu
nguyện của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện
của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu
hành về cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh,
bất tịch tịnh của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch
tịnh của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu
hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly,
bất viễn ly của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
nhãn xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
viễn ly, bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng phải là tu hành
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Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng sắc
xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
thường, vô thường của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng thường, vô
thường của sắc xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
lạc, khổ của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của sắc xứ, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của sắc xứ, hoặc tu hành cái
tướng ngã, vô ngã của sắc xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ, hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
tịnh, bất tịnh của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của sắc
xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh,
bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng
tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của sắc xứ,
hoặc tu hành cái tướng không, bất không của sắc xứ, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng không, bất
không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của sắc xứ,
hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của sắc xứ, chẳng phải là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng vô tướng,
hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của
sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô
nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh,
bất tịch tịnh của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh
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của sắc xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành
cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu
hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn
ly, bất viễn ly của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly
của sắc xứ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành
cái viễn ly, bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu
hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
thì khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành nhãn giới, sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra; hoặc tu hành cái tướng nhãn giới cho đến cái tướng của các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của nhãn giới, sắc giới, nhãn
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra;
hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của nhãn giới cho đến các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu
hành cái tướng lạc, khổ của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái ngã, vô ngã của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái
tướng ngã, vô ngã của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái tịnh, bất tịnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái
tướng tịnh, bất tịnh của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái không, bất không của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và
nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành
cái tướng không, bất không của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái vô tướng, hữu tướng của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; hoặc
tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn giới cho đến các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của nhãn giới, sắc
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giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra; hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn giới
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; hoặc
tu hành cái tướng nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
thường, vô thường của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng
thường, vô thường của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
lạc, khổ của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của nhĩ
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của nhĩ giới,
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra; hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của nhĩ giới cho đến các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ; hoặc
tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái không, bất không của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và
nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái
tướng không, bất không của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái vô tướng, hữu tướng của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và
nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái
tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức
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giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu
hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ giới cho đến các thọ
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ giới, thanh
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra; hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ giới cho đến
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của nhĩ giới, thanh
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra; hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của nhĩ giới cho đến các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng tỷ
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của tỷ
giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của tỷ giới
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của tỷ giới, hương
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra;
hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái ngã, vô ngã của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc,
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng ngã,
vô ngã của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh
của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của tỷ giới
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của tỷ giới,
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra; hoặc tu hành cái tướng không, bất không của tỷ giới cho đến
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của tỷ giới, hương
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra;
hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của tỷ giới cho đến các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của tỷ giới, hương
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra;
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hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của tỷ giới cho đến các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của tỷ giới, hương giới,
tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; hoặc
tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của tỷ giới cho đến các thọ do
tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của tỷ giới, hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành
cái tướng viễn ly, bất viễn ly của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng thiệt giới cho đến
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của thiệt giới, vị
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra; hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của thiệt giới cho
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của thiệt giới, vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra;
hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành
cái tướng ngã, vô ngã của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái tịnh, bất tịnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng
tịnh, bất tịnh của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
không, bất không của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng
không, bất không của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái vô tướng, hữu tướng của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành
cái tướng vô tướng, hữu tướng của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thiệt giới, vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra;
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hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thiệt giới cho đến
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của thiệt giới, vị
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra; hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thiệt giới
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của thiệt
giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thiệt
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành thân giới, xúc giới, thân thức
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu
hành cái tướng thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh
ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
thường, vô thường của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng
thường, vô thường của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái lạc, khổ của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng
lạc, khổ của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô
ngã của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của
thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của thân
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng không, bất không của
thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng
của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu
tướng của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô
nguyện, hữu nguyện của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc
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cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng
vô nguyện, hữu nguyện của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của thân giới, xúc giới, thân thức giới
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành
cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thân giới cho đến các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của thân giới, xúc giới, thân thức
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu
hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thân giới cho đến các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; hoặc tu hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ
do ý xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng ý giới cho đến các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của ý giới, pháp giới, ý
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu
hành cái tướng thường, vô thường của ý giới cho đến các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái lạc, khổ của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ
của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của ý giới,
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra; hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của ý giới cho đến các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng
tịnh, bất tịnh của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không,
bất không của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng không, bất không của ý
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của
ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra; hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của ý giới
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của ý
giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra; hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của ý giới cho
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đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của ý giới,
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra; hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của ý giới cho đến
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của ý giới, pháp giới, ý
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; hoặc tu
hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của ý giới cho đến các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
thì khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành địa giới, hoặc tu
hành cái tướng địa giới, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc tu hành thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu hành cái
tướng thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của địa giới,
hoặc tu hành cái tướng của thường, vô thường của địa giới, chẳng phải
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu hành cái tướng
thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng phải
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của địa
giới, hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của địa giới, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của địa giới, hoặc tu hành cái
tướng ngã, vô ngã của địa giới, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới, hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái tịnh, bất tịnh của địa giới, hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất
tịnh của địa giới, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu
hành cái tướng tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không,
bất không của địa giới, hoặc tu hành cái tướng không, bất không của
địa giới, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
không, bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu hành
cái tướng không, bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô
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tướng, hữu tướng của địa giới, hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu
tướng của địa giới, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của địa giới, hoặc tu hành cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của địa giới, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của địa
giới, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của địa giới, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất
tịch tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu hành cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly,
bất viễn ly của địa giới, hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
địa giới, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
viễn ly, bất viễn ly của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu
hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Quyeån Thöù 38
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Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành thánh đế khổ, hoặc tu
hành cái tướng thánh đế khổ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; hoặc tu hành thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành cái tướng thánh
đế tập, diệt, đạo, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái thường, vô thường của thánh đế khổ, hoặc tu hành cái tướng
thường, vô thường của thánh đế khổ, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của thánh đế tập,
diệt, đạo, hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của thánh đế tập,
diệt, đạo, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành
cái lạc, khổ của thánh đế khổ, hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của
thánh đế khổ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái lạc, khổ của thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành cái tướng
lạc, khổ của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của thánh đế khổ, hoặc tu
hành cái tướng ngã, vô ngã của thánh đế khổ, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của thánh đế tập,
diệt, đạo, hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thánh đế tập, diệt,
đạo, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
tịnh, bất tịnh của thánh đế khổ, hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh
của thánh đế khổ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái tịnh, bất tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành cái
tướng tịnh, bất tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của thánh đế
khổ, hoặc tu hành cái tướng không, bất không của thánh đế khổ, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất
không của thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành cái tướng không, bất
không của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của thánh đế khổ,
hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của thánh đế khổ, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu
tướng của thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành cái tướng vô tướng,
hữu tướng của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thánh đế
khổ, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thánh đế khổ,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô
nguyện, hữu nguyện của thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành cái
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tướng vô nguyện, hữu nguyện của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng phải
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch
tịnh của thánh đế khổ, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh
của thánh đế khổ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu
hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly,
bất viễn ly của thánh đế khổ, hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn
ly của thánh đế khổ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu
hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành vô minh, hoặc tu hành
cái tướng vô minh, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành hành, thúc, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não; hoặc tu hành cái tướng hành cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của vô minh, hoặc tu hành cái
tướng thường, vô thường của vô minh, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não; hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của hành cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của vô minh, hoặc tu hành cái tướng lạc,
khổ của vô minh, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái lạc, khổ của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; hoặc tu hành cái tướng lạc,
khổ của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của vô minh,
hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của vô minh, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não; hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của hành cho đến lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái tịnh, bất tịnh của vô minh, hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất
tịnh của vô minh, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái tịnh, bất tịnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái,
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; hoặc tu hành cái tướng
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tịnh, bất tịnh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất
không của vô minh, hoặc tu hành cái tướng không, bất không của vô
minh, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
không, bất không của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; hoặc tu hành cái tướng
không, bất không của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô
tướng, hữu tướng của vô minh, hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu
tướng của vô minh, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái vô tướng, hữu tướng của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; hoặc tu hành cái
tướng vô tướng, hữu tướng của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
vô nguyện, hữu nguyện của vô minh, hoặc tu hành cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của vô minh, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não; hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của hành cho đến
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của vô minh, hoặc tu
hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của vô minh, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não; hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của vô
minh, hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của vô minh, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly, bất
viễn ly của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn
ly của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành bốn tịnh lự, hoặc tu
hành cái tướng bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; hoặc tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc tu hành cái
tướng bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của bốn tịnh lự,
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hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của bốn tịnh lự, chẳng phải
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc ; hoặc tu hành cái tướng thường, vô
thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của bốn tịnh lự, hoặc tu
hành cái tướng lạc, khổ của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc; hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành
cái ngã, vô ngã của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã
của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái ngã, vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc tu hành
cái tướng ngã, vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của
bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn tịnh lự,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất
tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc tu hành cái tướng tịnh,
bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của bốn tịnh lự,
hoặc tu hành cái tướng không, bất không của bốn tịnh lự, chẳng phải
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc tu hành cái tướng không, bất
không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của bốn tịnh
lự, hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn tịnh lự, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu
tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc tu hành cái tướng vô
tướng, hữu tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện
của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành
cái vô nguyện, hữu nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc tu
hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch
tịnh, bất tịch tịnh của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất
tịch tịnh của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc; hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn vô lượng,
bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
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hành cái viễn ly, bất viễn ly của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc; hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành bốn niệm trụ, hoặc tu
hành cái tướng bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; hoặc tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; hoặc tu hành cái tướng bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của bốn niệm trụ, hoặc tu
hành cái tướng thường, vô thường của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo; hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của bốn niệm trụ, hoặc tu hành
cái tướng lạc, khổ của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; hoặc tu hành
cái tướng lạc, khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô
ngã của bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của bốn
niệm trụ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
ngã, vô ngã của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của bốn niệm trụ,
hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của bốn niệm trụ, hoặc tu
hành cái tướng không, bất không của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo; hoặc tu hành cái tướng không, bất không của bốn
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chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của bốn niệm trụ,
hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn niệm trụ, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu
tướng của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo; hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu
tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện
của bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; hoặc tu hành
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành
cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng
tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo; hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của bốn niệm trụ,
hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn niệm trụ, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly, bất
viễn ly của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo; hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn
ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành bố thí Ba-la-mật-đa,
hoặc tu hành cái tướng bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành cái tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của bố thí Ba-la-mậtđa, hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của bố thí Ba-la-mật-đa,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường,
vô thường của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mậtđa, hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu hành Bát-nhã797
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ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc
tu hành cái tướng lạc, khổ của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành cái tướng
lạc, khổ của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô
ngã của bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của
bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc
tu hành cái ngã, vô ngã của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của bố thí Ba-lamật-đa, hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất
tịnh tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu
hành cái tướng tịnh, bất tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc tu hành cái không, bất không của bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc tu
hành cái tướng không, bất không của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng phải
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu
hành cái tướng không, bất không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc tu
hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu
tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của bố thí Bala-mật-đa, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bố thí
Ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh,
bất tịch tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh,
bất tịch tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của tịnh giới, an
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nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành cái tướng
tịch tịnh, bất tịch tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhãba-la-mật-đa, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái viễn ly, bất viễn ly của bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc tu hành cái
tướng viễn ly, bất viễn ly của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu
hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành năm loại mắt, hoặc tu
hành cái tướng năm loại mắt, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng sáu
phép thần thông, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái thường, vô thường của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng
thường, vô thường của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của sáu phép thần
thông, hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của sáu phép thần
thông, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
lạc, khổ của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của năm
loại mắt, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
lạc, khổ của sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của
sáu phép thần thông, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng
ngã, vô ngã của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của sáu phép thần thông, hoặc tu
hành cái tướng ngã, vô ngã của sáu phép thần thông, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của năm
loại mắt, hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của năm loại mắt, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh
của sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của sáu
phép thần thông, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái không, bất không của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng
không, bất không của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của sáu phép thần thông,
hoặc tu hành cái tướng không, bất không của sáu phép thần thông,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô
tướng, hữu tướng của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng vô tướng,
hữu tướng của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật799
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đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của sáu phép thần thông,
hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của sáu phép thần thông,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô
nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của sáu phép
thần thông, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của sáu
phép thần thông, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của năm loại mắt, hoặc tu hành cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của sáu
phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của sáu
phép thần thông, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu
hành cái viễn ly, bất viễn ly của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của sáu phép thần
thông, hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của sáu phép thần
thông, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc tu hành mười lực của Phật,
hoặc tu hành cái tướng mười lực của Phật, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng,
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; hoặc tu hành cái tướng
bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của mười
lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng thường, vô thường của mười lực
của Phật, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành
cái thường, vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; hoặc tu hành cái tướng
thường, vô thường của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ
của mười lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của mười lực
của Phật, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành
cái lạc, khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng lạc, khổ của
bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành
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Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của mười lực của
Phật, hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của mười lực của Phật,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô
ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng; hoặc tu hành cái tướng ngã, vô ngã của bốn
điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của mười lực của
Phật, hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của mười lực của Phật,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất
tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của
bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của mười
lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng không, bất không của mười lực
của Phật, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành
cái không, bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng
không, bất không của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng,
chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô
tướng, hữu tướng của mười lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng vô
tướng, hữu tướng của mười lực của Phật, chẳng phải là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng, hoặc tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn điều
không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của mười lực
của Phật, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của mười lực
của Phật, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành
cái vô nguyện, hữu nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng,
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng
vô nguyện, hữu nguyện của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết
tướng, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
tịch tịnh, bất tịch tịnh của mười lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng
tịch tịnh, bất tịch tịnh của mười lực của Phật, chẳng phải là tu hành
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Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn điều
không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của mười lực của
Phật, hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của mười lực của
Phật, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái
viễn ly, bất viễn ly của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng viễn ly,
bất viễn ly của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng
phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc khởi lên ý nghĩ: “Ta tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa”, là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc khởi lên ý nghĩ: “Ta là đại Bồ-tát”,
là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; hoặc khởi lên ý nghĩ: “Vị kia tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa”, là đã
có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
hoặc khởi lên ý nghĩ: “Vị kia là đại Bồ-tát”, là đã có hành tướng sở
đắc, chẳng phải là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc khởi lên ý nghĩ:
“Tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy, mới là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa”, là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa.
Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi lên những ý nghĩ tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy, nên biết đây gọi là đại Bồ-tát tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà không có phương tiện thiện xảo.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện nói với Xá Lợi Tử rằng: Nếu
đại Bồ-tát, không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, hoặc đối với sắc, trụ tưởng thắng giải, liền đối với sắc khởi lên
gia hạnh; hoặc đối với thọ, tưởng, hành, thức, trụ tưởng thắng giải,
liền đối với thọ, tưởng, hành, thức, khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh,
nên chẳng thể giải thoát sanh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ.
Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc đối với nhãn xứ, trụ tưởng thắng giải, liền
đối với nhãn xứ, khởi lên gia hạnh; hoặc đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ, trụ tưởng thắng giải, liền đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, khởi lên
gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải thoát sanh, lão, bệnh, tử
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và tương lai sẽ chịu khổ; hoặc đối với sắc xứ, trụ tưởng thắng giải, liền
đối với sắc xứ, khởi lên gia hạnh; hoặc đối với thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, trụ tưởng thắng giải, liền đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ, khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải thoát sanh,
lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ.
Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc đối với nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, trụ tưởng
thắng giải, liền đối với nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải
thoát sanh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ; hoặc đối với nhĩ
giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với nhĩ giới cho đến các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh,
nên chẳng thể giải thoát sanh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ;
hoặc đối với tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ
do tỷ xúc làm duyên sanh ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với tỷ giới
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, khởi lên gia hạnh; vì do
gia hạnh, nên chẳng thể giải thoát sanh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ
chịu khổ; hoặc đối với thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, trụ tưởng thắng giải, liền
đối với thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, khởi
lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải thoát sanh, lão, bệnh,
tử và tương lai sẽ chịu khổ; hoặc đối với thân giới, xúc giới, thân thức
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, trụ
tưởng thắng giải, liền đối với thân giới cho đến các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra, khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng thể
giải thoát sanh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ; hoặc đối với ý
giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với ý giới cho đến các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra, khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng
thể giải thoát sanh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ.
Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc đối với địa giới, trụ tưởng thắng giải, liền
đối với địa giới, khởi lên gia hạnh; hoặc đối với thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, trụ tưởng thắng giải, liền đối với thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải
thoát sanh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ.
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Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc đối với thánh đế khổ, trụ tưởng thắng giải,
liền đối với thánh đế khổ, khởi lên gia hạnh; hoặc đối với thánh đế tập,
diệt, đạo, trụ tưởng thắng giải, liền đối với thánh đế tập, diệt, đạo, khởi
lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải thoát sanh, lão, bệnh,
tử và tương lai sẽ chịu khổ.
Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc đối với vô minh, trụ tưởng thắng giải, liền
đối với vô minh, khởi lên gia hạnh; hoặc đối với hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, trụ
tưởng thắng giải, liền đối với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não, khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải thoát sanh,
lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ.
Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc đối với bốn tịnh lự, trụ tưởng thắng giải,
liền đối với bốn tịnh lự, khởi lên gia hạnh; hoặc đối với bốn vô lượng,
bốn định vô sắc, trụ tưởng thắng giải, liền đối với bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải thoát
sanh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ.
Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc đối với bốn niệm trụ, trụ tưởng thắng giải,
liền đối với bốn niệm trụ, khởi lên gia hạnh; hoặc đối với bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo, trụ tưởng thắng giải, liền đối với bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo, khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng thể
giải thoát sanh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ.
Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc đối với bố thí Ba-la-mật-đa, trụ tưởng
thắng giải, liền đối với bố thí Ba-la-mật-đa, khởi lên gia hạnh; hoặc
đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, trụ
tưởng thắng giải, liền đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải thoát sanh, lão,
bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ.
Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc đối với năm loại mắt, trụ tưởng thắng giải,
liền đối với năm loại mắt, khởi lên gia hạnh; hoặc đối với sáu phép
thần thông, trụ tưởng thắng giải, liền đối với sáu phép thần thông,
khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải thoát sanh, lão,
bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ.
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Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc đối với mười lực của Phật, trụ tưởng thắng
giải, liền đối với mười lực của Phật, khởi lên gia hạnh; hoặc đối với
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, trụ tưởng thắng giải, liền đối với bốn điều không sợ
cho đến trí nhất thiết tướng, khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên
chẳng thể giải thoát sanh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ.
Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc đối với Thanh-văn và đối với pháp của
Thanh-văn, trụ tưởng thắng giải, liền đối với Thanh-văn và pháp của
Thanh-văn, khởi lên gia hạnh; hoặc đối với Ðộc-giác, Bồ tát, Như Lai
và pháp của các bậc này, trụ tưởng thắng giải, liền đối với Ðộc-giác,
Bồ tát, Như Lai và pháp của các bậc này, khởi lên gia hạnh; vì do gia
hạnh, nên chẳng thể giải thoát sanh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu
khổ.
Xá Lợi tử! đại Bồ-tát như vậy, còn chẳng thể chứng được Niếtbàn của Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chứng được Quả vị Giác ngộ cao tột
là điều không có.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khởi lên các sự tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa như vậy, nên biết đây là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa không có phương tiện thiện xảo.
Khi ấy! Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Vì sao biết các đại Bồtát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo?
Thiện Hiện đáp rằng: Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành sắc, chẳng tu hành
tướng của sắc, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành thọ,
tưởng, hành, thức, chẳng tu hành tướng của thọ, tưởng, hành, thức, là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô thường
của sắc, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của sắc, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô thường của thọ,
tưởng, hành, thức, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của thọ,
tưởng, hành, thức, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
lạc, khổ của sắc, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của sắc, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của thọ, tưởng, hành,
thức, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của sắc,
chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của sắc, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức,
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chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của sắc,
chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của sắc, là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức,
chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của
sắc, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của sắc, là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của thọ, tưởng,
hành, thức, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của thọ, tưởng,
hành, thức, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô
tướng, hữu tướng của sắc, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu
tướng của sắc, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô
tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng tu hành cái tướng
vô tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của sắc,
chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của
thọ, tưởng, hành, thức, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của sắc, chẳng tu hành cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của sắc, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của thọ, tưởng, hành, thức,
chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thọ, tưởng, hành,
thức, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất
viễn ly của sắc, chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của sắc, là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly
của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly
của thọ, tưởng, hành, thức, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi tử! Nên biết đó là đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì Sắc và tánh của
sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức, và tánh của thọ, tưởng, hành,
thức là không. Xá Lợi Tử! Sắc ấy chẳng phải là sắc; không là sắc;
không chẳng phải là sắc; sắc chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc; sắc
tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như
vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành nhãn xứ, chẳng tu hành cái
tướng nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu
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hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô thường của
nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của nhãn xứ, là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô thường
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng thường, vô
thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái lạc, khổ của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng lạc,
khổ của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái ngã, vô ngã của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô
ngã của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng ngã,
vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng
tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái
tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của nhãn xứ, chẳng
tu hành cái tướng không, bất không của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô
tướng, hữu tướng của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu
tướng của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái
tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của
nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn
xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện,
hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn xứ,
chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn xứ, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái viễn ly, bất viễn ly của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng viễn
ly, bất viễn ly của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái viễn ly, bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu
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hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết đó là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì nhãn xứ và
tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, và tánh của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ ấy chẳng phải là
nhãn xứ, không là nhãn xứ; không chẳng phải là nhãn xứ; nhãn xứ
chẳng lìa không, không chẳng lìa nhãn xứ; nhãn xứ tức là không,
không tức là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành sắc xứ, chẳng tu hành cái
tướng sắc xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
thường, vô thường của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng thường, vô
thường của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành
cái tướng thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của sắc xứ,
chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của
sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của sắc xứ, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng
tịnh, bất tịnh của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu
hành cái tướng tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của
sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của sắc xứ, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng không, bất
không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của sắc xứ, chẳng tu
hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của sắc xứ, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của thanh,
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hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, chẳng tu hành
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của sắc xứ, chẳng tu
hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của sắc xứ, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch
tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của sắc xứ, chẳng tu hành cái
tướng viễn ly, bất viễn ly của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ, chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết đó là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì Sắc xứ và tánh
của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Xá Lợi Tử! Sắc xứ ấy chẳng phải là
sắc xứ; không là sắc xứ; không chẳng phải là sắc xứ; sắc xứ chẳng lìa
không, không chẳng lìa sắc xứ; Sắc xứ tức là không, không tức là sắc
xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng lại như vậy.
Quyeån Thöù 39
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Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành nhãn giới, sắc giới, nhãn
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra;
chẳng tu hành cái tướng nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
thường, vô thường của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; chẳng tu hành cái tướng
thường, vô thường của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc,
khổ của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra; chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của nhãn giới,
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra; chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của nhãn giới cho
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra;
chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của nhãn giới cho đến các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái không, bất không của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; chẳng
tu hành cái tướng không, bất không của nhãn giới cho đến các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
tu hành cái vô tướng, hữu tướng của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; chẳng
tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn giới cho đến các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của nhãn giới, sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra; chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn giới cho
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn giới, sắc
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra; chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn giới
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của nhãn giới, sắc
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giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra; chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của nhãn giới cho
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết đó là đại Bồ-tát tu hành bát nhã Bát-nhãba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì nhãn
giới và tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của Sắc giới
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Xá Lợi Tử!
Nhãn giới ấy chẳng phải là nhãn giới; không là nhãn giới; không
chẳng phải là nhãn giới; nhãn giới chẳng lìa không, không chẳng lìa
nhãn giới; nhãn giới tức là không, không tức là nhãn giới; sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra,
chẳng tu hành cái tướng nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
thường, vô thường của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng
thường, vô thường của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ
của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ
xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của nhĩ giới
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng
tu hành cái tướng ngã, vô ngã của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
tịnh, bất tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh,
bất tịnh của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của nhĩ
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của nhĩ giới,
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
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sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ giới cho
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ giới, thanh
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ giới cho
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ giới, thanh
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ giới cho đến
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng
tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của nhĩ giới cho đến các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết đó là đại Bồ-tát tu hành bát nhã Bát-nhãba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì nhĩ
giới và tánh của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới cho
đến nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Xá
Lợi Tử! Nhĩ giới ấy chẳng phải là nhĩ giới; không là nhĩ giới; không
chẳng phải là nhĩ giới; nhĩ giới chẳng lìa không, không chẳng lìa nhĩ
giới; nhĩ giới tức là không, không tức là nhĩ giới; thanh hương, vị,
xúc, pháp giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra,
cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu
hành cái tướng tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô thường
của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của tỷ
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của tỷ giới, hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu
hành cái tướng lạc, khổ của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
ngã, vô ngã của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã
của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành
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Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của tỷ giới,
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của tỷ giới cho đến các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái không, bất không của tỷ giới, hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu
hành cái tướng không, bất không của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
vô tướng, hữu tướng của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô
tướng, hữu tướng của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô
nguyện, hữu nguyện của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh,
bất tịch tịnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất
tịch tịnh của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của
tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của tỷ giới
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết đó là đại Bồ-tát tu hành bát nhã Bát-nhãba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì tỷ giới
và tánh của tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới cho đến
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Xá Lợi Tử! Tỷ giới ấy
chẳng phải là tỷ giới; không là tỷ giới; không chẳng phải là tỷ giới; tỷ
giới chẳng lìa không, không chẳng lìa tỷ giới; tỷ giới tức là không,
không tức là tỷ giới; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra, cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu
hành cái tướng thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh
ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô
thường của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
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do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng thường, vô
thường của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra,
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của thiệt
giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của thiệt giới cho đến
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu
hành cái tướng ngã, vô ngã của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
tịnh, bất tịnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh,
bất tịnh của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra,
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không
của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của
thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của thiệt
giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của thiệt
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thiệt
giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của
thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của
thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của thiệt
giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thiệt
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết, đó là đại Bồ-tát tu hành bát nhã Bát-nhãba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì thiệt
giới và tánh của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới cho
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Xá Lợi Tử! Thiệt
815

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

giới ấy chẳng phải là thiệt giới; không là thiệt giới; không chẳng phải
là thiệt giới; thiệt giới chẳng lìa không, không chẳng lìa thiệt giới;
thiệt giới tức là không, không tức là thiệt giới; vị giới cho đến các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành thân giới, xúc giới, thân
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra,
chẳng tu hành cái tướng thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
thường, vô thường của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng
thường, vô thường của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc,
khổ của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của thân
giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của thân giới, xúc
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thân giới, cho đến
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của thân giới, xúc giới, thân thức
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu
hành cái tướng tịnh, bất tịnh của thân giới, cho đến các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái không, bất không của thân giới, xúc giới, thân thức giới và
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành
cái tướng không, bất không của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
vô tướng, hữu tướng của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái
tướng vô tướng, hữu tướng của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
vô nguyện, hữu nguyện của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của thân giới, cho đến các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của thân giới, xúc giới, thân thức giới
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu
hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thân giới, cho đến các thọ do
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thân xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái viễn ly, bất viễn ly của thân giới, xúc giới, thân thức giới và
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành
cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thân giới, cho đến các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết đó là đại Bồ-tát tu hành bát nhã Bát-nhãba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì thân
giới và tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Xá Lợi Tử!
Thân giới ấy chẳng phải là thân giới; không là thân giới; không chẳng
phải là thân giới; thân giới chẳng lìa không, không chẳng lìa thân giới;
thân giới tức là không, không tức là thân giới; xúc giới cho đến các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành ý giới, pháp giới, ý thức
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành
cái tướng ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô thường của
ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của ý giới
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của ý giới, pháp giới, ý thức giới và
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái
tướng lạc, khổ của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra,
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của ý
giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của ý giới cho đến các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng
tịnh, bất tịnh của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của
ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của ý giới
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của ý giới, pháp giới, ý
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu
hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của ý giới cho đến các thọ do ý
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xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng
vô nguyện, hữu nguyện của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh,
bất tịch tịnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do
ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch
tịnh của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của ý
giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra, chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của ý giới cho đến
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết, đó là đại Bồ-tát tu hành bát nhã Bát-nhãba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì ý giới
và tánh của ý giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới cho đến các thọ
do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Xá Lợi Tử! Ý giới ấy chẳng
phải là ý giới; không là ý giới; không chẳng phải là ý giới; ý giới
chẳng lìa không, không chẳng lìa ý giới; ý giới tức là không, không
tức là ý giới; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra,
cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành địa giới, chẳng tu hành cái
tướng địa giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành thủy,
hỏa, phong, không, thức giới, chẳng tu hành cái tướng thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái thường, vô thường của địa giới, chẳng tu hành cái tướng
thường, vô thường của địa giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái lạc, khổ của địa giới, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của
địa giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng tu hành cái tướng lạc,
khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của địa giới, chẳng tu hành cái
tướng ngã, vô ngã của địa giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không,
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thức giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất
tịnh của địa giới, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của địa giới, là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất
tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của địa giới, chẳng tu
hành cái tướng không, bất không của địa giới, là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
tu hành cái vô tướng, hữu tướng của địa giới, chẳng tu hành cái tướng
vô tướng, hữu tướng của địa giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của địa giới, chẳng tu hành cái tướng
vô nguyện, hữu nguyện của địa giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của địa giới, chẳng tu hành cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của địa giới, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của địa giới, chẳng tu hành cái
tướng viễn ly, bất viễn ly của địa giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới, chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết, đó là đại Bồ-tát tu hành bát nhã Bát-nhãba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì địa
giới và tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới
và tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Xá Lợi Tử!
Địa giới ấy chẳng phải là địa giới; không là địa giới; không chẳng phải
là địa giới; địa giới chẳng lìa không, không chẳng lìa địa giới; địa giới
tức là không, không tức là địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, cũng lại như vậy.
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Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành thánh đế khổ, chẳng tu
hành cái tướng thánh đế khổ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
tu hành thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng thánh đế tập,
diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường,
vô thường của thánh đế khổ, chẳng tu hành cái tướng thường, vô
thường của thánh đế khổ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái thường, vô thường của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng tu hành
cái tướng thường, vô thường của thánh đế tập, diệt, đạo, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của thánh đế khổ,
chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của thánh đế khổ, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của thánh đế tập, diệt, đạo,
chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của thánh đế tập, diệt, đạo, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của thánh đế
khổ, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thánh đế khổ, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của thánh đế tập,
diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thánh đế tập, diệt,
đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh
của thánh đế khổ, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của thánh đế
khổ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh
của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của
thánh đế tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành
cái không, bất không của thánh đế khổ, chẳng tu hành cái tướng
không, bất không của thánh đế khổ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái không, bất không của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng
tu hành cái tướng không, bất không của thánh đế tập, diệt, đạo, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng
của thánh đế khổ, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của
thánh đế khổ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô
tướng, hữu tướng của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng
vô tướng, hữu tướng của thánh đế tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thánh đế
khổ, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thánh đế
khổ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện,
hữu nguyện của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của thánh đế tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của thánh đế
khổ, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thánh đế khổ,
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch
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tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất
tịch tịnh của thánh đế tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của thánh đế khổ, chẳng tu hành
cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thánh đế khổ, là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của thánh đế tập, diệt,
đạo, chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thánh đế tập, diệt,
đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết, đó là đại Bồ-tát tu hành bát nhã Bát-nhãba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì thánh
đế khổ và tánh của thánh đế khổ là không; thánh đế tập, diệt, đạo và
tánh của thánh đế tập, diệt, đạo là không. Xá Lợi Tử! Thánh đế khổ ấy
chẳng phải là thánh đế khổ; không là thánh đế khổ; không chẳng phải
là thánh đế khổ; thánh đế khổ chẳng lìa không, không chẳng lìa thánh
đế khổ; thánh đế khổ tức là không, không tức là thánh đế khổ; thánh
đế tập, diệt, đạo, cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành vô minh, chẳng tu hành cái
tướng vô minh, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não, chẳng tu hành cái tướng hành cho đến lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
thường, vô thường của vô minh, chẳng tu hành cái tướng thường, vô
thường của vô minh, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành
cái thường, vô thường của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái,
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng tu hành cái tướng
thường, vô thường của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của vô minh,
chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của vô minh, là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của hành, thức, danh sắc, lục xứ,
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng tu
hành cái tướng lạc, khổ của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã
của vô minh, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của vô minh, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của hành cho đến
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
tu hành cái tịnh, bất tịnh của vô minh, chẳng tu hành cái tướng tịnh,
bất tịnh của vô minh, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành
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cái tịnh, bất tịnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng tu hành cái tướng
tịnh, bất tịnh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của
vô minh, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của vô minh, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của vô minh, chẳng tu
hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của vô minh, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của hành cho đến
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của vô minh, chẳng tu hành cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của vô minh, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của hành cho
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của vô minh, chẳng tu hành
cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của vô minh, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não,
chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của hành cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái viễn ly, bất viễn ly của vô minh, chẳng tu hành cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của vô minh, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của hành, thức, danh sắc, lục xứ,
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng tu
hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của hành cho đến lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết, đó là đại Bồ-tát tu hành bát nhã Bát-nhãba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì vô
minh và tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; và tánh của hành
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Xá Lợi Tử! Vô minh
ấy chẳng phải là vô minh; không là vô minh; không chẳng phải là vô
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minh; vô minh chẳng lìa không, không chẳng lìa vô minh; vô minh tức
là không, không tức là vô minh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não, cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành bốn tịnh lự, chẳng tu hành
cái tướng bốn tịnh lự, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng tu hành cái tướng bốn lượng,
bốn định vô sắc, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
thường, vô thường của bốn tịnh lự, chẳng tu hành cái tướng thường,
vô thường của bốn tịnh lự, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái thường, vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng
tu hành cái tướng thường, vô thường của bốn lượng, bốn định vô sắc,
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của bốn
tịnh lự, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của bốn tịnh lự, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của bốn vô lượng,
bốn định vô sắc, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của bốn lượng, bốn
định vô sắc, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã,
vô ngã của bốn tịnh lự, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của bốn
tịnh lự, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô
ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng tu hành cái tướng ngã,
vô ngã của bốn lượng, bốn định vô sắc, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của bốn tịnh lự, chẳng tu hành cái
tướng tịnh, bất tịnh của bốn tịnh lự, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn lượng, bốn định vô sắc,
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không
của bốn tịnh lự, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của bốn
tịnh lự, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất
không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng tu hành cái tướng
không, bất không của bốn lượng, bốn định vô sắc, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của bốn tịnh lự,
chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn tịnh lự, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng tu hành cái tướng vô tướng,
hữu tướng của bốn lượng, bốn định vô sắc, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của bốn tịnh lự,
chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn tịnh lự, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng tu hành cái tướng vô
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nguyện, hữu nguyện của bốn lượng, bốn định vô sắc, là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn
tịnh lự, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn tịnh lự,
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch
tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng tu hành cái tướng tịch
tịnh, bất tịch tịnh của bốn lượng, bốn định vô sắc, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của bốn tịnh lự,
chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn tịnh lự, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của bốn
vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly
của bốn lượng, bốn định vô sắc, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết, đó là đại Bồ-tát tu hành bát nhã Bát-nhãba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì bốn
tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn định vô
sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Xá Lợi Tử!
Bốn tịnh lự ấy chẳng phải là bốn tịnh lự; không là bốn tịnh lự; không
chẳng phải là bốn tịnh lự; bốn tịnh lự chẳng lìa không, không chẳng
lìa bốn tịnh lự; bốn tịnh lự tức là không, không tức là bốn tịnh lự; bốn
vô lượng, bốn định vô sắc, cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành bốn niệm trụ, chẳng tu
hành cái tướng bốn niệm trụ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo, chẳng tu hành cái tướng bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành
cái thường, vô thường của bốn niệm trụ, chẳng tu hành cái tướng
thường, vô thường của bốn niệm trụ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái thường, vô thường của bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng tu
hành cái tướng thường, vô thường của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc,
khổ của bốn niệm trụ, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của bốn niệm
trụ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của bốn niệm trụ, chẳng tu hành cái
tướng ngã, vô ngã của bốn niệm trụ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
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căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng tu hành cái
tướng ngã, vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của bốn
niệm trụ, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn niệm trụ, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái không, bất không của bốn niệm trụ, chẳng tu hành
cái tướng không, bất không của bốn niệm trụ, là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
chẳng tu hành cái tướng không, bất không của bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành
cái vô tướng, hữu tướng của bốn niệm trụ, chẳng tu hành cái tướng vô
tướng, hữu tướng của bốn niệm trụ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng tu
hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô
nguyện, hữu nguyện của bốn niệm trụ, chẳng tu hành cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của bốn niệm trụ, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn chánh đoạn
cho đến tám chi thánh đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn niệm trụ, chẳng tu hành cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn niệm trụ, là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của bốn niệm trụ, chẳng tu
hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn niệm trụ, là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo, chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
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Xá Lợi Tử! Nên biết, đó là đại Bồ-tát tu hành bát nhã Bát-nhãba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì bốn
niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Xá Lợi Tử!
Bốn niệm trụ ấy chẳng phải là bốn niệm trụ; không là bốn niệm trụ;
không chẳng phải là bốn niệm trụ; bốn niệm trụ chẳng lìa không,
không chẳng lìa bốn niệm trụ; bốn niệm trụ tức là không, không tức là
bốn niệm trụ; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, cũng lại như
vậy.
Quyeån Thöù 40
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Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng
tu hành tướng bố thí Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mậtđa, chẳng tu hành tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa, là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
thường, vô thường của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng
thường, vô thường của bố thí Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô thường của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng
thường, vô thường của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc,
khổ của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của bố
thí Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
lạc, khổ của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa,
chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái ngã, vô ngã của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng
ngã, vô ngã của bố thí Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của bố thí Ba-lamật-đa, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa,
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng tu
hành cái tướng tịnh, bất tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành
cái không, bất không của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng
không, bất không của bố thí Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng
không, bất không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Bala-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô
tướng, hữu tướng của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng vô
tướng, hữu tướng của bố thí Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-la-
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mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng vô
tướng, hữu tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Bala-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô
nguyện, hữu nguyện của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng
vô nguyện, hữu nguyện của bố thí Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành
cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa, là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành
cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái viễn ly, bất viễn ly của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái
tướng viễn ly, bất viễn ly của bố thí Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết, đó là đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-lamật-đa, tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa; tịnh giới, an nhẫn, tinh
tiến, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tánh không của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá Lợi Tử! Bố thí Ba-la-mậtđa, chẳng phải là bố thí Ba-la-mật-đa. Không là bố thí Ba-la-mật-đa,
không chẳng phải là bố thí Ba-la-mật-đa; bố thí Ba-la-mật-đa chẳng
lìa không, không chẳng lìa bố thí Ba-la-mật-đa; bố thí Ba-la-mật-đa
tức là không, không tức là bố thí Ba-la-mật-đa; tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành năm loại mắt, chẳng tu
hành tướng của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
tu hành sáu phép thần thông, chẳng tu hành tướng của sáu phép thần
thông, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô
thường của năm loại mắt, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường
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của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
thường, vô thường của sáu phép thần thông, chẳng tu hành cái tướng
thường, vô thường của sáu phép thần thông, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của năm loại mắt, chẳng tu hành
cái tướng lạc, khổ của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái lạc, khổ của sáu phép thần thông, chẳng tu hành cái
tướng lạc, khổ của sáu phép thần thông, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của năm loại mắt, chẳng tu hành cái
tướng ngã, vô ngã của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của sáu phép thần thông, chẳng tu hành
cái tướng ngã, vô ngã của sáu phép thần thông, là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của năm loại mắt, chẳng tu
hành cái tướng tịnh, bất tịnh của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của sáu phép thần thông,
chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của sáu phép thần thông, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của
năm loại mắt, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của năm loại
mắt, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất
không của sáu phép thần thông, chẳng tu hành cái tướng không, bất
không của sáu phép thần thông, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của năm loại mắt, chẳng tu
hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của năm loại mắt, là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của sáu phép
thần thông, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của sáu phép
thần thông, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô
nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt, chẳng tu hành cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của sáu phép thần thông,
chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của sáu phép thần
thông, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh,
bất tịch tịnh của năm loại mắt, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất
tịch tịnh của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của sáu phép thần thông, chẳng tu hành
cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của sáu phép thần thông, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của năm
loại mắt, chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của năm loại
mắt, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất
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viễn ly của sáu phép thần thông, chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của sáu phép thần thông, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết, đó là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt,
tánh không của năm loại mắt, sáu phép thần thông, tánh không của sáu
phép thần thông, Xá Lợi Tử, là năm loại mắt, cũng chẳng phải là năm
loại mắt, không là năm loại mắt, không cũng chẳng phải là năm loại
mắt; năm loại mắt chẳng lìa không, không chẳng lìa năm loại mắt;
năm loại mắt tức là không, không tức là năm loại mắt; sáu phép thần
thông cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng tu hành mười lực của Phật, chẳng
tu hành cái tướng mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa;
chẳng tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng tu hành cái tướng của bốn điều
không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái thường, vô thường của mười lực của Phật, chẳng
tu hành cái tướng thường, vô thường của mười lực của Phật, là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô thường của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng; chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của bốn điều
không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của mười lực của Phật, chẳng tu hành
cái tướng lạc, khổ của mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng tu hành
cái tướng lạc, khổ của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng,
là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của
mười lực của Phật, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của mười lực
của Phật, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô
ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của
bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của mười lực của Phật,
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chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của mười lực của Phật, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng; chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn điều không
sợ cho đến trí nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng
tu hành cái không, bất không của mười lực của Phật, chẳng tu hành cái
tướng không, bất không của mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng;
chẳng tu hành cái tướng không, bất không của bốn điều không sợ cho
đến trí nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái vô tướng, hữu tướng của mười lực của Phật, chẳng tu hành
cái tướng vô tướng, hữu tướng của mười lực của Phật, là tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng; chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn điều
không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của mười lực của Phật,
chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của mười lực của
Phật, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện,
hữu nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết,
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng tu hành cái tướng vô nguyện,
hữu nguyện của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh
của mười lực của Phật, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh
của mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu
hành cái tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất
cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng tu hành
cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn điều không sợ cho đến trí
nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái
viễn ly, bất viễn ly của mười lực của Phật, chẳng tu hành cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa; chẳng tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của bốn điều không sợ,
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bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng;
chẳng tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn điều không sợ cho
đến trí nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết, đó là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì mười lực của
Phật, tánh không của mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; tánh không
của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, Xá Lợi Tử, là
mười lực của Phật, cũng chẳng phải là mười lực của Phật; không là
mười lực của Phật, không cũng chẳng phải là mười lực của Phật; mười
lực của Phật chẳng lìa không, không chẳng lìa mười lực của Phật;
mười lực của Phật tức là không, không tức là mười lực của Phật; bốn
điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, cũng lại như vậy.
Xá Lợi Tử! Như vậy, là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa có phương tiện thiện xảo,có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ
cao tột. Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
đối với tất cả pháp, chẳng chấp thủ cái có, chẳng chấp thủ cái chẳng
phải có, chẳng chấp thủ cái cũng có cũng chẳng phải có, chẳng chấp
thủ cái chẳng phải có, chẳng phải chẳng có. Đối với cái chẳng chấp
thủ ấy, cũng chẳng chấp thủ.
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Vì nhân duyên gì, đại Bồ-tát
ấy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với tất cả pháp đều không
chấp thủ?
Thiện Hiện đáp: Vì tự tánh của tất cả pháp chẳng thể nắm bắt
được. Vì sao? Vì tất cả pháp lấy vô tánh làm tự tánh. Do nhân duyên
này, nên nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với tất
cả pháp, hoặc chấp thủ cái có, hoặc chấp thủ cái chẳng có, hoặc chấp
thủ cái cũng có cũng chẳng có, hoặc chấp thủ cái chẳng có chẳng phải
chẳng có, hoặc chấp thủ cái chẳng chấp thủ, thì chẳng phải là tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều không có tự
tánh, nên chẳng thể chấp thủ.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng chấp thủ việc tu hành, chẳng
chấp thủ việc chẳng tu hành, chẳng chấp thủ việc cũng tu hành, cũng
chẳng tu hành, chẳng chấp thủ việc chẳng tu hành, chẳng phải chẳng
tu hành; đối với việc chẳng chấp thủ, cũng chẳng chấp thủ.
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Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Vì nhân duyên gì, đại Bồ-tát
ấy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
hoàn toàn không chấp thủ?
Thiện Hiện đáp: Vì tự tánh Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng thể nắm
bắt được. Vì sao? Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa lấy vô tánh làm tự tánh. Do
nhân duyên này, nên nếu đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc chấp thủ việc tu hành, hoặc chấp
thủ việc chẳng tu hành, hoặc chấp thủ việc cũng tu hành mà cũng
chẳng tu hành, hoặc chấp thủ việc chẳng phải tu hành ,chẳng phải
chẳng tu hành, hoặc chấp thủ việc chẳng chấp thủ, thì chẳng phải là tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao vậy? Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoàn
toàn không có tự tánh, nên chẳng thể chấp thủ.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
đối với tất cả pháp và Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoàn toàn không chấp thủ,
không chấp trước. Đó gọi là đại Bồ-tát đối với tất cả pháp không thủ
trước Tam-ma-địa. Tam-ma-địa này vi diệu thù thắng, rộng lớn vô
cùng, có khả năng tập hợp tác dụng vô biên, vô ngại, mà tất cả Thanhvăn, Ðộc-giác chẳng có.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát đối với Tam-ma-địa này, thường trụ
chẳng xả, thì mau chứng quả vị Giác ngô cao tột.
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Các đại Bồ-tát thường trụ
chẳng xả đối với một Tam-ma-địa này, để mau chứng quả vị Giác ngô
cao tột, hay thường trụ chẳng xả đối với các Tam-ma-địa khác, cũng
để khiến cho đại Bồ-tát mau chứng quả vị Giác ngô cao tột?
Thiện Hiện đáp: Chẳng phải chỉ đối với một Tam-ma-địa này,
mà còn có các Tam-ma-địa khác, các đại Bồ-tát thường trụ chẳng xả,
để mau chứng quả vị Giác ngô cao tột.
Xá Lợi Tử hỏi: Những Tam-ma-địa ấy là gì?
Thiện Hiện đáp: Đó là Tam-ma-địa kiện hành, Tam-ma-địa thật
ấn, Tam-ma-địa Sư tử du hý, Tam-ma-địa diệu nguyệt, Tam-ma-địa
nguyệt tràng tướng, Tam-ma-địa nhất thiết pháp hải, Tam-ma-địa
quán đảnh, Tam-ma-địa pháp giới quyết định, Tam-ma-địa quyết định
tràng tướng, Tam-ma-địa kim cang dụ, Tam-ma-địa nhập pháp ấn,
Tam-ma-địa Tam-ma-địa vương, Tam-ma-địa thiện an trụ, Tam-mađịa thiện lập định vương, Tam-ma-địa phóng quang, Tam-ma-địa vô
vong thất, Tam-ma-địa phóng quang vô vong thất, Tam-ma-địa tinh
tiến lực, Tam-ma-địa trang nghiêm lực, Tam-ma-địa đẳng dũng, Tamma-địa nhập nhất thiết ngôn từ quyết định, Tam-ma-địa nhập nhất
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thiết danh tự quyết định, Tam-ma-địa quán phương, Tam-ma-địa tổng
trì ấn, Tam-ma-địa chư pháp đẳng thú hải ấn, Tam-ma-địa vương ấn,
Tam-ma-địa biến phú hư không, Tam-ma-địa kim cang luân, Tam-mađịa tam luân thanh tịnh, Tam-ma-địa vô lượng quang, Tam-ma-địa vô
trước vô chướng, Tam-ma-địa đoạn chư pháp chuyển, Tam-ma-địa khí
xả trân bảo, Tam-ma-địa biến chiếu, Tam-ma-địa bất tuần, Tam-mađịa vô tướng trụ, Tam-ma-địa bất tư duy, Tam-ma-địa hàng phục tứ
ma, Tam-ma-địa vô cấu đăng, Tam-ma-địa vô biên quang, Tam-mađịa phát quang, Tam-ma-địa phổ chiếu, Tam-ma-địa tịnh kiên định,
Tam-ma-địa sư tử phấn tấn, Tam-ma-đụa Sư tử tần thân, Tam-ma-địa
Sư tử khiếm khư, Tam-ma-địa vô cấu quang, Tam-ma-địa diệu lạc,
Tam-ma-địa tối thắng tràng tướng, Tam-ma-địa đế tướng, Tam-ma-địa
thuận minh chánh lưu, Tam-ma-địa cụ oai quang, Tam-ma-địa ly tận,
Tam-ma-địa bất khả động chuyển, Tam-ma-địa tịch tịnh, Tam-ma-địa
vô hà khích, Tam-ma-địa nhật đăng, Tam-ma-địa nguyệt tịnh, Tamma-địa tịnh nhãn, Tam-ma-địa tịnh quang, Tam-ma-địa nguyệt đăng,
Tam-ma-địa pháp minh, Tam-ma-địa ứng tác bất ứng tác, Tam-ma-địa
trí tướng, Tam-ma-địa kim cang man, Tam-ma-địa trụ tâm, Tam-mađịa phổ minh, Tam-ma-địa diệu an lập, Tam-ma-địa bảo tích, Tamma-địa diệu pháp ấn, Tam-ma-địa nhất thiết pháp tánh bình đẳng,
Tam-ma-địa khí xả trần ái, Tam-ma-địa pháp dũng viên mãn, Tamma-địa nhập pháp đảnh, Tam-ma-địa bảo tánh, Tam-ma-địa xả huyên
tránh, Tam-ma-địa phiêu tán, Tam-ma-địa phân biệt pháp cú, Tamma-địa quyết định, Tam-ma-địa vô cấu hành, Tam-ma-địa tự bình
đẳng cái tướng, Tam-ma-địa ly văn tự tướng, Tam-ma-địa đoạn sở
duyên, Tam-ma-địa vô biến dị, Tam-ma-địa vô chủng loại, Tam-mađịa nhập danh tướng, Tam-ma-địa vô sở tác, Tam-ma-địa nhập quyết
định danh, Tam-ma-địa hành vô tướng, Tam-ma-địa ly ế ám, Tam-mađịa cụ hành, Tam-ma-địa bất biến động, Tam-ma-địa độ cảnh giới,
Tam-ma-địa tập nhất thiết công đức, Tam-ma-địa vô tâm trụ, Tamma-địa quyết định trụ, Tam-ma-địa tịnh diệu hoa, Tam-ma-địa cụ giác
chi, Tam-ma-địa vô biên biện, Tam-ma-địa vô biên đăng, Tam-ma-địa
vô đẳng đẳng, Tam-ma-địa siêu nhất thiết pháp, Tam-ma-địa quyết
phán chư pháp, Tam-ma-địa tán nghi, Tam-ma-địa vô sở trụ, Tam-mađịa nhất tướng trang nghiêm, Tam-ma-địa dẫn phát hành tướng, Tamma-địa nhất hành tướng, Tam-ma-địa ly chư hành tướng, Tam-ma-địa
diệu hành, Tam-ma-địa đạt chư hữu để viễn ly, Tam-ma-địa nhập nhất
thiết thi thiết ngữ ngôn, Tam-ma-địa kiên cố bảo, Tam-ma-địa ư nhất
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thiết pháp vô sở thủ trước, Tam-ma-địa điễn diệm trang nghiêm, Tamma-địa trừ khiển, Tam-ma-địa vô thắng, Tam-ma-địa pháp cự, Tamma-địa tuệ đăng, Tam-ma-địa thú hướng bất thối chuyển thần thông,
Tam-ma-địa giải thoát âm thanh văn tự, Tam-ma-địa tuệ cự xí nhiên,
Tam-ma-địa nghiêm tịnh tướng, Tam-ma-địa vô tướng, Tam-ma-địa
vô trược nhẫn tướng, Tam-ma-địa cụ nhất thiết diệu tướng, Tam-mađịa cụ tổng trì, Tam-ma-địa bất hỷ nhất thiết khổ lạc, Tam-ma-địa vô
tận hành tướng, Tam-ma-địa nhiếp phục nhất thiết chánh tà tánh,
Tam-ma-địa đoạn tắng ái, Tam-ma-địa ly vi thuận, Tam-ma-địa vô
cấu minh, Tam-ma-địa cực kiên cố, Tam-ma-địa mãn nguyệt tịnh
quang, Tam-ma-địa đại trang nghiêm, Tam-ma-địa vô nhiệt điển
quang, Tam-ma-địa năng chiếu nhất thiết thế gian, Tam-ma-địa năng
cứu nhất thiết thế gian, Tam-ma-địa định bình đẳng tánh, Tam-ma-địa
vô trần hữu trần bình đẳng lý thú, Tam-ma-địa vô tránh hữu tránh bình
đẳng lý thú, Tam-ma-địa vô sào huyệt vô tiêu xí vô ái nhạo, Tam-mađịa quyết định an trụ chơn như, Tam-ma-địa khí trung mãn xuất, Tamma-địa thiêu chư phiền não, Tam-ma-địa đại trí tuệ cự, Tam-ma-địa
xuất sanh thập lực, Tam-ma-địa khai xiển, Tam-ma-địa hoại thân ác
hành, Tam-ma-địa hoại ngữ ác hành, Tam-ma-địa hoại ý ác hành,
Tam-ma-địa thiện quán sát tham, Tam-ma-địa như hư không, Tamma-địa vô nhiễm trước gia hư không.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát đối các Tam-ma-địa như vậy,
thường trụ chẳng xả, thì mau chứng quả vị Giác ngô cao tột. Lại có vô
lượng vô số pháp môn Tam-ma-địa, pháp môn Đà-la-ni khác, nếu đại
Bồ-tát thường khéo tu học thì cũng khiến mau chứng quả vị Giác ngô
cao tột.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thừa tiếp thần lực Phật nói với
Xá Lợi Tử: Nếu đại Bồ-tát nào an trụ các Tam-ma-địa như vậy, thì
nên biết, đã được sự thọ ký của chư Phật trong quá khứ, cũng được sự
thọ ký của mười phương chư Phật trong hiện tại. Xá Lợi Tử! Đại Bồtát ấy, tuy an trụ các Tam-ma-địa như vậy, mà chẳng thấy các Tamma-địa ấy, cũng chẳng đắm trước vào các Tam-ma-địa ấy, cũng chẳng
nghĩ là ta đã nhập vào các Tam-ma-địa ấy, ta đang nhập vào các Tamma-địa ấy, ta sẽ nhập vào các Tam-ma-địa ấy; chỉ ta có khả năng nhập
vào chứ chẳng phải người khác vào được. Nếu vị ấy tầm tư phân biệt
như vậy, thì bởi đấy, nên sức định lực hoàn toàn không hiện hành.
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Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Có phải thật riêng có đại
Bồ-tát an trụ các Tam-ma-địa như vậy, đã được chư Phật trong quá
khứ, hiện tại thọ ký chăng?
Thiện Hiện đáp: Không! Xá Lợi Tử! Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng khác các Tam-ma-địa, các Tam-ma-địa
chẳng khác Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát chẳng khác Bát-nhã-bala-mật-đa và Tam-ma-địa; Bát-nhã-ba-la-mật-đa và Tam-ma-địa
chẳng khác đại Bồ-tát, Bát-nhã-ba-la-mật-đa tức là các Tam-ma-địa,
các Tam-ma-địa tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đại Bồ-tát tức là Bátnhã-ba-la-mật-đa và Tam-ma-địa; Bát-nhã-ba-la-mật-đa và Tam-mađịa tức là đại Bồ-tát. Vì sao vậy? Vì tánh của tất cả pháp đều bình
đẳng.
Xá Lợi Tử hỏi: Nếu tánh của tất cả pháp là bình đẳng thì Tamma-địa này có thể thị hiện chăng?
Thiện Hiện đáp: Chẳng thể thị hiện.
Xá Lợi Tử hỏi: Đại Bồ-tát ấy, đối với Tam-ma-địa này, có ý
tưởng phân tích chăng?
Thiện Hiện đáp: Bồ-tát ấy không có ý tưởng phân tích.
Xá Lợi Tử hỏi: Bồ-tát ấy vì sao không có ý tưởng phân tích?
Thiện Hiện đáp: Vì đại Bồ-tát ấy không phân biệt.
Xá Lợi Tử hỏi: Vì sao đại Bồ-tát ấy không phân biệt?
Thiện Hiện đáp: Vì tánh của tất cả pháp đều không có sở hữu.
Cho nên đại Bồ-tát ấy, đối với định chẳng khởi sự phân biệt. Do nhân
duyên này, mà đối với tất cả pháp và Tam-ma-địa, đại Bồ-tát ấy, đều
không có ý tưởng phân tích. Vì sao? Vì tất cả pháp và Tam-ma-địa
đều không có sở hữu, trong cái không sở hữu, ý tưởng phân biệt, giải
thích không có lý do sanh khởi.
Khi ấy, Bạc-già-phạm khen Thiện Hiện: Hay thay! Hay thay!
Đúng như ông đã nói. Cho nên Ta đã nói ông an trụ Ðịnh vô tránh, là
bậc cao nhất trong chúng Thanh-văn, do đó Ta nói ông tương ưng với
nghĩa.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát muốn học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên
học như vậy; muốn học tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Bala-mật-đa, nên học như vậy.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát muốn học bốn tịnh lự, nên học như vậy;
muốn học bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên học như vậy.
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Thiện Hiện! Đại Bồ-tát muốn học bốn niệm trụ, nên học như
vậy; muốn học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nên học như vậy.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát muốn học năm loại mắt, nên học như
vậy, muốn học sáu phép thần thông, nên học như vậy.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát muốn học mười lực của Phật, nên học
như vậy; muốn học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên học như vậy.
Khi ấy, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát học
như vậy là học Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách chân chính, cho đến
học trí nhất thiết tướng một cách chân chính chăng?
Phật bảo: Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát học như vậy là học Bát-nhãba-la-mật-đa một cách chân chính, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện,
cho đến học trí nhất thiết tướng một cách chân chính, vì lấy vô sở đắc
làm phương tiện.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát học
như vậy, lấy vô sở đắc làm phương tiện để học Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
cho đến lấy vô sở đắc làm phương tiện để học trí nhất thiết tướng
chăng?
Phật bảo: Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát học như vậy, lấy vô sở đắc làm
phương tiện để học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cho đến lấy vô sở đắc làm
phương tiện để học trí nhất thiết tướng.
Xá Lợi Tử hỏi: Cái vô sở đắc là những pháp gì, mà chẳng thể
nắm bắt được?
Phật dạy: Ngã chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh; hữu
tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể
luân hồi, người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả
năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến
người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết, cái
thấy, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh. Sắc chẳng thể nắm
bắt được, rốt ráo thanh tịnh, thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt
được, rốt ráo thanh tịnh. Nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo
thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo
thanh tịnh. Sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh; thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh.
Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh; nhĩ
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giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh; tỷ giới,
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh; thiệt giới, vị giới,
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh
ra, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh; thân giới, xúc giới, thân
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra,
chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh; ý giới, pháp giới, ý thức
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm
bắt được, rốt ráo thanh tịnh; địa giới, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo
thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng thể nắm bắt
được, rốt ráo thanh tịnh. Dục giới, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo
thanh tịnh; sắc, vô sắc giới, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh
tịnh. Thánh đế khổ, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh; Thánh
đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh. Vô minh,
chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh; hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng
thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh. Bốn tịnh lự, chẳng thể nắm bắt
được, rốt ráo thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng thể
nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh. Bốn niệm trụ, chẳng thể nắm bắt
được, rốt ráo thanh tịnh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng thể nắm bắt được, rốt
ráo thanh tịnh. Bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo
thanh tịnh; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa,
chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh. Năm loại mắt, chẳng thể
nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh; sáu phép thần thông, chẳng thể nắm
bắt được, rốt ráo thanh tịnh. Mười lực của Phật, chẳng thể nắm bắt
được, rốt ráo thanh tịnh; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng thể nắm bắt được,
rốt ráo thanh tịnh. Dự lưu, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh;
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh
tịnh. Ðộc-giác, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh; Bồ-tát,
chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh; Như Lai, chẳng thể nắm
bắt được, rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn! Cái gọi là rốt ráo thanh tịnh,
nghĩa là thế nào?
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Phật dạy: Các pháp chẳng xuất hiện, chẳng sanh ra, chẳng mất
đi, chẳng diệt tận, vô nhiễm, vô tịnh, vô đắc, vô vi. Như vậy gọi là cái
nghĩa rốt ráo thanh tịnh.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi đại Bồtát học như vậy là học pháp gì?
Phật bảo: Xá Lợi Tử! Khi đại Bồ-tát học như vậy, đối với tất cả
pháp, đều không có cái để học. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp chẳng phải
hiện hữu như thật, như cái chấp của bọn phàm phu ngu si, để có thể
học được trong đó.
Xá Lợi Tử hỏi: Nếu vậy thì các pháp hiện hữu như thế nào?
Phật dạy: Các pháp hiện hữu như là vô sở hữu. Nếu đối với vô
sở hữu như vậy mà không thể hiểu thấu thì gọi là vô minh.
Xá Lợi Tử hỏi: Những pháp vô sở hữu nào mà không hiểu thấu
thì gọi là vô minh?
Phật dạy: Sắc là pháp vô sở hữu; thọ, tưởng, hành, thức là pháp
vô sở hữu, vì không nội, không ngoại, không nội ngoại, không không,
không lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt
ráo, không không biên giới, không tản mạn, không không đổi khác,
không bổn tánh, không tự tướng, không cộng tướng, không tất cả
pháp, không chẳng thể nắm bắt được, không không tánh, không tự
tánh, không không tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Nhãn xứ là pháp vô sở hữu; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ
là pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không không tánh tự tánh.
Sắc xứ là pháp vô sở hữu; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp vô
sở hữu, vì không nội cho đến không không tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là pháp vô sở hữu, vì
không nội cho đến không không tánh tự tánh; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là
pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh. Tỷ giới,
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra, là pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không vô tánh tự
tánh. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra, là pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến
không vô tánh tự tánh. Thân giới, xúc giới, thân xúc giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là pháp vô sở hữu, vì
không nội cho đến không vô tánh tự tánh. Ý giới, pháp giới, ý thức
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giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là pháp vô sở
hữu, vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Ðịa giới là pháp vô sở hữu; thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, là pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không vô
tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Dục giới là pháp vô sở hữu; sắc, vô sắc giới là pháp
vô sở hữu, vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Thánh đế khổ là pháp vô sở hữu; Thánh đế tập, diệt,
đạo, là pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Vô minh là pháp vô sở hữu; hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là
pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Tham, sân, si là pháp vô sở hữu; các kiến thủ là
pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Bốn tịnh lự là pháp vô sở hữu; bốn vô lượng, bốn
định vô sắc là pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không vô tánh tự
tánh.
Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ là pháp vô sở hữu; bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
là pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Bố thí Ba-la-mật-đa là pháp vô sở hữu; tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là pháp vô sở hữu, vì
không nội cho đến không vô tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Năm loại mắt là pháp vô sở hữu; sáu phép thần
thông là pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Mười lực của Phật là pháp vô sở hữu; bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng là pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh.
Xá Lợi Tử! Phàm phu ngu si, nếu đối với pháp vô sở hữu như
vậy, chẳng thể hiểu thấu thì gọi là vô minh. Do thế lực của vô minh và
ái, kẻ ấy phân biệt chấp trước hai bên đoạn, thường. Do đó, chẳng
biết, chẳng thấy tánh vô sở hữu của các pháp, nên phân biệt các pháp;
do phân biệt nên chấp trước sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cho đến chấp
trước trí nhất thiết tướng; do chấp trước nên phân biệt tánh vô sở hữu
của các pháp. Do đó, đối với các pháp, chẳng biết chẳng thấy.
Xá Lợi Tử hỏi: Ðối với những pháp nào mà chẳng biết chẳng
thấy?
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Phật dạy: Ðối với sắc, chẳng biết, chẳng thấy, đối với thọ,
tưởng, hành, thức, chẳng biết, chẳng thấy; cho đến đối với trí nhất
thiết tướng, chẳng biết, chẳng thấy. Do đối với với các pháp, chẳng
biết, chẳng thấy, nên đọa vào trong đám phàm phu ngu si, chẳng thể
thoát ra được.
Xá Lợi Tử hỏi: Họ ở nơi nào mà chẳng thể thoát ra được?
Phật dạy: Họ ở cõi Dục, chẳng thể thoát ra được; ở cõi Sắc,
chẳng thể thoát ra được; ở cõi Vô sắc, chẳng thể thoát ra được. Do
chẳng thể thoát ra được, nên đối với pháp Thanh-văn, chẳng thể thành
tựu được; đối với pháp Ðộc-giác, chẳng thể thành tựu được; đối với
pháp Bồ-tát, chẳng thể thành tựu được; đối với với pháp Như Lai,
chẳng thể thành tựu được. Do chẳng thành tựu được, nên chẳng thể tin
tưởng, thọ trì.
Xá Lợi Tử hỏi: Họ đối với pháp nào mà chẳng thể tin tưởng, thọ
trì?
Phật dạy: Đối với cái không của sắc, họ chẳng thể tin tưởng, thọ
trì; đối với cái không của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng thể tin tưởng,
thọ trì; cho đến đối với cái không của trí nhất thiết tướng, chẳng thể
tin tưởng, thọ trì. Do chẳng thể tin tưởng, thọ trì, nên chẳng thể an trụ.
Xá Lợi Tử hỏi: Đối với những pháp nào, họ chẳng thể an trụ?
Phật dạy: Đó là chẳng thể an trụ bốn niệm trụ, chẳng thể an trụ
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo; chẳng thể an trụ bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng thể an
trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chẳng
thể an trụ bực Bất thối chuyển; chẳng thể an trụ năm loại mắt; chẳng
thể an trụ sáu phép thần thông; chẳng thể an trụ mười lực của Phật;
chẳng thể an trụ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết,
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Do đó nên gọi là phàm phu ngu si,
vì đối với các pháp chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử hỏi: Đối với pháp nào mà họ chấp trước là có tánh?
Phật dạy: Xá Lợi Tử! Đối với sắc, họ chấp trước là có tánh; đối
với thọ, tưởng, hành, thức, chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử! Đối với nhãn xứ, họ chấp trước là có tánh; đối với
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chấp trước là có tánh. Đối với sắc xứ, chấp
trước là có tánh; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chấp trước là
có tánh.
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Xá Lợi Tử! Đối với nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, họ chấp trước là có
tánh; đối với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chấp trước là có tánh; đối với tỷ
giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra, chấp trước là có tánh; đối với thiệt giới, vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra,
chấp trước là có tánh; đối với thân giới, xúc giới, thân thức giới và
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chấp trước là có
tánh; đối với ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra, chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử! Đối với địa giới, họ chấp trước là có tánh; đối với
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử! Đối với Dục giới, họ chấp trước là có tánh; đối với
Sắc, Vô sắc giới, chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử! Đối với Thánh đế khổ, họ chấp trước là có tánh; đối
với Thánh đế tập, diệt, đạo, chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử! Đối với vô minh, họ chấp trước là có tánh; đối với
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não, chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử! Đối với tham, sân, si, họ chấp trước là có tánh; đối
với các kiến thủ, chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử! Đối với bốn tịnh lự, họ chấp trước là có tánh; đối
với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử! Đối với Bốn niệm trụ, họ chấp trước là có tánh; đối
với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo, chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử! Đối với bố thí Ba-la-mật-đa, họ chấp trước là có
tánh; đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mậtđa, chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử! Đối với năm loại mắt, họ chấp trước là có tánh; đối
với sáu phép thần thông, chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử! Đối với mười lực của Phật, họ chấp trước là có
tánh; đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chấp trước là có tánh.
Xá Lợi Tử! Kẻ phàm phu ngu si vì đối với các pháp chấp trước
là có tánh, nên đối với cái không của các pháp, chẳng thể tin tưởng,
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thọ trì. Do chẳng tin tưởng, nên chẳng thể thành tựu thánh pháp của
Thanh-văn, Ðộc-giác, Bồ-tát, Như Lai đã có. Cho nên đối với thánh
pháp, chẳng thể an trụ.
Vì vậy, Xá Lợi Tử, các đại Bồ-tát muốn học Bát-nhã-ba-la-mậtđa, muốn thành tựu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,
nên lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên như vậy mà học.
Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có đại Bồtát nào đã học như vậy mà chẳng phải là học Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nên chẳng thể thành tựu được trí nhất thiết trí chăng?
Phật bảo: Xá Lợi Tử! Có đại Bồ-tát tuy học như vậy, nhưng
chẳng phải là học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành tựu trí
nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử hỏi: Bạch Thế Tôn! Do duyên gì có đại Bồ-tát tuy
học như vậy nhưng chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng
thành tựu trí nhất thiết trí?
Phật dạy: Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện
thiện xảo, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, phân biệt chấp trước; đối với
tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa, phân biệt chấp
trước thì đại Bồ-tát như vậy, tuy học như vậy nhưng chẳng phải là học
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi
Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối với sắc, phân
biệt chấp trước; đối với thọ, tưởng, hành, thức phân biệt chấp trước thì
đại Bồ-tát như vậy, tuy đã học như vậy, nhưng chẳng phải là học Bátnhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thành tựu trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, không có phương tiện thiện xảo, đối
với nhãn xứ, phân biệt chấp trước; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy, tuy học như vậy, nhưng
chẳng phải là học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành tựu trí
nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với sắc xứ, phân biệt chấp trước; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ, phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy, tuy học như vậy,
nhưng chẳng phải là học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành
tựu trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra, phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như

844

Tập 01, Quyển 41, Phẩm Bát-Nhã Hành Tướng

vậy, tuy học như vậy, nhưng chẳng phải là học Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ
xúc làm duyên sanh ra, phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy,
tuy học như vậy, nhưng chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên
chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra, phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy, tuy
học như vậy, nhưng chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng
thể thành tựu trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra, phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy,
tuy học như vậy, nhưng chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên
chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra, phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy,
tuy học như vậy, nhưng chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên
chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra, phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy, tuy học
như vậy, nhưng chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể
thành tựu trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với địa giới, phân biệt chấp trước, đối với thủy, hỏa, phong, không,
thức giới, phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy, tuy học như
vậy, nhưng chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành
tựu trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với Thánh đế khổ, phân biệt chấp trước, đối với Thánh đế tập, diệt,
đạo, phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy, tuy học như vậy,
nhưng chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành tựu
trí nhất thiết trí.
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Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với vô minh, phân biệt chấp trước, đối với hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, phân
biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy, tuy học như vậy, nhưng chẳng
phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết
trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với bốn tịnh lự, phân biệt chấp trước, đối với bốn vô lượng, bốn định
vô sắc, phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy, tuy học như vậy,
nhưng chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành tựu
trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với bốn niệm trụ, phân biệt chấp trước, đối với bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy, tuy học như vậy, nhưng
chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành tựu trí nhất
thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với năm loại mắt, phân biệt chấp trước, đối với sáu phép thần thông,
phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy, tuy học như vậy, nhưng
chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành tựu trí nhất
thiết trí.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối
với mười lực của Phật, phân biệt chấp trước; đối với bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,
phân biệt chấp trước, thì đại Bồ-tát như vậy, tuy học như vậy, nhưng
chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành tựu trí nhất
thiết trí.
Xá Lợi Tử! Vì nhân duyên ấy, có đại Bồ-tát tuy học như vậy,
nhưng chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành tựu
trí nhất thiết trí.
Xá Lợi Tử hỏi: Có phải đại Bồ-tát như vậy, tuy học như vậy,
nhưng chẳng phải học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành tựu
trí nhất thiết trí chăng?
Phật dạy: Ðúng vậy, đại Bồ-tát học như vậy, nhưng chẳng phải
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí.
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Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là đại
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, là học Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì có thể thành tựu trí nhất thiết trí?
Phật bảo: Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, chẳng thấy Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cho đến chẳng thấy trí nhất
thiết tướng là học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì có thể thành tựu trí nhất
thiết trí. Vì sao? Vì lấy vô sở đắc làm phương tiện.
Xá Lợi Tử hỏi: Đại Bồ-tát ấy, lấy vô sở đắc của pháp nào làm
phương tiện?
Phật dạy: Đại Bồ-tát ấy, lấy vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa
làm phương tiện; lấy vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, làm phương tiện; cho đến lấy vô sở đắc mười
lực của Phật làm phương tiện; lấy vô sở đắc của bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
làm phương tiện.
Xá Lợi Tử hỏi: Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì sao lấy vô sở đắc làm phương tiện?
Phật dạy: Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
không nội nên lấy vô sở đắc làm phương tiện; cho đến vì không vô
tánh tự tánh, nên lấy vô sở đắc làm phương tiện.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát như vậy khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, là học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì có thể thành tựu trí nhất thiết trí.
Quyeån Thöù 41

HEÁT

847

XI. PHAÅM THÍ DUÏ
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu
có người hỏi rằng, nhà ảo thuật có khả năng học Bát-nhã-ba-la-mậtđa, thành tựu trí nhất thiết trí chăng; nhà ảo thuật có khả năng học tịnh
lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa, thành tựu trí nhất
thiết trí chăng, thì với câu hỏi như vậy, con nên trả lời như thế nào?
Bạch Thế Tôn! Nếu có người hỏi, nhà ảo thuật có khả năng học bốn
tịnh lự, thành tựu trí nhất thiết trí chăng; nhà ảo thuật có khả năng học
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thành tựu trí nhất thiết trí chăng, thì
với câu hỏi như vậy, con nên trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn! Nếu
có người hỏi, nhà ảo thuật có khả năng học bốn niệm trụ, thành tựu trí
nhất thiết trí chăng; nhà ảo thuật có khả năng học bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
thành tựu trí nhất thiết trí chăng, thì với câu hỏi như vậy, con nên trả
lời như thế nào? Bạch Thế Tôn! Nếu có người hỏi rằng, nhà ảo thuật
có khả năng học pháp môn giải thoát không, thành tựu trí nhất thiết trí
chăng; nhà ảo thuật có khả năng học pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, thành tựu trí nhất thiết trí chăng, thì với câu hỏi như vậy, con
nên trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn! Nếu có người hỏi rằng, nhà ảo
thuật có khả năng học năm loại mắt, thành tựu trí nhất thiết trí chăng;
nhà ảo thuật có khả năng học sáu phép thần thông, thành tựu trí nhất
thiết trí chăng, thì với câu hỏi như vậy, con nên trả lời như thế nào?
Bạch Thế Tôn! Nếu có người hỏi rằng, nhà ảo thuật có khả năng học
mười lực của Phật, thành tựu trí nhất thiết trí chăng; nhà ảo thuật có
khả năng học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thành tựu trí nhất thiết trí chăng, thì
với câu hỏi như vậy, con nên trả lời như thế nào?
Phật bảo: Thiện Hiện! Ta hỏi lại ngươi, tùy theo ý ngươi mà trả
lời. Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Sắc cùng với huyễn có khác
chăng? Thọ, tưởng, hành, thức cùng với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì sắc chẳng
khác huyễn, huyễn chẳng khác sắc, sắc tức là huyễn, huyễn tức là sắc;
thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nhãn xứ cùng với huyễn có
khác chăng? Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với huyễn có khác chăng?
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Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì nhãn xứ
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác nhãn xứ, nhãn xứ tức là huyễn,
huyễn tức là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Sắc xứ cùng với huyễn có khác
chăng? Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với huyễn có khác
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì sắc xứ
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác sắc xứ, sắc xứ tức là huyễn,
huyễn tức là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nhãn giới cùng với huyễn có
khác chăng? Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì nhãn giới
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác nhãn giới, nhãn giới tức là
huyễn, huyễn tức là nhãn giới; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra, cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nhĩ giới cùng với huyễn có
khác chăng? Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ
xúc làm duyên sanh ra cùng với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì nhĩ giới
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác nhĩ giới, nhĩ giới tức là huyễn,
huyễn tức là nhĩ giới; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra, cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Tỷ giới cùng với huyễn có
khác chăng? Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra cùng với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì tỷ giới
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác tỷ giới, tỷ giới tức là huyễn,
huyễn tức là tỷ giới; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra, cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Thiệt giới cùng với huyễn có
khác chăng? Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra cùng với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì thiệt giới
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác thiệt giới, thiệt giới tức là huyễn,
huyễn tức là thiệt giới; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra, cũng lại như vậy.
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Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Thân giới cùng với huyễn có
khác chăng? Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra cùng với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì thân giới
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác thân giới, thân giới tức là huyễn,
huyễn tức là thân giới; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra, cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Ý giới cùng với huyễn có khác
chăng? Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra cùng với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì ý giới
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác ý giới, ý giới tức là huyễn,
huyễn tức là ý giới; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra, cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Ðịa giới cùng với huyễn có
khác chăng? Thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với huyễn có
khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì địa giới
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác địa giới, địa giới tức là huyễn,
huyễn tức là địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức giới, cũng lại như
vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Thánh đế khổ cùng với huyễn
có khác chăng? Thánh đế tập, diệt, đạo cùng với huyễn có khác
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì Thánh đế
khổ chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác Thánh đế khổ, Thánh đế
khổ tức là huyễn, huyễn tức là Thánh đế khổ; Thánh đế tập, diệt, đạo,
cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Vô minh cùng với huyễn có
khác chăng? Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì vô minh
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác vô minh, vô minh tức là huyễn,
huyễn tức là vô minh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não,
cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Bốn tịnh lự cùng với huyễn có
khác chăng? Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với huyễn có khác
chăng?
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Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì bốn tịnh lự
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác bốn tịnh lự, bốn tịnh lự tức là
huyễn, huyễn tức là bốn tịnh lự; bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng
lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Bốn niệm trụ cùng với huyễn
có khác chăng? Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì Bốn niệm
trụ chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác bốn niệm trụ, bốn niệm trụ
tức là huyễn, huyễn tức là bốn niệm trụ; bốn chánh đoạn cho đến tám
chi thánh đạo, cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Pháp môn giải thoát không
cùng với huyễn có khác chăng? Pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện cùng với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì pháp môn
giải thoát không chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác pháp môn giải
thoát không, pháp môn giải thoát không tức là huyễn, huyễn tức là
pháp môn giải thoát không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện,
cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Bố thí Ba-la-mật-đa cùng với
huyễn có khác chăng? Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa cùng với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì bố thí Bala-mật-đa chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác bố thí Ba-la-mật-đa,
bố thí Ba-la-mật-đa tức là huyễn, huyễn tức là bố thí Ba-la-mật-đa;
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng lại
như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Năm loại mắt cùng với huyễn
có khác chăng? Sáu phép thần thông cùng với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì năm loại
mắt chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác năm loại mắt, năm loại mắt
tức là huyễn, huyễn tức là năm loại mắt; sáu phép thần thông, cũng lại
như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Mười lực của Phật cùng với
huyễn có khác chăng? Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với huyễn có khác chăng?
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Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì mười lực
của Phật chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác mười lực của Phật,
mười lực của Phật tức là huyễn, huyễn tức là mười lực của Phật; bốn
điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Quả vị Giác ngộ cao tột cùng
với huyễn có khác chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì quả vị Giác
ngộ cao tột chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác quả vị Giác ngô cao
tột, quả vị Giác ngộ cao tột tức là huyễn, huyễn tức là quả vị Giác ngô
cao tột.
Phật bảo: Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Huyễn có tạp nhiễm,
có thanh tịnh chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Huyễn có sanh, có diệt chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm,
không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học Bátnhã-ba-la-mật-đa, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm,
không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học tịnh
lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa, thành tựu trí nhất
thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm,
không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học bốn
tịnh lự, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm,
không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học bốn
vô lượng, bốn định vô sắc, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm,
không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học bốn
niệm trụ, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm,
không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học bốn
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chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm,
không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học pháp
môn giải thoát không, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm,
không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm,
không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học năm
loại mắt, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm,
không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học sáu
phép thần thông, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm,
không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học mười
lực của Phật, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm,
không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Khác năm uẩn ... các pháp,
tưởng, các tưởng, do giả lập, ngôn thuyết, có đại Bồ-tát chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Chỉ đối với năm uẩn ... các
pháp, tưởng, các tưởng, do giả lập, ngôn thuyết, gọi đó là đại Bồ-tát
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Ðúng vậy!
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Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Có phải chỉ đối với năm uẩn ...
các pháp, tưởng, các tưởng, do giả lập, ngôn thuyết, có tạp nhiễm, có
thanh tịnh, có sanh, có diệt chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Nếu pháp không có tưởng,
không có các tưởng, không giả lập, không ngôn thuyết, không có
danh, không có giả danh, không có thân, không nghiệp của thân,
không có lời nói, không có nghiệp của lời nói, không có ý, không có
nghiệp của ý, không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không
diệt, thì là pháp có thể học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cho đến trí nhất thiết
tướng, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát có khả năng lấy vô sở đắc
như vậy làm phương tiện để học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cho đến trí
nhất thiết tướng, thì nên biết đại Bồ-tát ấy, có thể thành tựu trí nhất
thiết trí.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu
đại Bồ-tát muốn chứng quả vị Giác ngộ cao tột, thì khi tu học Bát-nhãba-la-mật-đa nên như nhà ảo thuật tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối
với tất cả mọi việc, không có sự phân biệt. Vì sao? Vì nên biết nhà ảo
thuật tức là năm uẩn ..., năm uẩn ... tức là nhà ảo thuật.
Phật bảo: Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Như năm uẩn ...
huyễn có thể học Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thành tựu trí nhất thiết trí
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì năm uẩn ...
huyễn vậy, lấy vô tánh làm tự tánh, mà tự tánh của vô tánh chẳng thể
nắm bắt được.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Như chiêm bao, như tiếng
vang, như bóng sáng, như ảnh tượng, hoa trong hư không, như ánh
nước, như ảo thành, như ngũ uẩn biến hóa v.v... có thể học Bát-nhãba-la-mật-đa, thành tựu trí nhất thiết trí chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì chiêm bao,
năm uẩn ... cho đến năm uẩn biến hóa như vậy, lấy vô tánh làm tự
tánh, mà tự tánh của vô tánh, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Như huyễn ... năm uẩn ... các
pháp ấy, chúng có gì khác nhau?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không! Vì sao? Vì sắc, thọ,
tưởng, hành, thức như huyễn ... ấy, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức
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như mộng ...; sắc, thọ, tưởng, hành, thức như huyễn ... ấy, tức là sáu
căn ... như huyễn ....; sáu căn ... như huyễn ... ấy, tức là sắc, thọ,
tưởng, hành, thức như huyễn .... đều do nội không, nên chẳng thể nắm
bắt được, cho đến đều do vô tánh tự tánh không, nên chẳng thể nắm
bắt được.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn!
Đại Bồ-tát mới phát tâm hướng về Ðại-thừa nghe nói Bát-nhã-ba-lamật-đa sâu xa, tâm vị ấy sẽ không kinh hãi, sợ sệt chăng?
Phật bảo: Thiện Hiện! Đại Bồ-tát mới phát tâm hướng đến Ðạithừa, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu không có phương tiện
thiện xảo, chẳng được bạn lành hổ trợ, nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
sâu xa như vậy, thì tâm vị ấy có sự kinh khiếp, có hãi hùng, có sợ sệt.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Những đại
Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện
xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm các vị ấy
chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt?
Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, thì nên dùng cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng
thường, vô thường của sắc là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ
của sắc, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng lạc, khổ của thọ,
tưởng, hành, thức, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã, vô ngã của sắc, là chẳng thể nắm
bắt được, quán cái tướng ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức, là
chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán
cái tướng tịnh, bất tịnh của sắc, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái
tướng tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không,
bất không của sắc, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng không,
bất không của thọ, tưởng, hành, thức, là chẳng thể nắm bắt được; nên
lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng, hữu
tướng của sắc, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô tướng,
hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức, là chẳng thể nắm bắt được; nên
lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của sắc, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô nguyện,
hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, là chẳng thể nắm bắt được;
nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh, bất
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tịch tịnh của sắc, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịch tịnh,
bất tịch tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, là chẳng thể nắm bắt được;
nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của sắc, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của thọ, tưởng, hành, thức, là chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy, chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên dùng cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường,
vô thường của nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ
của nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng lạc, khổ của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm
của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã, vô ngã của nhãn xứ, là
chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất
thiết trí mà quán cái tướng tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, là chẳng thể
nắm bắt được, quán cái tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà
quán cái tướng không, bất không của nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt
được, quán cái tướng không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là
chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán
cái tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt
được, quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà
quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn xứ, là chẳng thể nắm
bắt được, quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất
thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn xứ, là
chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của nhãn xứ, là
chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được.
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Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng thường,
vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ
của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng lạc, khổ của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã, vô ngã của sắc xứ, là
chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng ngã, vô ngã của thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh, bất tịnh của sắc xứ, là chẳng thể
nắm bắt được, quán cái tướng tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết
trí mà quán cái tướng không, bất không của sắc xứ, là chẳng thể nắm
bắt được, quán cái tướng không, bất không của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết
trí mà quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của sắc xứ, là chẳng thể
nắm bắt được, quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, là
chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của
sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch
tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được;
nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng viễn ly,
bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt
được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
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Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên
lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ của nhãn
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã, vô ngã của nhãn giới, sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà
quán cái tướng tịnh, bất tịnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể
nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng
không, bất không của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng,
hữu tướng của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được;
nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên
lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch
tịnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ của nhĩ giới, thanh
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà
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quán cái tướng ngã, vô ngã của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm
bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh,
bất tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không, bất không của nhĩ
giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất
thiết trí mà quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ giới, thanh
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh
ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà
quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là
chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán
cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể
nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do
tỷ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm
của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ của tỷ giới, hương
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra,
là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà
quán cái tướng ngã, vô ngã của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh, bất
tịnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của
trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không, bất không của tỷ giới,
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
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sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết
trí mà quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của tỷ giới, hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng
thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh,
bất tịch tịnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy
cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ của thiệt giới, vị
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết
trí mà quán cái tướng ngã, vô ngã của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể
nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng
tịnh, bất tịnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được;
nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không, bất
không của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của
thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thiệt giới,
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất
thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thiệt giới, vị giới,

861

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh
ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà
quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thiệt giới, vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng
thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ
do thân xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ của thân giới, xúc
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết
trí mà quán cái tướng ngã, vô ngã của thân giới, xúc giới, thân thức
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là chẳng
thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái
tướng tịnh, bất tịnh của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không,
bất không của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy
cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng, hữu tướng
của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện
của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của
trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thân giới,
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm
duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
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thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của
trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ của ý giới, pháp giới, ý
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là chẳng
thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái
tướng ngã, vô ngã của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy
cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh, bất tịnh của ý giới,
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà
quán cái tướng không, bất không của ý giới, pháp giới, ý thức giới và
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng,
hữu tướng của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do
ý xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm
của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của ý
giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết
trí mà quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của ý giới, pháp giới, ý
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là chẳng
thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái
tướng viễn ly, bất viễn ly của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của địa giới, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là chẳng
thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái
tướng lạc, khổ của địa giới, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
lạc, khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là chẳng thể nắm bắt
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được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã, vô
ngã của địa giới, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng ngã, vô
ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh, bất
tịnh của địa giới, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịnh, bất
tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không,
bất không của địa giới, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
không, bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là chẳng thể
nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng
vô tướng, hữu tướng của địa giới, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái
tướng vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là
chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của địa giới, là chẳng thể nắm bắt
được, quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của địa giới, là
chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy
cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
địa giới, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của Thánh đế khổ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
thường, vô thường của Thánh đế tập, diệt, đạo, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ
của Thánh đế khổ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng lạc, khổ
của Thánh đế tập, diệt, đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã, vô ngã của Thánh đế
khổ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng ngã, vô ngã của Thánh
đế tập, diệt, đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đế khổ, là
chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đế
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tập, diệt, đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất
thiết trí mà quán cái tướng không, bất không của Thánh đế khổ, là
chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng không, bất không của Thánh
đế tập, diệt, đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh đế
khổ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô tướng, hữu tướng
của Thánh đế tập, diệt, đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện
của Thánh đế khổ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh,
bất tịch tịnh của Thánh đế khổ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, là chẳng thể
nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của Thánh đế khổ, là chẳng thể nắm bắt được, quán
cái tướng viễn ly, bất viễn ly của Thánh đế tập, diệt, đạo, là chẳng thể
nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của vô minh, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
thường, vô thường của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể nắm bắt được;
nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ của vô
minh, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng lạc, khổ của hành
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể nắm bắt được; nên
lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã, vô ngã của vô
minh, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng ngã, vô ngã của hành
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể nắm bắt được; nên
lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh, bất tịnh của vô
minh, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịnh, bất tịnh của
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không,
bất không của vô minh, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
không, bất không của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là
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chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán
cái tướng vô tướng, hữu tướng của vô minh, là chẳng thể nắm bắt
được, quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của hành cho đến lão tử,
sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của
trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của vô
minh, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể
nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng
tịch tịnh, bất tịch tịnh của vô minh, là chẳng thể nắm bắt được, quán
cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất
thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của vô minh, là chẳng
thể nắm bắt được, quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của hành cho đến
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
thường, vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là chẳng thể
nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng
lạc, khổ của bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
lạc, khổ của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã, vô
ngã của bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng ngã,
vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt được;
nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh, bất tịnh
của bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịnh, bất
tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt được;
nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không, bất
không của bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
không, bất không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là chẳng thể nắm
bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô
tướng, hữu tướng của bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái
tướng vô tướng, hữu tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là
chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán
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cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm
bắt được, quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn vô lượng,
bốn định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn tịnh lự,
là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn
tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Quyeån Thöù 42

HEÁT
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Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của bốn niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
thường, vô thường của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, là chẳng thể nắm bắt được;
nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ của
bốn niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng lạc, khổ của
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã, vô
ngã của bốn niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng ngã,
vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là chẳng thể
nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng
tịnh, bất tịnh của bốn niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái
tướng tịnh, bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là
chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán
cái tướng không, bất không của bốn niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt
được, quán cái tướng không, bất không của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn niệm trụ,
là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của bốn niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt được,
quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn niệm
trụ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly,
bất viễn ly của bốn niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái
tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo, là chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
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Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của pháp môn giải thoát không, là chẳng thể nắm bắt được,
quán cái tướng thường, vô thường của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất
thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ của pháp môn giải thoát không, là
chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng lạc, khổ của pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm
của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã, vô ngã của pháp môn giải
thoát không, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng ngã, vô ngã
của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh, bất
tịnh của pháp môn giải thoát không, là chẳng thể nắm bắt được, quán
cái tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện,
là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà
quán cái tướng không, bất không của pháp môn giải thoát không, là
chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng không, bất không của pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt được; nên
lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng, hữu
tướng của pháp môn giải thoát không, là chẳng thể nắm bắt được,
quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của pháp môn
giải thoát không, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, là
chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán
cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát không, là
chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt được;
nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của pháp môn giải thoát không, là chẳng thể nắm bắt được,
quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
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thường của bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái
tướng thường, vô thường của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ của bố thí Ba-la-mật-đa, là
chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng lạc, khổ của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã, vô
ngã của bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái
tướng ngã, vô ngã của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Bala-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết
trí mà quán cái tướng tịnh, bất tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng
thể nắm bắt được, quán cái tướng tịnh, bất tịnh của tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được;
nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không, bất
không của bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái
tướng không, bất không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của bố thí Ba-lamật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô tướng, hữu
tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là
chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng
thể nắm bắt được, quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của tịnh
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là chẳng thể
nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng
tịch tịnh, bất tịch tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt
được, quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy
cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng viễn
ly, bất viễn ly của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa, là chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của năm loại mắt, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng
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thường, vô thường của sáu phép thần thông, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ
của năm loại mắt, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng lạc, khổ
của sáu phép thần thông, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm
của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã, vô ngã của năm loại mắt,
là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng ngã, vô ngã của sáu phép
thần thông, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất
thiết trí mà quán cái tướng tịnh, bất tịnh của năm loại mắt, là chẳng
thể nắm bắt được, quán cái tướng tịnh, bất tịnh của sáu phép thần
thông, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí
mà quán cái tướng không, bất không của năm loại mắt, là chẳng thể
nắm bắt được, quán cái tướng không, bất không của sáu phép thần
thông, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí
mà quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của năm loại mắt, là chẳng
thể nắm bắt được, quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của sáu phép
thần thông, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất
thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt,
là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
sáu phép thần thông, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của
trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của năm loại
mắt, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh
của sáu phép thần thông, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm
của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của năm
loại mắt, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng viễn ly, bất viễn
ly của sáu phép thần thông, là chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của mười lực của Phật, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái
tướng thường, vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng,
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, là chẳng thể nắm bắt
được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc, khổ
của mười lực của Phật, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng lạc,
khổ của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, là chẳng thể
nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng
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ngã, vô ngã của mười lực của Phật, là chẳng thể nắm bắt được, quán
cái tướng ngã, vô ngã của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết
tướng, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí
mà quán cái tướng tịnh, bất tịnh của mười lực của Phật, là chẳng thể
nắm bắt được, quán cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn điều không sợ cho
đến trí nhất thiết tướng, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm
của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không, bất không của mười lực
của Phật, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng không, bất không
của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, là chẳng thể nắm
bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô
tướng, hữu tướng của mười lực của Phật, là chẳng thể nắm bắt được,
quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn điều không sợ cho đến trí
nhất thiết tướng, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí
nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của mười lực
của Phật, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, là chẳng
thể nắm bắt được; nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của mười lực của Phật, là chẳng thể nắm
bắt được, quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn điều không sợ
cho đến trí nhất thiết tướng, là chẳng thể nắm bắt được; nên lấy cái
tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
mười lực của Phật, là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng viễn ly,
bất viễn ly của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, là
chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi khởi lên sự quán chiếu
đó, lại khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên lấy vô sở đắc làm phương tiện,
vì các hữu tình mà nói cái tướng thường, vô thường của tất cả pháp, là
chẳng thể nắm bắt được, cái tướng lạc, khổ là chẳng thể nắm bắt được,
cái tướng ngã, vô ngã là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịnh, bất
tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng không, bất không là chẳng
thể nắm bắt được, cái tướng vô tướng, hữu tướng là chẳng thể nắm bắt
được, cái tướng vô nguyện, hữu nguyện là chẳng thể nắm bắt được,
cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng
viễn ly, bất viễn ly là chẳng thể nắm bắt được, thì này Thiện Hiện! Đó
là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không đắm trước bố
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thí Ba-la-mật-đa. Như vậy là đại Bồ-tát, do bố thí Ba-la-mật-đa có
phương tiện thiện xảo này, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm
sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng,
chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì chẳng nên lấy cái tâm của Thanh-văn, Ðộc-giác, mà quán cái tướng
thường, vô thường của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, cái
tướng lạc, khổ là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng ngã, vô ngã là
chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịnh, bất tịnh là chẳng thể nắm bắt
được, cái tướng không, bất không là chẳng thể nắm bắt được, cái
tướng vô tướng, hữu tướng là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịch tịnh,
bất tịch tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng viễn ly, bất viễn ly
là chẳng thể nắm bắt được Vì lấy vô sở đắc làm phương tiện. Này
Thiện Hiện, đó là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không
đắm trước tịnh giới Ba-la-mật-đa. Như vậy là đại Bồ-tát, do tịnh giới
Ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo này, nên nghe nói Bát-nhã-bala-mật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp,
chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, mà quán cái tướng thường, vô thường
của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng lạc, khổ là chẳng
thể nắm bắt được, cái tướng ngã, vô ngã là chẳng thể nắm bắt được,
cái tướng tịnh, bất tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng không,
bất không là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô tướng, hữu tướng
là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô nguyện, hữu nguyện là chẳng
thể nắm bắt được, cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh là chẳng thể nắm
bắt được, cái tướng viễn ly, bất viễn ly là chẳng thể nắm bắt được, thì
ở trong đó thường được an nhẫn vui vẻ. Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không đắm trước an nhẫn Ba-lamật-đa. Như vậy là đại Bồ-tát, do an nhẫn Ba-la-mật-đa có phương
tiện thiện xảo này, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như
vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường, vô
thường của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng lạc, khổ
là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng ngã, vô ngã là chẳng thể nắm bắt
được, cái tướng tịnh, bất tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng
không, bất không là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô tướng, hữu
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tướng là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô nguyện, hữu nguyện là
chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh là chẳng thể
nắm bắt được, cái tướng viễn ly, bất viễn ly là chẳng thể nắm bắt
được. Tuy lấy vô sở đắc làm phương tiện, nhưng thường chẳng bỏ ý
niệm tương ưng với trí nhất thiết trí. Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát, khi
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không đắm trước tinh tấn Ba-la-mật-đa.
Như vậy là đại Bồ-tát, do tinh tấn Ba-la-mật-đa có phương tiện thiện
xảo này, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà
tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì chẳng nên lấy tâm Thanh-văn, Ðộc-giác, mà quán cái tướng
thường, vô thường của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, cái
tướng lạc, khổ là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng ngã, vô ngã là
chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịnh, bất tịnh là chẳng thể nắm bắt
được, cái tướng không, bất không là chẳng thể nắm bắt được, cái
tướng vô tướng, hữu tướng là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịch tịnh,
bất tịch tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng viễn ly, bất viễn ly
là chẳng thể nắm bắt được. Vì lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên ở
trong đó, chẳng nên khởi cái tâm của Thanh-văn, Ðộc-giác và các tâm
bất thiện khác mà làm tán động. Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không đắm trước tịnh lự Ba-la-mật-đa.
Như vậy là đại Bồ-tát, do tịnh lự Ba-la-mật-đa có phương tiện thiện
xảo này, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà
tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
thì nên khởi lên sự quán chiếu thế này: sắc chẳng phải là không nên
không là sắc, sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành,
thức, cũng lại như vậy. Nhãn xứ chẳng phải là không nên không là
nhãn xứ, nhãn xứ tức là không, không tức là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, cũng lại như vậy. Sắc xứ chẳng phải là không nên không là
sắc xứ, sắc xứ tức là không, không tức là sắc xứ; thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ, cũng lại như vậy. Nhãn giới chẳng phải là không nên
không là nhãn giới, nhãn giới tức là không, không tức là nhãn giới; sắc
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, cũng lại như vậy. Nhĩ giới chẳng phải là không nên không là
nhĩ giới, nhĩ giới tức là không, không tức là nhĩ giới; thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng
lại như vậy. Tỷ giới chẳng phải là không nên không là tỷ giới, tỷ giới
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tức là không, không tức là tỷ giới; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng lại như vậy. Thiệt giới
chẳng phải là không nên không là thiệt giới, thiệt giới tức là không,
không tức là thiệt giới; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng lại như vậy. Thân giới chẳng
phải là không nên không là thân giới, thân giới tức là không, không
tức là thân giới; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra, cũng lại như vậy. Ý giới chẳng phải là
không nên không là ý giới, ý giới tức là không, không tức là ý giới;
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra, cũng lại như vậy. Địa giới chẳng phải là không nên không là địa
giới, địa giới tức là không, không tức là địa giới; thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, cũng lại như vậy. Thánh đế khổ chẳng phải là
không, nên không là Thánh đế khổ, Thánh đế khổ tức là không, không
tức là Thánh đế khổ; Thánh đế tập, diệt, đạo, cũng lại như vậy. Vô
minh chẳng phải là không nên không là vô minh, vô minh tức là
không, không tức là vô minh; hành, thức, danh sắc, lực xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, cũng lại như vậy.
Bốn tịnh lự chẳng phải là không nên không là bốn tịnh lự, bốn tịnh lự
tức là không, không tức là bốn tịnh lự; bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
cũng lại như vậy. Bốn niệm trụ chẳng phải là không nên không là bốn
niệm trụ, bốn niệm trụ tức là không, không tức là bốn niệm trụ; bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo, cũng lại như vậy. Pháp môn giải thoát không chẳng
phải là không nên không là pháp môn giải thoát không; pháp môn giải
thoát không tức là không, không tức là pháp môn giải thoát không,
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, cũng lại như vậy. Bố thí
Ba-la-mật-đa chẳng phải là không nên không là bố thí Ba-la-mật-đa;
bố thí Ba-la-mật-đa tức là không, không tức là bố thí Ba-la-mật-đa;
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng lại
như vậy. Năm loại mắt chẳng phải là không nên không là năm loại
mắt, năm loại mắt tức là không, không tức là năm loại mắt; sáu phép
thần thông, cũng lại như vậy. Mười lực của Phật chẳng phải là không
nên không là mười lực của Phật, mười lực của Phật tức là không,
không tức là mười lực của Phật; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng,
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng lại như vậy.
Thiện Hiện! Đó là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
không chấp trước Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Như vậy là đại Bồ-tát, do
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Bát-nhã-ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo này, nên nghe nói Bátnhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh
khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lúc bấy giờ, Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa được sự hỗ trợ của các
thiện hữu, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà
tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt?
Phật bảo Thiện Hiện: Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của sắc là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức là chẳng thể nắm
bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của sắc là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng ngã, vô ngã của sắc là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức là chẳng thể nắm
bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của sắc, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, là chẳng
thể nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không của sắc, là chẳng
thể nắm bắt được, nói cái tướng không, bất không của thọ, tưởng,
hành, thức, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu
tướng của sắc, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu
tướng của thọ, tưởng, hành, thức, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, là chẳng
thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của sắc, là
chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thọ,
tưởng, hành, thức, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly,
bất viễn ly của sắc, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly,
bất viễn ly của thọ, tưởng, hành, thức, là chẳng thể nắm bắt được, và
khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến
Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này
Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì
nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy
chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
thường, vô thường của nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là chẳng thể
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nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của nhãn xứ, là chẳng thể nắm
bắt được, nói cái tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là chẳng
thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của nhãn xứ, là chẳng thể
nắm bắt được, nói cái tướng ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, là
chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không
của nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không, bất
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nói
cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của nhãn
xứ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được, và khuyên theo
pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn,
Ðộc-giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện,
đó chính là thiện hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bátnhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh
khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của sắc xứ, là chẳng
thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của sắc
xứ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã, vô ngã của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng
tịnh, bất tịnh của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng
tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng không, bất không của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng không, bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của
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sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh
của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch
tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được;
nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp này mà
siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà
chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là
thiện hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-lamật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng
hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của nhãn giới, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng thường, vô thường của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng lạc, khổ của nhãn giới, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng lạc, khổ của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được;
nói cái tướng ngã, vô ngã của nhãn giới, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng ngã, vô ngã của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của nhãn giới, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng không, bất không của nhãn giới, là chẳng thể nắm
bắt được, nói cái tướng không, bất không của sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể
nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn giới, là
chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của sắc
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của nhãn giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các
879

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn giới, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể
nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của nhãn giới, là
chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, là chẳng thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp này mà siêng tu
thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chỉ khiến
chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của
đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự
hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu
như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng
sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của nhĩ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng thường, vô thường của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng lạc, khổ của nhĩ giới, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng lạc, khổ của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói
cái tướng ngã, vô ngã của nhĩ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng ngã, vô ngã của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng tịnh, bất tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng không, bất không của nhĩ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng không, bất không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ giới, là chẳng thể
nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ
giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất
tịch tịnh của nhĩ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch
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tịnh, bất tịch tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng viễn ly, bất viễn ly của nhĩ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được, và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến
hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết
trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu
này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của
vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của tỷ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng thường, vô thường của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được;
nói cái tướng lạc, khổ của tỷ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng lạc, khổ của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do
tỷ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng
ngã, vô ngã của tỷ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã,
vô ngã của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất
tịnh của tỷ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh, bất tịnh
của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng không, bất
không của tỷ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không, bất
không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng,
hữu tướng của tỷ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô
tướng, hữu tướng của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ
do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng
vô nguyện, hữu nguyện của tỷ giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được;
nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của tỷ giới, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của hương giới, tỷ thức giới
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm
bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của tỷ giới, là chẳng thể
nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của hương giới, tỷ
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thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, là chẳng
thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn,
chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chỉ khiến chứng đắc
trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ-tát.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của
thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của thiệt giới, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng thường, vô thường của vị giới, thiệt thức giới và thiệt
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng lạc, khổ của thiệt giới, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng lạc, khổ của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng ngã, vô ngã của thiệt giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng ngã, vô ngã của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng tịnh, bất tịnh của thiệt giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng tịnh, bất tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng không, bất không của thiệt giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng không, bất không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của thiệt giới, là chẳng thể
nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
thiệt giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch
tịnh, bất tịch tịnh của thiệt giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thiệt giới, là chẳng thể
nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng
thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn,
chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chỉ khiến chứng đắc
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trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ-tát.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của
thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
thường, vô thường của thân giới, là chẳng thể nắm bắt được, thì nên
nói cái tướng thường, vô thường của xúc giới, thân thức giới và thân
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng lạc, khổ của thân giới, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng lạc, khổ của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói
cái tướng ngã, vô ngã của thân giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng ngã, vô ngã của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng tịnh, bất tịnh của thân giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng tịnh, bất tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng không, bất không của thân giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng không, bất không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của thân giới, là chẳng thể
nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của xúc giới, thân
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
thân giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch
tịnh, bất tịch tịnh của thân giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thân giới, là chẳng thể nắm
bắt được, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của xúc giới, thân thức giới
và thân xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể
nắm bắt được, và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng
khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí
nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ-tát.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của
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thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
thường, vô thường của ý giới, là chẳng thể nắm bắt được, thì nên nói
cái tướng thường, vô thường của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói
cái tướng lạc, khổ của ý giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng
lạc, khổ của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã
của ý giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã, vô ngã của
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của ý giới,
là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của pháp giới, ý
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là chẳng
thể nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không của ý giới, là chẳng
thể nắm bắt được, nói cái tướng không, bất không của pháp giới, ý
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là chẳng
thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của ý giới, là
chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của pháp
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của ý
giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện
của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch
tịnh của ý giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh, bất
tịch tịnh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của ý giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly,
bất viễn ly của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc
làm duyên sanh ra, là chẳng thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp
này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộcgiác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó
chính là thiện hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhãba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp,
chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
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tướng thường, vô thường của địa giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của địa giới, là
chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc, khổ của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã
của địa giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã, vô ngã của
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng tịnh, bất tịnh của địa giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là chẳng
thể nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không của địa giới, là
chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không, bất không của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng vô tướng, hữu tướng của địa giới, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện
của địa giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của địa giới, là chẳng thể
nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của địa giới, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng viễn ly, bất viễn ly của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là
chẳng thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện
căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chỉ khiến
chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của
đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự
hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu
như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng
sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của Thánh đế khổ, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng thường, vô thường của Thánh đế tập, diệt, đạo, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của Thánh đế khổ, là
chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc, khổ của Thánh đế tập, diệt,
đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của Thánh
đế khổ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã, vô ngã của
Thánh đế tập, diệt, đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh,
bất tịnh của Thánh đế khổ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng
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tịnh, bất tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, là chẳng thể nắm bắt được;
nói cái tướng không, bất không của Thánh đế khổ, là chẳng thể nắm
bắt được, nói cái tướng không, bất không của Thánh đế tập, diệt, đạo,
là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của
Thánh đế khổ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu
tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế khổ, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế tập, diệt,
đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh
của Thánh đế khổ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh,
bất tịch tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, là chẳng thể nắm bắt được;
nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của Thánh đế khổ, là chẳng thể nắm
bắt được, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của Thánh đế tập, diệt, đạo,
là chẳng thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện
căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chỉ khiến
chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của
đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự
hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu
như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng
sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của vô minh, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng thường, vô thường của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể nắm
bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của vô minh, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng lạc, khổ của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của vô
minh, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã, vô ngã của hành
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể nắm bắt được; nói
cái tướng tịnh, bất tịnh của vô minh, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng tịnh, bất tịnh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không của
vô minh, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không, bất không
của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của vô minh, là chẳng thể
nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của hành cho đến
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của vô minh, là chẳng thể nắm bắt
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được, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của hành cho đến lão tử,
sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch
tịnh, bất tịch tịnh của vô minh, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ,
ưu, não, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly
của vô minh, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, là chẳng thể
nắm bắt được, và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng
khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí
nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ-tát.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của
thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Quyeån Thöù 43
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Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng thường, vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của bốn tịnh lự, là
chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc, khổ của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của
bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã, vô ngã của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng tịnh, bất tịnh của bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng tịnh, bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là chẳng thể
nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không của bốn tịnh lự, là
chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không, bất không của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô
tướng, hữu tướng của bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng vô tướng, hữu tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt được;
nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm
bắt được, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn
ly của bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly,
bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt
được, và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến
hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết
trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu
này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của
vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của bốn niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng thường, vô thường của bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, là chẳng thể
nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của bốn niệm trụ, là chẳng thể
nắm bắt được, nói cái tướng lạc, khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám
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chi thánh đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã
của bốn niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã, vô
ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là chẳng thể nắm
bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn niệm trụ, là chẳng thể
nắm bắt được, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng không,
bất không của bốn niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng
không, bất không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn
niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu
tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là chẳng thể
nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn niệm trụ,
là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn niệm trụ, là chẳng
thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo, là chẳng thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp
này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộcgiác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó
chính là thiện hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhãba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp,
chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của pháp môn giải thoát không, là chẳng thể
nắm bắt được, nói cái tướng thường, vô thường của pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng
lạc, khổ của pháp môn giải thoát không, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng lạc, khổ của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của pháp môn giải
thoát không, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã, vô ngã của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt được;
nói cái tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát không, là chẳng
thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng không,
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bất không của pháp môn giải thoát không, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng không, bất không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng
của pháp môn giải thoát không, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng vô tướng, hữu tướng của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của pháp môn giải thoát không, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh,
bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát không, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly,
bất viễn ly của pháp môn giải thoát không, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, là chẳng thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp này mà siêng
tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chỉ
khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện
hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm
bắt được, nói cái tướng thường, vô thường của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng lạc, khổ của bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng lạc, khổ của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Bala-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của
bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã, vô
ngã của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của bố thí Ba-lamật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là chẳng thể
nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không của bố thí Ba-la-mậtđa, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không, bất không của
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là chẳng thể
nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của bố thí Ba-lamật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng
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của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bố
thí Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện,
hữu nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch
tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng
tịch tịnh, bất tịch tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng viễn ly, bất viễn ly của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp
này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộcgiác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó
chính là thiện hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhãba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp,
chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của năm loại mắt, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng thường, vô thường của sáu phép thần thông, là
chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của năm loại mắt, là
chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc, khổ của sáu phép thần
thông, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của năm
loại mắt, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã, vô ngã của sáu
phép thần thông, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất
tịnh của năm loại mắt, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh,
bất tịnh của sáu phép thần thông, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng không, bất không của năm loại mắt, là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng không, bất không của sáu phép thần thông, là chẳng thể
nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của năm loại mắt, là
chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của sáu
phép thần thông, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện,
hữu nguyện của năm loại mắt, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của sáu phép thần thông, là chẳng thể
nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của năm loại mắt,
là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của
sáu phép thần thông, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly,
bất viễn ly của năm loại mắt, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng
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viễn ly, bất viễn ly của sáu phép thần thông, là chẳng thể nắm bắt
được, và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến
hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết
trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu
này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của
vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái
tướng thường, vô thường của mười lực của Phật, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng thường, vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, là chẳng thể
nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của mười lực của Phật, là chẳng
thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc, khổ của bốn điều không sợ cho
đến trí nhất thiết tướng, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã,
vô ngã của mười lực của Phật, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái
tướng ngã, vô ngã của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng,
là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của mười lực
của Phật, là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của
bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, là chẳng thể nắm bắt
được; nói cái tướng không, bất không của mười lực của Phật, là chẳng
thể nắm bắt được, nói cái tướng không, bất không của bốn điều không
sợ cho đến trí nhất thiết tướng, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái
tướng vô tướng, hữu tướng của mười lực của Phật, là chẳng thể nắm
bắt được, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn điều không sợ
cho đến trí nhất thiết tướng, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng
vô nguyện, hữu nguyện của mười lực của Phật, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn điều không sợ
cho đến trí nhất thiết tướng, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng
tịch tịnh, bất tịch tịnh của mười lực của Phật, là chẳng thể nắm bắt
được, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn điều không sợ cho
đến trí nhất thiết tướng, là chẳng thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn
ly, bất viễn ly của mười lực của Phật, là chẳng thể nắm bắt được, nói
cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn điều không sợ cho đến trí nhất
thiết tướng, là chẳng thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp này mà
siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, mà
chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là
thiện hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la893
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mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-lamật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng
hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì tuy nói tu pháp
bốn tịnh lự, là chẳng thể nắm bắt được; nói tu pháp bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, là chẳng thể nắm bắt được, mà khuyên theo pháp này,
siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, chỉ
khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện
hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa
thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi
hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì tuy nói tu pháp
bốn niệm trụ, là chẳng thể nắm bắt được; nói tu pháp bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
là chẳng thể nắm bắt được, mà khuyên y theo pháp này, siêng tu thiện
căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, chỉ khiến chứng
đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của đại
Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự hỗ
trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như
vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì tuy nói tu pháp
môn giải thoát không, là chẳng thể nắm bắt được; nói tu pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện, là chẳng thể nắm bắt được, mà khuyên
theo pháp này, siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn,
Ðộc-giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện,
đó chính là thiện hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bátnhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh
khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì tuy nói tu pháp
bố thí Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt được; nói tu pháp tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là chẳng thể nắm bắt
được, mà khuyên y theo pháp này, siêng tu thiện căn, chẳng khiến
hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí.
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Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này,
thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy
chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì tuy nói tu pháp
năm loại mắt, là chẳng thể nắm bắt được; nói tu pháp sáu phép thần
thông, là chẳng thể nắm bắt được, mà khuyên y theo pháp này, siêng
tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, chỉ khiến
chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của
đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự
hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu
như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng
sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Bậc thiện hữu của các đại Bồ-tát, nếu là
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì tuy nói tu pháp
mười lực của Phật, là chẳng thể nắm bắt được; nói tu pháp bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng, là chẳng thể nắm bắt được, mà khuyên y theo pháp này, siêng
tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh-văn, Ðộc-giác, chỉ khiến
chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của
đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được sự
hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu
như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng
sợ sệt.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế
nào là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì không có
phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu
như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt?
Phật bảo Thiện Hiện: Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa thì đối với sự tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa đó có cái chứng
đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm
tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh
giới, bố thí Ba-la-mật-đa, thì đối với sự tu hành tịnh lự cho đến bố thí
Ba-la-mật-đa đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc
làm phương tiện.
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Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành bốn tịnh lự, thì đối với
sự tu hành bốn tịnh lự đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có
sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì đối với sự tu hành bốn vô lượng,
bốn định vô sắc đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở
đắc làm phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành bốn niệm trụ, thì đối với
sự tu hành bốn niệm trụ đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái
có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu
hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo, thì đối với sự tu hành bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở
đắc làm phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành pháp môn giải thoát
không, thì đối với sự tu hành pháp môn giải thoát không đó, có cái sở
đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm
tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện, thì đối với sự tu hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm
phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
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Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành năm loại mắt, thì đối với
sự tu hành năm loại mắt đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái
có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu
hành sáu phép thần thông, thì đối với sự tu hành sáu phép thần thông
đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương
tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành mười lực của Phật, thì
đối với sự tu hành mười lực của Phật đó, có cái sở đắc, có cái nương
tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất
thiết trí mà tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết,
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì đối với sự tu hành bốn điều
không sợ cho đến trí nhất thiết tướng đó, có cái sở đắc, có cái nương
tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội, cái không
ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không
thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái
không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác,
cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái
không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không
không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh của sắc,
thì đối với sự quán cái không của sắc, có cái sở đắc, có cái nương tựa,
vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết
trí mà quán cái không nội … cho đến cái không không tánh tự tánh
của thọ, tưởng, hành, thức thì đối với sự quán cái không của thọ,
tưởng, hành, thức đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở
đắc làm phương tiện.
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Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của nhãn xứ, thì đối với sự quán cái không
của nhãn xứ đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc
làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không
nội cho đến cái không không tánh tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
thì đối với sự quán cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đó, có cái sở
đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của sắc xứ, thì đối với sự quán cái không
của sắc xứ đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội
cho đến cái không không tánh tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ, thì đối với sự quán cái không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ
đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương
tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của nhãn giới, thì đối với sự quán cái không
của nhãn giới đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc
làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không
nội cho đến cái không không tánh tự tánh của sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, thì đối với
sự quán cái không của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc
làm phương tiện.
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Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của nhĩ giới, thì đối với sự quán cái không
của nhĩ giới đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc
làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không
nội cho đến cái không không tánh tự tánh của thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, thì đối với sự
quán cái không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm
phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của tỷ giới, thì đối với sự quán cái không
của tỷ giới đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội
cho đến cái không không tánh tự tánh của hương giới, tỷ thức giới và
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, thì đối với sự quán
cái không của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra
đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương
tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của thiệt giới, thì đối với sự quán cái không
của thiệt giới đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc
làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không
nội cho đến cái không không tánh tự tánh của vị giới, thiệt thức giới
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, thì đối với sự
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quán cái không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm
phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của thân giới, thì đối với sự quán cái không
của thân giới đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc
làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không
nội cho đến cái không không tánh tự tánh của xúc giới, thân thức giới
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, thì đối với sự
quán cái không của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm
phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của ý giới, thì đối với sự quán cái không của
ý giới đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội
cho đến cái không không tánh tự tánh của pháp giới, ý thức giới và ý
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, thì đối với sự quán cái
không của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đó,
có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của địa giới, thì đối với sự quán cái không
của địa giới đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc
làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không
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nội cho đến cái không không tánh tự tánh của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, thì đối với sự quán cái không của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở
đắc làm phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của Thánh đế khổ, thì đối với sự quán cái
không của Thánh đế khổ đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái
có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán
cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của Thánh đế tập,
diệt, đạo, thì đối với sự quán cái không của Thánh đế tập, diệt, đạo đó,
có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của vô minh, thì đối với sự quán cái không
của vô minh đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc
làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không
nội cho đến cái không không tánh tự tánh của hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, thì
đối với sự quán cái không của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm
phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của bốn tịnh lự, thì đối với sự quán cái
không của bốn tịnh lự đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có
sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán
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cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của bốn vô lượng,
bốn định vô sắc, thì đối với sự quán cái không của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc
làm phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của bốn niệm trụ, thì đối với sự quán cái
không của bốn niệm trụ đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái
có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán
cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo, thì đối với sự quán cái không của bốn chánh đoạn cho đến
tám chi thánh đạo đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở
đắc làm phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của pháp môn giải thoát không, thì đối với
sự quán cái không của pháp môn giải thoát không đó, có cái sở đắc, có
cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng
trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh
tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, thì đối với sự
quán cái không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đó, có
cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa, thì đối với sự quán
cái không của bố thí Ba-la-mật-đa đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa,
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vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết
trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thì đối với
sự quán cái không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Bala-mật-đa đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm
phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của năm loại mắt, thì đối với sự quán cái
không của năm loại mắt đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái
có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán
cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của sáu phép thần
thông, thì đối với sự quán cái không của sáu phép thần thông đó, có
cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái
không không tánh tự tánh của mười lực của Phật, thì đối với sự quán
cái không của mười lực của Phật đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa,
vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí nhất thiết
trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, thì đối với sự quán cái không của bốn điều không sợ
cho đến trí nhất thiết tướng đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy
cái có sở đắc làm phương tiện.
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mậtđa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mậtđa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi
hùng, có sự sợ sệt.
Lúc bấy giờ, Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là
đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt của các ác
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hữu, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, thì tâm của
vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt?
Phật bảo Thiện Hiện: Kẻ ác hữu của các đại Bồ-tát, hoặc bảo
nhàm chán, xa lìa pháp tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc bảo
nhàm chán xa lìa pháp tương ưng tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới,
bố thí Ba-la-mật-đa, nói như thế này: Này thiện nam tử! Các ngươi đối
với sáu pháp tương ưng đáo bỉ ngạn này, chẳng nên tu học. Vì sao? Vì
pháp này nhất định chẳng phải Như Lai nói, mà do kẻ văn tụng lừa dối
chế tạo ra, vì vậy các ngươi chẳng nên nghe theo, chẳng nên tu tập,
chẳng nên thọ trì, chẳng nên đọc tụng, chẳng nên tư duy, chẳng nên
suy cứu, chẳng nên vì người khác mà tuyên thuyết khai thị.
Thiện Hiện! Đó là ác hữu của đại Bồ-tát. Nếu đại Bồ-tát khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt của ác hữu này thì nghe nói
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh
khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ ác hữu của các đại Bồ-tát, nếu chẳng
nói đến việc của ma, tội lỗi của ma thì có ác ma hiện làm hình Phật
đến dạy đại Bồ-tát nhàm chán xa lìa sáu phép Ba-la-mật-đa, nói:
Thiện nam tử! Nay ngươi cần chi tu Ba-la-mật-đa này! Nay ngươi cần
gì tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa!
Thiện Hiện! Đó là ác hữu của đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói
những việc như vậy thì đại Bồ-tát đã được giác ngộ rồi. Nếu đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt của ác hữu này, thì
nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, tâm của vị ấy có sự
kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ ác hữu của các đại Bồ-tát, nếu chẳng
nói đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình Phật
đến nói pháp tương ưng Thanh-văn, Ðộc-giác cho đại Bồ-tát, đó là
khế kinh cho đến luận nghị, phân biệt, khai thị, khuyên phải tu học.
Thiện Hiện! Đó là ác hữu của đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói
những việc như vậy thì đại Bồ-tát đã được giác ngộ rồi.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt
của ác hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ ác hữu của đại Bồ-tát nếu chẳng nói
đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình Phật đi đến
chỗ đại Bồ-tát, nói: Thiện nam tử! Như ngươi thì không có chủng tánh
Bồ-tát, không có tâm Bồ đề chơn thật, chẳng có khả năng chứng đắc
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bực Bất thối chuyển, cũng chẳng có khả năng chứng đắc quả vị Giác
ngộ cao tột.
Thiện Hiện! Đó là ác hữu của đại Bồ-tát vì nếu chẳng nói những
việc như vậy, thì đại Bồ-tát đã được Giác ngộ rồi,
Nếu Đại Bố tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt
của ác hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ ác hữu của đại Bồ-tát, nếu chẳng nói
đến việc của ma, tội lỗi của ma thì có ác ma hiện làm hình Phật, đi đến
chỗ đại Bồ-tát, nói: Thiện nam tử! Sắc là không, không có ngã, ngã
sở; thọ, tưởng, hành, thức là không, không có ngã, ngã sở; nhãn xứ là
không, không có ngã, ngã sở; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không, không
có ngã, ngã sở; sắc xứ là không, không có ngã, ngã sở; thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ là không, không có ngã, ngã sở; nhãn giới là không,
không có ngã, ngã sở; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, không có ngã, ngã sở;
nhĩ giới là không, không có ngã, ngã sở; thanh giới, nhĩ thức giới và
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, không có
ngã, ngã sở; tỷ giới là không, không có ngã, ngã sở; hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không,
không có ngã, ngã sở; thiệt giới là không, không có ngã, ngã sở; vị
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra là không, không có ngã, ngã sở; thân giới là không, không có
ngã, ngã sở; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra là không, không có ngã, ngã sở; ý giới là
không, không có ngã, ngã sở; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, không có ngã, ngã sở; địa
giới là không, không có ngã, ngã sở; thủy, hỏa, phong là không, thức
giới là không, không có ngã, ngã sở; Thánh đế khổ, là không, không
có ngã, ngã sở; Thánh đế tập, diệt, đạo, là không, không có ngã, ngã
sở; vô minh là không, không có ngã, ngã sở; hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là
không, không có ngã, ngã sở; bốn tịnh lự là không, không có ngã, ngã
sở; bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không, không có ngã, ngã sở;
bốn niệm trụ là không, không có ngã, ngã sở; bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là
không, không có ngã, ngã sở; pháp môn giải thoát không là không,
không có ngã, ngã sở; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là
không, không có ngã, ngã sở; bố thí Ba-la-mật-đa là không, không có
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ngã, ngã sở; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa
là không, không có ngã, ngã sở; năm loại mắt là không, không có ngã,
ngã sở; sáu phép thần thông là không, không có ngã, ngã sở; mười lực
của Phật là không, không có ngã, ngã sở; bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không,
không có ngã, ngã sở. Này thiện nam tử! Các pháp đều là không,
không có ngã, ngã sở thì ai có thể tu tập sáu phép đáo bỉ ngạn; lại ai có
thể chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột? Dù cho chứng quả Giác ngộ đi
nữa, thì dùng để làm gì?
Thiện Hiện! Đó là ác hữu của đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói
những việc như vậy, thì đại Bồ-tát đã giác ngộ rồi.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt
của ác hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ ác hữu của đại Bồ-tát, nếu chẳng nói
đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình Ðộc-giác
đến chỗ đại Bồ-tát, nói: Thiện nam tử! Mười phương đều không; chư
Phật, Bồ-tát và chúng Thanh-văn đều không có.
Thiện Hiện! Đó là ác hữu của đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói
những việc như vậy, thì đại Bồ-tát đã giác ngộ rồi.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt
của ác hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ ác hữu của đại Bồ-tát, nếu chẳng nói
đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình Thanhvăn, đi đến chỗ đại Bồ-tát, chê bai pháp tương ưng trí nhất thiết trí,
khiến khởi lên ý nghĩ rất nhàm chán, xa lìa, khen ngợi pháp tương ưng
Thanh-văn, Ðộc-giác, khởi lên ý nghĩ rất ưa thích.
Thiện Hiện! Đó là ác hữu của đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói
những việc như vậy, thì đại Bồ-tát đã giác ngộ rồi.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt
của ác hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ ác hữu của đại Bồ-tát, nếu chẳng nói
đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm bậc thầy mô
phạm, đi đến chỗ đại Bồ-tát dạy bảo, khiến cho nhàm chán, xa lìa
thắng hạnh của Bồ-tát, đó là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo;
bố thí Ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa; và khiến nhàm
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chán, xa lìa trí nhất thiết trí, đó là năm loại mắt, sáu phép thần thông,
mười lực của Phật cho đến trí nhất thiết tướng; chỉ dạy tu tập pháp
môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Người học pháp này thì
mau chứng quả Thanh-văn, hoặc quả Ðộc-giác cứu cánh an lạc; cần gì
phải siêng năng, cực khổ cầu đạt đến quả vị Giác ngô cao tột?
Thiện Hiện! Đó là ác hữu của đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói
những việc như vậy, thì đại Bồ-tát đã giác ngộ rồi.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt
của ác hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.
Quyeån Thöù 44
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Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ ác hữu của đại Bồ-tát, nếu chẳng nói
việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình cha mẹ, đi đến
chỗ đại Bồ-tát, bảo rằng: “Nầy con! Con nên siêng năng cầu chứng
quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, đủ để được vĩnh viễn xa lìa
đại khổ sanh tử, mau chứng Niết-bàn cứu cánh an lạc. Cần gì phải cầu
đạt quả vị Giác ngộ xa xôi. Người cầu Giác ngộ, cần phải trải qua vô
lượng, vô số đại kiếp luân hồi sanh tử, giáo hóa hữu tình, xả thân, xả
mạng, chặt đứt các bộ phận cơ thể, chỉ tự chuốc lấy sự lao khổ. Con
mang ơn của ai? Việc cầu Giác ngộ của con, hoặc là đạt được, hoặc là
chẳng đạt được.
Thiện Hiện! Đó là ác hữu của đại Bồ-tát vì nếu chẳng nói những
việc như vậy, thì đã Giác ngộ rồi.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt
của ác hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ ác hữu của đại Bồ-tát, nếu chẳng nói
việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình các Bí-sô ... đi
đến chỗ đại Bồ-tát, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
thường, vô thường của sắc, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của sắc, có
thể nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức, có
thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
ngã, vô ngã của sắc, có thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã
của thọ, tưởng, hành, thức, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của sắc, có thể nắm bắt được;
nói cái tướng tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, có thể nắm bắt
được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không, bất
không của sắc, có thể nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không
của thọ, tưởng, hành, thức, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của sắc, có thể nắm
bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, hành,
thức, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, có thể nắm
bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh,
bất tịch tịnh của sắc, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất
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tịch tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, có thể nắm bắt được. Lấy cái có
sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của sắc, có
thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thọ, tưởng,
hành, thức, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của nhãn xứ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường, vô
thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có thể nắm bắt được. Lấy cái có
sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của nhãn xứ, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có
thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
ngã, vô ngã của nhãn xứ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô
ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở
đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
không, bất không của nhãn xứ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng
của nhãn xứ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc
làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn xứ,
có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương
tiện, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn xứ, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ,
có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của nhãn xứ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của sắc xứ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường, vô
thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có thể nắm bắt được. Lấy
cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của sắc xứ, có
thể nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói
cái tướng ngã, vô ngã của sắc xứ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của sắc
xứ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương
910

Tập 01, Quyển 45, Phẩm Thí Dụ

tiện, nói cái tướng không, bất không của sắc xứ, có thể nắm bắt được;
nói cái tướng không, bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có
thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô
tướng, hữu tướng của sắc xứ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô
tướng, hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có thể nắm bắt
được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện,
hữu nguyện của sắc xứ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện,
hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch
tịnh của sắc xứ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch
tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có thể nắm bắt được. Lấy cái
có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của sắc
xứ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của nhãn giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường, vô
thường của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của nhãn giới, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng lạc, khổ của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã, vô ngã của nhãn
giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái
tướng tịnh, bất tịnh của nhãn giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
tịnh, bất tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do
nhãn xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc
làm phương tiện, nói cái tướng không, bất không của nhãn giới, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không của sắc giới, nhãn thức
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có thể
nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô
tướng, hữu tướng của nhãn giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
vô tướng, hữu tướng của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái
có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
nhãn giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện
của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương
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tiện, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của nhãn giới, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm
bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của nhãn giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của nhĩ giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường, vô
thường của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ
xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của nhĩ giới, có thể nắm bắt được;
nói cái tướng lạc, khổ của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có
sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã, vô ngã của nhĩ giới, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt
được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh, bất tịnh
của nhĩ giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói
cái tướng không, bất không của nhĩ giới, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng không, bất không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có
sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ
giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ giới, có thể nắm bắt được;
nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh giới, nhĩ thức giới và
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt
được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh, bất
tịch tịnh của nhĩ giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất
tịch tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ
xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của nhĩ giới, có thể nắm
bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thanh giới, nhĩ thức
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm
bắt được.
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Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của tỷ giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường, vô
thường của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc
làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của tỷ giới, có thể nắm bắt được;
nói cái tướng lạc, khổ của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở
đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã, vô ngã của tỷ giới, có thể nắm
bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của hương giới, tỷ thức giới và tỷ
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của tỷ
giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của hương giới,
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, có thể
nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
không, bất không của tỷ giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
không, bất không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ
do tỷ xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc
làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của tỷ giới, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, có thể
nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của tỷ giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
vô nguyện, hữu nguyện của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có
sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của tỷ
giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói
cái tướng viễn ly, bất viễn ly của tỷ giới, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng viễn ly, bất viễn ly của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của thiệt giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường, vô
thường của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của thiệt giới, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng lạc, khổ của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy
cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã, vô ngã của thiệt
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giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, có
thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
tịnh, bất tịnh của thiệt giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh,
bất tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng không, bất không của thiệt giới, có thể nắm
bắt được; nói cái tướng không, bất không của vị giới, thiệt thức giới
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm
bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng,
hữu tướng của thiệt giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng,
hữu tướng của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thiệt giới, có
thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của vị giới,
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh
ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái
tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thiệt giới, có thể nắm bắt được; nói
cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy
cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
thiệt giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của thân giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường, vô
thường của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của thân giới, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng lạc, khổ của xúc giới, thân thức giới và thân xúc
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy
cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã, vô ngã của thân
giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của xúc giới, thân
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, có
thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
tịnh, bất tịnh của thân giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh,
bất tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng không, bất không của thân giới, có thể nắm
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bắt được; nói cái tướng không, bất không của xúc giới, thân thức giới
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm
bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng,
hữu tướng của thân giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng,
hữu tướng của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc
làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thân giới,
có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của xúc
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói
cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thân giới, có thể nắm bắt được;
nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của xúc giới, thân thức giới và
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt
được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của thân giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân
xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của ý giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường, vô
thường của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương
tiện, nói cái tướng lạc, khổ của ý giới, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng lạc, khổ của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng ngã, vô ngã của ý giới, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng ngã, vô ngã của pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy
cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của ý giới,
có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của pháp giới, ý thức
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt
được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không, bất
không của ý giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng không, bất
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương
tiện, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của ý giới, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của pháp giới, ý thức giới và
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của ý giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu
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nguyện của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương
tiện, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của ý giới, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp giới, ý thức giới
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt
được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của ý giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn
ly của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của địa giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường, vô
thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của địa giới,
có thể nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương
tiện, nói cái tướng ngã, vô ngã của địa giới, có thể nắm bắt được; nói
cái tướng ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, có thể
nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh,
bất tịnh của địa giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, có thể nắm bắt được. Lấy cái
có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không, bất không của địa
giới, có thể nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không của thủy,
hỏa, phong, không, thức giới, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc
làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của địa giới, có
thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của địa giới, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của địa giới, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của địa giới, có thể nắm
bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của Thánh đế khổ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường,
vô thường của Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể nắm bắt được. Lấy cái
có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của Thánh đế khổ,
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có thể nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của Thánh đế tập, diệt,
đạo, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái
tướng ngã, vô ngã của Thánh đế khổ, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng ngã, vô ngã của Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của
Thánh đế khổ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của
Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng không, bất không của Thánh đế khổ, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không của Thánh đế tập, diệt,
đạo, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái
tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh đế khổ, có thể nắm bắt được;
nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể
nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô
nguyện, hữu nguyện của Thánh đế khổ, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể nắm
bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh,
bất tịch tịnh của Thánh đế khổ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
tịch tịnh, bất tịch tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể nắm bắt
được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly, bất
viễn ly của Thánh đế khổ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly,
bất viễn ly của Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của vô minh, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường, vô
thường của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc
làm phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của vô minh, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng lạc, khổ của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã, vô ngã của vô
minh, có thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái
tướng tịnh, bất tịnh của vô minh, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
tịnh, bất tịnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, có thể nắm bắt được. Lấy cái có
sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không, bất không của vô minh,
có thể nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không của hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái
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tướng vô tướng, hữu tướng của vô minh, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng vô tướng, hữu tướng của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của vô minh, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện,
hữu nguyện của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, có thể nắm bắt được. Lấy cái có
sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của vô
minh, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu,
than, khổ, ưu, não, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của vô minh, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não,
có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của bốn tịnh lự, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường, vô
thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể nắm bắt được. Lấy
cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của bốn tịnh lự,
có thể nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện,
nói cái tướng ngã, vô ngã của bốn tịnh lự, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng ngã, vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể nắm bắt
được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh, bất tịnh
của bốn tịnh lự, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc
làm phương tiện, nói cái tướng không, bất không của bốn tịnh lự, có
thể nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không của bốn vô lượng,
bốn định vô sắc, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương
tiện, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn tịnh lự, có thể nắm
bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện,
nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn tịnh lự, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện,
nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn tịnh lự, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói
cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn tịnh lự, có thể nắm bắt được; nói
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cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có
thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của bốn niệm trụ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường,
vô thường của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở
đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của bốn niệm trụ, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể
nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng ngã,
vô ngã của bốn niệm trụ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô
ngã của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn niệm trụ, có thể nắm
bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể
nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
không, bất không của bốn niệm trụ, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng không, bất không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng
của bốn niệm trụ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu
tướng của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc
làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn niệm
trụ, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương
tiện, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn niệm trụ, có thể nắm
bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của bốn niệm trụ, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của pháp môn giải thoát không, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng thường, vô thường của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói
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cái tướng lạc, khổ của pháp môn giải thoát không, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng lạc, khổ của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói
cái tướng ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát không, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói
cái tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát không, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện,
nói cái tướng không, bất không của pháp môn giải thoát không, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng không, bất không của pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc
làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của pháp môn
giải thoát không, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu
tướng của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, có thể nắm bắt
được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện,
hữu nguyện của pháp môn giải thoát không, có thể nắm bắt được; nói
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện,
nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát không, có
thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở
đắc làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của pháp môn
giải thoát không, có thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn
ly của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của bố thí Ba-la-mật-đa, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
thường, vô thường của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương
tiện, nói cái tướng lạc, khổ của bố thí Ba-la-mật-đa, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng lạc, khổ của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự,
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng ngã, vô ngã của bố thí Ba-la-mật-đa, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng ngã, vô ngã của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở
đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của bố thí Ba-la-mậtđa, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng không, bất không
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của bố thí Ba-la-mật-đa, có thể nắm bắt được; nói cái tướng không,
bất không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mậtđa, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái
tướng vô tướng, hữu tướng của bố thí Ba-la-mật-đa, có thể nắm bắt
được; nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở
đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bố thí
Ba-la-mật-đa, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa,
có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
tịch tịnh, bất tịch tịnh của bố thí Ba-la-mật-đa, có thể nắm bắt được;
nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc
làm phương tiện, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bố thí Ba-lamật-đa, có thể nắm bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có thể nắm
bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của năm loại mắt, có thể nắm bắt được; nói cái tướng thường,
vô thường của sáu phép thần thông, có thể nắm bắt được. Lấy cái có
sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của năm loại mắt, có
thể nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của sáu phép thần thông, có
thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
ngã, vô ngã của năm loại mắt, có thể nắm bắt được; nói cái tướng ngã,
vô ngã của sáu phép thần thông, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở
đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của năm loại mắt, có
thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của sáu phép thần thông,
có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
không, bất không của năm loại mắt, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng không, bất không của sáu phép thần thông, có thể nắm bắt
được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng, hữu
tướng của năm loại mắt, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng,
hữu tướng của sáu phép thần thông, có thể nắm bắt được. Lấy cái có
sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
năm loại mắt, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu
nguyện của sáu phép thần thông, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở
đắc làm phương tiện, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của năm loại
mắt, có thể nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của sáu
phép thần thông, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương
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tiện, nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của năm loại mắt, có thể nắm
bắt được; nói cái tướng viễn ly, bất viễn ly của sáu phép thần thông,
có thể nắm bắt được.
Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường, vô
thường của mười lực của Phật, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
thường, vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể nắm bắt được. Lấy cái
có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng lạc, khổ của mười lực của
Phật, có thể nắm bắt được; nói cái tướng lạc, khổ của bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có
thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
ngã, vô ngã của mười lực của Phật, có thể nắm bắt được; nói cái tướng
ngã, vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ,
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc
làm phương tiện, nói cái tướng tịnh, bất tịnh của mười lực của Phật, có
thể nắm bắt được; nói cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có
thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
không, bất không của mười lực của Phật, có thể nắm bắt được; nói cái
tướng không, bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể nắm bắt được. Lấy
cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng vô tướng, hữu tướng của
mười lực của Phật, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô tướng, hữu
tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm
phương tiện, nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của mười lực của
Phật, có thể nắm bắt được; nói cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, có thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương
tiện, nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của mười lực của Phật, có thể
nắm bắt được; nói cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
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pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có
thể nắm bắt được. Lấy cái có sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng
viễn ly, bất viễn ly của mười lực của Phật, có thể nắm bắt được; nói
cái tướng viễn ly, bất viễn ly của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng,
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Đó là ác hữu của đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói
những việc như vậy thì đại Bồ-tát đã được Giác ngộ rồi.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt
của ác hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.
Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ ác hữu của đại Bồ-tát, nếu chẳng nói
đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình đại Bồ-tát,
đi đến chỗ đại Bồ-tát, khuyên quán cái không nội, có sở đắc; khuyên
quán cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi,
cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái
không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh, có sở đắc; khuyên tu bốn tịnh lự, có sở đắc; khuyên tu bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, có sở đắc; khuyên tu bốn niệm trụ, có sở đắc;
khuyên tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo, có sở đắc; khuyên tu pháp môn giải
thoát không, có sở đắc; khuyên tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện, có sở đắc; khuyên tu bố thí Ba-la-mật-đa, có sở đắc; khuyên
tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có sở
đắc; khuyên tu năm loại mắt, có sở đắc; khuyên tu sáu phép thần
thông, có sở đắc; khuyên tu mười lực của Phật, có sở đắc; khuyên tu
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, có sở đắc.
Thiện Hiện! Đó là ác hữu của đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói
những việc như vậy, thì đại Bồ-tát đã được Giác ngộ rồi.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt
của ác hữu này, thì nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy,
tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.
Vì vậy, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với
các ác hữu phải mau xa lìa.
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Cái
gọi là Bồ-tát, ý nghĩa đích thực là gì?
Phật bảo: Thiện Hiện! Không có ý nghĩa đích thực là ý nghĩa
đích thực của Bồ-tát. Vì sao? Thiện Hiện! Vì Bồ-đề chẳng sanh, Tát
đỏa chẳng có, nên không có ý nghĩa đích thực là ý nghĩa đích thực của
Bồ-tát. Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của dấu chân chim trong
hư không, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, ý nghĩa đích
thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của sự như huyễn, không có
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của cảnh mộng, ý nghĩa
đích thực của bóng nước, ý nghĩa đích thực của bóng sáng, ý nghĩa
đích thực của hoa trong hư không, ý nghĩa đích thực của ảnh tượng, ý
nghĩa đích thực của tiếng vang, ý nghĩa đích thực của ảo thành, ý
nghĩa đích thực của trò biến hóa, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của chơn như, không có sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của pháp giới, ý nghĩa đích
thực của pháp tánh, ý nghĩa đích thực của pháp trụ, ý nghĩa đích thực
của pháp định, ý nghĩa đích thực của sự chẳng hư vọng, ý nghĩa đích
thực của sự chẳng đổi khác, ý nghĩa đích thực của tánh ly sanh, ý
nghĩa đích thực của tánh bình đẳng, ý nghĩa đích thực của sự thật tế,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, ý nghĩa đích thực của Bồtát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực sắc của người
huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của thọ, tưởng, hành, thức
của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-
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tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồtát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực nhãn xứ của người huyễn,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ của
người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực sắc xứ của người huyễn,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực nhãn giới của người huyễn,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra của người
huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực nhĩ giới của người huyễn,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của thanh giới, nhĩ thức giới
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra của người
huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực tỷ giới của người huyễn,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát925
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nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của hương giới, tỷ thức giới
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra của người huyễn,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực thiệt giới của người huyễn,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của vị giới, thiệt thức giới
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra của người
huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực thân giới của người huyễn,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của xúc giới, thân thức giới
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra của người
huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực ý giới của người huyễn,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của pháp giới, ý thức giới
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra của người huyễn,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực địa giới của người huyễn,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
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Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa
đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng
như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực Thánh đế khổ của người
huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của Thánh đế tập, diệt, đạo
của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồtát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực vô minh của người huyễn,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não của
người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực bốn tịnh lự của người
huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực bốn niệm trụ của người
huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của bốn chánh đoạn, bốn
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo của
người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
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Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực pháp môn giải thoát không
của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồtát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa
đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng
như vậy.
Quyeån Thöù 45
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Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực bố thí Ba-la-mật-đa của
người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa của người huyễn, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực năm loại mắt của người
huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực sáu phép thần thông của
người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực mười lực Phật của người
huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng của người
huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự tu hành cái
không nội của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích
thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự tu hành cái không
ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không
thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái
không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác,
cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái
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không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không
không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh của người
huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự tu hành bốn tịnh lự
của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồtát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự tu hành bốn vô lượng,
bốn định vô sắc của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích
thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự tu hành bốn niệm trụ
của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồtát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự tu hành bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự tu hành pháp môn giải
thoát không của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích
thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về việc tu hành pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện của người huyễn, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự tu hành bố thí Ba-lamật-đa của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự tu hành tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa của người huyễn, không
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có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự tu hành năm loại mắt của
người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát,
khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về việc tu hành sáu phép
thần thông của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích
thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về việc tu hành mười lực
Phật của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại
Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của
Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về việc tu hành bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại
Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của
Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng sắc của
đức Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa
đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng
như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng thọ, tưởng, hành,
thức của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng nhãn xứ của Như
Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
ý xứ của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý
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nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng sắc xứ của Như
Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng nhãn giới của Như
Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng sắc giới, nhãn thức giới
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra của Như Lai
Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại
Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của
Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng nhĩ giới của Như
Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra của
Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích
thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tỷ giới của Như
Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra của Như
Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
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Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng thiệt giới của Như
Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng vị giới, thiệt thức
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra của Như
Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng thân giới của Như
Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng xúc giới, thân thức
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra của Như
Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng ý giới của Như Lai
Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại
Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của
Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng pháp giới, ý thức
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra của Như Lai
Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại
Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của
Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng địa giới của Như
Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng thủy, hỏa, phong,
không, thức giới của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng Thánh đế khổ của
Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích
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thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng Thánh đế tập, diệt,
đạo của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng vô minh của Như
Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng hành, thức, danh
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não
của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa
đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng
như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng bốn tịnh lự của
Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích
thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng bốn vô lượng, bốn
định vô sắc của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng bốn niệm trụ của
Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích
thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo
của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa
đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng
như vậy.
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Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng pháp môn giải
thoát không của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng bố thí Ba-la-mậtđa của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng
Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng năm loại mắt của
Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích
thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng sáu phép thần
thông của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng
thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán
ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng mười lực Phật của
Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích
thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng của
Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
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được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích
thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành
cái không nội của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành cái không
ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh của Như Lai Ứng Chánh
Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn tịnh lự
của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa
đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng
như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn vô
lượng, bốn định vô sắc của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn niệm
trụ của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành pháp môn
giải thoát không của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, cũng như vậy.
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Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bố thí Bala-mật-đa của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa của Như Lai Ứng
Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồtát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành năm loại
mắt của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành sáu phép
thần thông của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành mười lực
Phật của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng
thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán
ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, cũng như vậy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của vô vi giới trong
hữu vi giới, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, ý nghĩa đích
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thực của hữu vi giới trong vô vi giới, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa
đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng
như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của vô sanh, vô diệt, vô tác,
vô vi, vô đắc, vô thủ, vô nhiễm, vô tịnh, đều không có sở hữu, chẳng
thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán
ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, cũng như vậy.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ý nghĩa đích thực
của pháp nào là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô đắc, vô thủ, vô
nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được?
Phật bảo: Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của sắc là vô sanh, vô
diệt, vô tác, vô vi, vô đắc, vô thủ, vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của thọ, tưởng, hành, thức
là vô sanh, vô diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng
thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của nhãn xứ là vô sanh, vô diệt
cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được;
ý nghĩa đích thực của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô sanh, vô diệt cho
đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của sắc xứ là vô sanh, vô diệt
cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được;
ý nghĩa đích thực của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô sanh, vô
diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của nhãn giới là vô sanh, vô diệt
cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được;
ý nghĩa đích thực của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô sanh, vô diệt cho đến vô
nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của nhĩ giới là vô sanh, vô diệt
cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được;
ý nghĩa đích thực của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô sanh, vô diệt cho đến vô nhiễm, vô
tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của tỷ giới là vô sanh, vô diệt
cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được;
ý nghĩa đích thực của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ
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do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô sanh, vô diệt cho đến vô nhiễm, vô
tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của thiệt giới là vô sanh, vô diệt
cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được;
ý nghĩa đích thực của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ
do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô sanh, vô diệt cho đến vô nhiễm,
vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của thân giới là vô sanh, vô diệt
cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được;
ý nghĩa đích thực của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô sanh, vô diệt cho đến vô
nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của ý giới là vô sanh, vô diệt cho
đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý
nghĩa đích thực của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra là vô sanh, vô diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của địa giới là vô sanh, vô diệt
cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được;
ý nghĩa đích thực của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô sanh,
vô diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của Thánh đế khổ, là vô sanh, vô
diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; ý nghĩa đích thực của Thánh đế tập, diệt, đạo, là vô sanh, vô
diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của vô minh là vô sanh, vô diệt
cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được;
ý nghĩa đích thực của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là vô sanh, vô diệt cho đến
vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của bốn tịnh lự là vô sanh, vô
diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; ý nghĩa đích thực của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô sanh,
vô diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của bốn niệm trụ là vô sanh, vô
diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
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được; ý nghĩa đích thực của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là vô sanh, vô diệt cho
đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của pháp môn giải thoát không
là vô sanh, vô diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng
thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là vô sanh, vô diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của bố thí Ba-la-mật-đa là vô
sanh, vô diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là vô sanh, vô diệt cho đến vô nhiễm, vô
tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của năm loại mắt là vô sanh, vô
diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; ý nghĩa đích thực của sáu phép thần thông là vô sanh, vô diệt
cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý nghĩa đích thực của mười lực Phật là vô sanh, vô
diệt cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; ý nghĩa đích thực của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là vô sanh, vô diệt cho
đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của các pháp như vậy là vô
sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô đắc, vô thủ, vô nhiễm, vô tịnh, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo
thanh tịnh của sắc, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa
đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của nhãn xứ, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, không có
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la941
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mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng
thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của sắc xứ, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của nhãn giới, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của nhĩ giới, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của tỷ giới, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý
nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của thiệt giới, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, không có sở hữu, chẳng
thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán
ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của thân giới, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân
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xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của ý giới, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý
nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của địa giới, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của Thánh đế khổ, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa
đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của vô minh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, không có sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng
thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của bốn tịnh lự, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa
đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô
sắc, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của bốn niệm trụ, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa
đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của bốn chánh đoạn, bốn thần
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túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không có
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng
thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của pháp môn giải thoát không, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được; ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực
của đại Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của bố thí Ba-la-mật-đa, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý
nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa
đích thực của đại Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của năm loại mắt, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa
đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của sáu phép thần thông, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhãba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh
của mười lực của Phật, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý
nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo
thanh tịnh của ngã, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, vì ngã
chẳng có, nên ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của hữu
tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể
luân hồi, người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả
năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến
người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết, cái
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thấy, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; vì hữu tình cho đến
cái thấy chẳng có, nên đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của đại Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của sự tối tăm khi mặt trời
mọc, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của các hành trong thời kỳ
kiếp thiêu hủy hết, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồtát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự phá giới trong giới
uẩn của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự tán loạn trong định
uẩn của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể
nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,
cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự ngu si trong tuệ uẩn
của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa
đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng
như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự chẳng giải thoát trong
giải thoát uẩn của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm
bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về sự chẳng giải thoát tri
kiến trong giải thoát tri kiến uẩn của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không có sở hữu,
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực của sự tối tăm trong các ánh
sáng của nhật nguyệt ... không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, đại
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Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của
Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện Hiện! Như ý nghĩa đích thực về ánh sáng của tất cả mặt
trời, mặt trăng, ngọc, lửa, điện v.v... trong hào quang của Phật, không
có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực về hào quang
của tất cả trời Tứ-thiên-vương, cho đến trời Tha-hóa-tự-tại, trời Phạmchúng cho đến trời Sắc-cứu-cánh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt
được, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích
thực của Bồ-tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như
vậy. Vì sao? Thiện Hiện! Vì ý nghĩa đích thực của, hoặc là Bồ-đề,
hoặc là Tát-đỏa, hoặc là Bồ-tát, tất cả như vậy đều là chẳng tương
ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, không sắc, không thấy, không đối
đãi chỉ thuần một tướng, gọi đó là vô tướng.
Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát đối với tất cả pháp, đều không có sở
hữu, không ngại, không đắm; nên học, nên biết!
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn!
Những gì là tất cả pháp mà khuyên các đại Bồ-tát, đối với tất cả pháp
đó, đều không có sở hữu, không ngại, không đắm, nên học, nên biết?
Phật bảo: Thiện Hiện! Tất cả pháp đó là pháp thiện, pháp phi
thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp thế gian, pháp xuất thế gian,
pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp cộng, pháp
bất cộng. Thiện Hiện! Đó là tất cả pháp. Các đại Bồ-tát, đối với tất cả
pháp đó, đều không có sở hữu, không ngại, không đắm, nên học, nên
biết.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp
thiện?
Phật bảo: Thiện Hiện! Đó là hiếu thuận cha mẹ, cúng dường Samôn, Bà-la-môn, thờ kính Sư trưởng, làm việc phước mang tính bố
thí, làm việc phước mang tính trì giới, làm việc phước mang tính tu
hành, chăm sóc người bệnh, tu hành đầy đủ việc phước phương tiện
thiện xảo, tu hành đầy đủ việc phước mười điều thiện, đó là xa lìa giêt
hại sinh mạng, xa lìa trộm cắp, xa lìa dục tà hành, xa lìa nói dối, xa lìa
nói ly gián, xa lìa nói thô ác, xa lìa nói tạp uế, không tham, không sân,
chánh kiến, có mười phép quán tưởng, là tưởng sình trướng, tưởng
chảy máu mủ , tưởng đỏ nám, tưởng xanh bầm, tưởng tan rã, tưởng
mổ nuốt, tưởng lìa tán, tưởng hài cốt, tưởng thiêu đốt và tưởng tất cả
thế gian chẳng thể bảo tồn, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
có mười tùy niệm, đó là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm
Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiện, tùy niệm hơi thở ra
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vào, tùy niệm tịch tịnh, tùy niệm chết, tùy niệm thân. Thiện Hiện!
Những pháp này gọi là pháp thiện.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp
bất thiện?
Phật bảo: Thiện Hiện! Đó là mười điều bất thiện, là giết hại
sanh mạng, trộm cắp, dục tà hạnh, nói dối, nói ly gián, nói thô ác, nói
tạp uế, tham dục, sân nhuế, tà kiến và phẫn, hận, phú, não, siểm,
cuống, kiêu, hại, tật, xan, mạn v.v... Thiện Hiện! Những pháp này là
pháp bất thiện.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp
hữu ký?
Phật bảo: Thiện Hiện! Chính là các pháp thiện và pháp bất
thiện, gọi là pháp hữu ký.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp
vô kỷ?
Phật bảo: Thiện Hiện! Đó là thân nghiệp vô ký, ngữ nghiệp vô
ký, ý nghiệp vô ký, bốn đại chủng vô ký, năm căn vô ký, sáu xứ vô
ký, pháp vô sắc vô ký, năm uẩn vô ký, mười hai xứ vô ký, mười tám
giới vô ký, pháp dị thúc vô ký. Thiện Hiện! Những pháp này là pháp
vô ký.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp
thế gian?
Phật bảo: Thiện Hiện! Đó là năm uẩn, mười hai xứ, mười tám
giới, mười nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
mười hai chi pháp duyên khởi của thế gian. Thiện Hiện! Những pháp
này gọi là pháp thế gian.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp
xuất thế gian?
Phật bảo: Thiện Hiện! Bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, pháp
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, vị tri
căn, đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn, Tam-ma-địa hữu tầm hữu tứ,
Tam-ma-địa vô tầm duy tứ, Tam-ma-địa vô tầm vô tứ, hiểu rõ giải
thoát, niệm chánh tri, tác ý đúng như lý là pháp xuất thế gian. Có tám
giải thoát là: Giải thoát thứ nhất: Trong có sắc quán các sắc; giải thoát
thứ hai: Trong không có sắc tưởng quán sắc bên ngoài; giải thoát thứ
ba: Chứng đắc thân giải thoát thanh tịnh, thù thắng; giải thoát thứ tư:
Vượt lên trên tất cả sắc tưởng, trừ diệt tưởng có đối đãi, chẳng tư duy
các thứ tưởng, nhập không vô biên, an trú trọn vẹn trong không vô
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biên xứ; giải thoát thứ năm: Vượt lên trên tất cả không vô biên xứ,
nhập vào thức vô biên, an trụ trọn vẹn trong vô sở hữu xứ; giải thoát
thứ sáu: Vượt lên trên tất cả thức vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu xứ,
an trụ trọn vẹn trong thức vô biên xứ; giải thoát thứ bảy: Vượt lên trên
tất cả vô sở hữu xứ, nhập vào phi tưởng, an trụ trọn vẹn trong phi phi
tưởng xứ; giải thoát thứ tám: Vượt lên trên tất cả phi tưởng phi phi
tưởng xứ, nhập vào và an trụ trọn vẹn trong định diệt tưởng thọ.
Có chín định thứ đệ: Định thứ nhất Xa lìa dục, pháp ác bất
thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào và an trú trọn vẹn trong
bậc định thứ nhất; định thứ hai: Tầm tứ tịch tịnh, các tâm thanh tịnh
bên trong qui về một tánh, vô tầm vô tứ, định sanh hỷ lạc, nhập vào và
an trú trọn vẹn trong bậc định thứ hai; định thứ ba: Xa lìa sự vui
mừng, an trú trong xả, chỉ nhớ nghĩ trọn vẹn về chánh tri, thân hưởng
và an trú trong niềm vui của lời thánh, xả trọn vẹn sự nhớ nghĩ, an trú
trong niềm vui, nhập vào và an trú trọn vẹn trong bậc định thứ ba;
định thứ tư: Dứt vui, dứt khổ, cái mừng lo trước kia biến mất, chẳng
khổ, chẳng vui, xả niệm thanh tịnh, nhập vào và an trú trọn vẹn trong
bậc định thứ tư; định thứ năm: Vượt lên tất cả tưởng về sắc, diệt trừ
tưởng có đối đãi, chẳng tư duy các thứ tưởng, nhập vào trong cái
không vô biên, an trụ trọn vẹn trong không vô biên xứ; định thứ sáu:
Vượt lên tất cả không vô biên xứ, nhập vào thức vô biên, an trụ trọn
vẹn trong thức vô biên xứ; định thứ bảy: Vượt lên tất cả thức vô biên
xứ, nhập vào vô sở hữu, an trụ trọn vẹn trong vô sở hữu xứ; định thứ
tám: Vượt lên tất cả vô sở hữu xứ, nhập vào và an trụ trọn vẹn phi
tưởng phi phi tưởng xứ; định thứ chín: Vượt lên tất cả phi tưởng phi
phi tưởng xứ, nhập vào và an trụ trong định diệt tưởng thọ.
Thiện Hiện! Cái không nội, cái không ngoại, cái không nội
ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái
không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không
biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không
bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả
pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái
không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, sáu pháp đáo bỉ ngạn,
năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn điều không
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng;
những pháp này gọi là pháp xuất thế gian.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp
hữu lậu?
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Phật bảo: Thiện Hiện! Năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới,
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là pháp thế gian. Tất cả
pháp đưa đến sự đọa lạc trong tam giới, gọi là pháp hữu lậu.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp
vô lậu?
Phật bảo: Thiện Hiện! Đó là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, ba pháp môn giải thoát,
sáu pháp đáo bỉ ngạn, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng là pháp xuất thế gian; các pháp này gọi là
pháp vô lậu.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp
hữu vi?
Phật bảo: Thiện Hiện! Đó là pháp ràng buộc trong cõi Dục,
pháp ràng buộc trong cõi Sắc, pháp ràng buộc trong cõi Vô sắc, năm
uẩn, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm trụ, bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo, ba pháp môn giải thoát, sáu pháp đáo bỉ ngạn, năm loại
mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp
Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Tất cả
pháp sở hữu có sanh, có trụ, có dị, có diệt; là pháp hữu vi.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp
vô vi?
Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu pháp không sanh, không trụ, không
dị, không diệt, có thể nắm bắt được, là hết tham, hết sân, hết si, chơn
như, pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh ly sanh, tánh bình đẳng, thật tế, thì những
pháp này gọi là pháp vô vi.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp
cộng?
Phật bảo: Thiện Hiện! Đó là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, năm thần thông của thế gian. Những pháp này gọi là pháp
cộng. Vì sao vậy? Vì gắn chặt với phàm phu.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp
bất cộng?
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Phật bảo: Thiện Hiện! Đó là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn
định vô sắc, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, ba pháp môn giải thoát,
sáu pháp đáo bỉ ngạn, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng thuộc vô lậu. Những pháp này gọi là pháp
bất cộng. Vì sao? Vì chẳng gắn chặt với phàm phu.
Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
đối với tất cả pháp tự tướng không như thế, chẳng nên chấp trước. Vì
sao? Vì tự tướng của các pháp chẳng thể phân biệt.
Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
nên lấy “vô nhị” mà làm phương tiện, để giác ngộ tất cả pháp. Vì sao?
Vì tướng của tất cả pháp bất động.
Thiện Hiện! Đối với tất cả pháp “vô nhị, bất động” là ý nghĩa
đích thực của Bồ-tát. Vì sao? Vì không có ý nghĩa đích thực là ý nghĩa
đích thực của Bồ-tát.
Quyeån Thöù 46
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XIII. PHAÅM MA-HA-TAÙT
01
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì
duyên cớ gì mà Bồ-tát lại còn gọi là Ma-ha-tát?
Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát ở trong chúng đại hữu tình, nhất
định sẽ là thượng thủ. Vì lý do đó nên lại còn gọi là Ma-ha-tát.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những ai là
chúng đại hữu tình mà Bồ-tát ở trong đó, nhất định là thượng thủ?
Phật bảo: Thiện Hiện! Chúng đại hữu tình đó là bậc trụ chủng
tánh thứ tám, Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, Ðộc-giác và các
đại Bồ-tát từ sơ phát tâm cho đến bậc Bất thối chuyển. Đó gọi là
chúng đại hữu tình, Bồ-tát ở trong chúng đại hữu tình như vậy, nhất
định là thượng thủ, nên còn gọi là Ma-ha-tát.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát như
vậy, vì nhân duyên gì mà ở trong chúng đại hữu tình, nhất định được
làm thượng thủ?
Phật bảo: Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này phát tâm Kim-cang-dụ,
quyết chẳng thối hoại. Vì do tâm này, mà ở trong chúng đại hữu tình,
nhất định được làm thượng thủ.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là tâm
Kim-cang-dụ của đại Bồ-tát?
Phật bảo: Thiện Hiện: Nếu đại Bồ-tát sanh tâm thế này: Ta phải
mặc áo giáp kiên cố, ở trong cánh đồng sanh tử mênh mông, đập phá
vô lượng oán địch phiền não; ta phải làm khô cạn biển lớn sanh tử sâu
rộng vô cùng; ta phải xả bỏ tất cả gánh nặng về thân mạng, của cải
trong ngoài; ta phải đem tâm bình đẳng làm việc lợi ích lớn cho tất cả
hữu tình; ta phải dùng pháp ba thừa cứu độ tất cả hữu tình khiến họ
đều ở cõi Vô-dư-y Niết-bàn mà nhập Niết-bàn; tuy ta phải dùng pháp
ba thừa khiến tất cả hữu tình được diệt độ, nhưng thật ra chẳng thấy có
hữu tình nào được diệt độ; ta phải hiểu rõ như thật đối với tất cả pháp
là vô sanh, vô diệt; ta nên chuyên thuần lấy tâm tương ưng trí nhất
thiết trí mà tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa; ta phải tu học tất cả pháp
cho thông đạt rốt ráo, biến nhập diệu trí; ta phải thông đạt pháp môn
đạt đến nhất lý của tất cả pháp tướng; ta phải thông đạt pháp môn đạt
đến nhị lý của tất cả pháp tướng cho đến pháp môn đạt đến vô biên lý;
ta phải đối với tất cả pháp, tu học cho thông đạt diệu trí của pháp đạt
đến nhất lý; ta phải đối với tất cả pháp, tu học cho thông đạt diệu trí

Tập 01, Quyển 47, Phẩm Ma-Ha-Tát

của pháp môn đạt đến nhị lý, cho đến thông đạt diệu trí của pháp môn
đạt đến vô biên lý; ta phải tu học dẫn phát pháp môn tịnh lự vô biên,
pháp môn vô sắc vô lượng; ta phải tu học, dẫn phát pháp ba mươi bảy
Bồ-đề phần vô biên, ba pháp môn giải thoát, sáu pháp môn đáo bỉ
ngạn; ta phải tu học, dẫn phát vô biên pháp môn: Năm loại mắt, sáu
phép thần thông, mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng,
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Thiện Hiện! Như
vậy gọi là tâm Kim-cang-dụ của đại Bồ-tát.
Nếu đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm
này, cũng chẳng tự ỷ lại mà sanh kiêu căn thì ở trong chúng đại hữu
tình, nhất định được làm thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát sanh tâm thế này: Trong
tất cả loài địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, người, trời, các loài hữu tình
nào chịu khổ não, ta phải chịu thay để họ được an lạc; nếu đại Bồ-tát
sanh tâm thế này: Ta phải vì một hữu tình mà trải qua vô lượng trăm
ngàn vô số đại kiếp chịu các sự đau khổ kịch liệt trong các địa ngục,
dùng vô số phương tiện giáo hóa, khiến chứng Vô-dư-niết-bàn; lần
lượt như vậy, vì tất cả hữu tình, cứ mỗi hữu tình, phải trải qua vô
lượng trăm ngàn vô số đại kiếp, chịu những sự đau khổ kịch liệt trong
các địa ngục, cũng vì từng hữu tình dùng vô số phương tiện giáo hóa,
khiến chứng được Vô-dư-niết-bàn; làm việc này rồi, tự trồng căn lành,
lại trải qua vô lượng trăm ngàn vô số đại kiếp, hoàn thành tư lương để
tu tập Bồ-đề, sau đó mới chứng đắc quả vị Giác ngô cao tột. Này
Thiện Hiện! Như vậy gọi là tâm Kim-cang-dụ của đại Bồ-tát.
Nếu đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm
này, cũng chẳng tự ỷ lại mà sanh kiêu căn, thì ở trong chúng đại hữu
tình, nhất định được làm thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này, phát tâm thù thắng
quảng đại, quyết chẳng thối hoại. Do vì tâm này, nên ở trong chúng
đại hữu tình, nhất định được làm thượng thủ.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là
tâm thù thắng quảng đại của đại Bồ-tát?
Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát sanh tâm thế này: Ta nên
từ sơ phát tâm cho đến khi chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, trong
khoảng thời gian này, thề chẳng khởi tâm tham dục, tâm sân nhuế, tâm
ngu si, tâm phẫn, tâm hận, tâm phú, tâm não, tâm cuống, tâm siểm,
tâm tật, tâm xan, tâm kiêu, tâm hại, tâm kiến mạng v.v... cũng lại
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chẳng khởi tâm hướng đến bậc Thanh-văn, Ðộc-giác, thì này Thiện
Hiện, như vậy, gọi là tâm thù thắng quảng đại của đại Bồ-tát.
Nếu đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm
này cũng chẳng ỷ lại mà sanh kiêu căn, thì ở trong chúng đại hữu tình,
nhất định được làm thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này phát tâm chẳng thể
khuynh động, quyết chẳng thối hoại. Do vì tâm này, nên ở trong
chúng đại hữu tình, nhất định được làm thượng thủ.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là
tâm chẳng thể khuynh động của đại Bồ-tát?
Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát sanh tâm thế này: Ta lấy
tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tập, phát khởi tất cả sự tu hành
và ứng dụng trong làm việc, thì này Thiện Hiện, như vậy, gọi là tâm
chẳng thể khuynh động của đại Bồ-tát.
Nếu đại Bồ-tát, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm
này, cũng chẳng tự ỷ lại mà sanh kiêu căn, thì ở trong chúng đại hữu
tình, nhất định được làm thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này, phát tâm lợi ích an lạc,
quyết chẳng khuynh động; do vì tâm này nên ở trong chúng đại hữu
tình, nhất định được làm thượng thủ.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là
tâm lợi ích an lạc của đại Bồ-tát?
Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát sanh tâm thế này: Ta phải
cùng tận đời vị lai, đối với tất cả hữu tình, làm chỗ nương, làm chiếc
cầu, làm con thuyền, làm bờ bến, làm hải đảo, cứu giúp, che chở họ,
thường chẳng xa lìa, thì này Thiện Hiện, như vậy, gọi là tâm lợi ích an
lạc của đại Bồ-tát.
Nếu đại Bồ-tát, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm
này, cũng chẳng tự ỷ lại mà sanh kiêu căn, thì ở trong chúng đại hữu
tình, nhất định được làm thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, thường hay thích pháp, ưa pháp, vui mừng với pháp, hoan
hỷ với pháp. Do vì duyên này nên ở trong chúng đại hữu tình nhất
định được làm thượng thủ.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những pháp nào
và vì sao đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường đối với
pháp ấy, ưa thích, vui mừng, hoan hỷ?
Phật bảo: Thiện Hiện! Cái mà gọi là pháp, đó là tất cả hữu tình
và pháp sắc, phi sắc, đều không có tự tánh và chẳng thể nắm bắt được,
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thật tướng chẳng hoại, đó gọi là pháp. Nói là thích pháp, nghĩa là đối
với pháp ấy, khởi lên sự ham muốn mong mỏi, tìm cầu; nói là ưa
pháp, nghĩa là đối với pháp ấy, khen ngợi công đức; nói là vui mừng
với pháp, nghĩa là đối với pháp ấy vui mừng, tin tưởng, thọ trì; nói là
hoan hỷ với pháp, nghĩa là đối với pháp ấy hâm mộ và hết lòng tu tập.
Thiện Hiện! Như vậy, đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, thường hay thích pháp, ưa
pháp, vui mừng với pháp, hoan hỷ với pháp, cũng chẳng tự ỷ lại mà
sanh kiêu căn, nên ở trong chúng đại hữu tình, nhất định được làm
thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong cái không nội,
cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn,
cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không
rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không
không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không
cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được,
cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự
tánh, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm
thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong bốn tịnh lự, bốn
vô lượng, bốn định vô sắc, nên được ở trong chúng đại hữu tình và
nhất định được làm thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong bốn niệm trụ,
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định
được làm thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong pháp môn giải
thoát không, vô tướng, vô nguyện, nên được ở trong chúng đại hữu
tình và nhất định được làm thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong bố thí, tịnh giới,
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên được ở trong
chúng đại hữu tình và nhất định được làm thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong năm loại mắt,
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sáu phép thần thông, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định
được làm thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong mười lực của
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng,
trí nhất thiết tướng, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định
được làm thượng thủ.
Lại nữa, Thiện Hiện! Vì đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã-bala-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong Tam-ma-địa
Kim-cang-dụ, cho đến lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong
Tam-ma-địa vô trước, vô vi, vô nhiễm, giải thoát như hư không, nên
được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm thượng thủ.
Thiện Hiện! Vì các nhân duyên như vậy, nên đại Bồ-tát này, ở
trong chúng đại hữu tình, nhất định được làm thượng thủ. Thiện Hiện!
Vì vậy, Bồ-tát lại còn gọi là Ma-ha-tát.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con
cũng muốn nói, do nghĩa này nên Bồ-tát còn gọi là Ma-ha-tát.
Phật bảo: Xá Lợi Tử! Tùy ý ông, cứ nói.
Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát thường vì hữu
tình, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp dứt trừ kiến chấp về ngã,
kiến chấp hữu tình, kiến chấp dòng sinh mạng, kiến chấp sự sanh, kiến
chấp sự dưỡng, kiến chấp sự trưởng thành, kiến chấp chủ thể luân hồi,
kiến chấp người do người sanh, kiến chấp ngã tối thắng, kiến chấp khả
năng làm việc, kiến chấp khả năng khiến người làm việc, kiến chấp
khả năng tạo nghiệp, kiến chấp khả năng khiến người tạo nghiệp, kiến
chấp tự thọ quả báo, kiến chấp khiến người thọ quả báo, kiến chấp cái
biết, kiến chấp cái thấy, nên Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát.
Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát, thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc
làm phương tiện, nói pháp dứt trừ thường kiến, đoạn kiến, nên Bồ-tát
này, còn gọi là Ma-ha-tát.
Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát, thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ hữu kiến, vô kiến, nên Bồ-tát này,
còn gọi là Ma-ha-tát.
Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát, thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ kiến chấp uẩn, kiến chấp xứ, kiến
chấp giới, kiến chấp đế, kiến chấp duyên khởi, nên Bồ-tát này, còn gọi
là Ma-ha-tát.
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Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát, thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ kiến chấp bốn tịnh lự, kiến chấp
bốn vô lượng, kiến chấp bốn định vô sắc, nên Bồ-tát này, còn gọi là
Ma-ha-tát.
Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát, thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ kiến chấp bốn niệm trụ, kiến chấp
bốn chánh đoạn, kiến chấp bốn thần túc, kiến chấp năm căn, kiến chấp
năm lực, kiến chấp bảy chi đẳng giác, kiến chấp tám chi thánh đạo,
nên Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát.
Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát, thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ kiến chấp ba pháp môn giải thoát,
kiến chấp sáu pháp đáo bỉ ngạn, nên Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát.
Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát, thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ kiến chấp năm loại mắt, kiến chấp
sáu phép thần thông, nên Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát.
Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát, thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ kiến chấp mười lực của Phật, kiến
chấp bốn điều không sợ, kiến chấp bốn sự hiểu biết thông suốt, kiến
chấp đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, kiến chấp mười tám pháp Phật bất
cộng, kiến chấp trí nhất thiết, kiến chấp trí đạo tướng, kiến chấp trí
nhất thiết tướng, nên Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát.
Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát, thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ kiến chấp thành thục hữu tình,
kiến chấp nghiêm tịnh cõi Phật, kiến chấp Bồ-tát, kiến chấp Phật- đà,
kiến chấp Chuyển pháp luân, nên Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát.
Bạch Thế Tôn! Nói tóm lại, do các Bồ-tát, thường vì hữu tình,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ tất cả kiến chấp, nên
Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát.
Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện hỏi Xá Lợi Tử: Nếu đại Bồ-tát
thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ
các kiến chấp, thì do duyên gì mà đại Bồ-tát tự có sở đắc làm phương
tiện, khởi lên kiến chấp về sắc, kiến chấp về thọ, tưởng, hành, thức;
khởi lên kiến chấp về nhãn xứ, kiến chấp nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ;
khởi lên kiến chấp sắc xứ, kiến chấp thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ;
khởi lên kiến chấp về nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; khởi lên kiến chấp nhĩ
giới, kiến chấp thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra; khởi lên kiến chấp về tỷ giới, kiến chấp
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên
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sanh ra; khởi lên kiến chấp thiệt giới, kiến chấp vị giới, thiệt thức giới
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; khởi lên kiến
chấp thân giới, kiến chấp xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; khởi lên kiến chấp ý giới, kiến
chấp pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra; khởi lên kiến chấp địa giới, kiến chấp thủy, hỏa, phong,
không, thức giới; khởi lên kiến chấp Thánh đế khổ, kiến chấp Thánh
đế tập, diệt, đạo; khởi lên kiến chấp vô minh, kiến chấp hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não; khởi lên kiến chấp bốn tịnh lự, kiến chấp bốn vô lượng, bốn định
vô sắc; khởi lên kiến chấp bốn niệm trụ, kiến chấp bốn chánh đoạn,
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo;
khởi lên kiến chấp pháp môn giải thoát không, kiến chấp pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện; khởi lên kiến chấp bố thí Ba-la-mậtđa, kiến chấp tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mậtđa; khởi lên kiến chấp năm loại mắt, kiến chấp sáu phép thần thông;
khởi lên kiến chấp mười lực của Phật, kiến chấp bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng;
khởi lên kiến chấp thành thục hữu tình, kiến chấp nghiêm tịnh cõi
Phật, kiến chấp Bồ-tát, kiến chấp Phật-đà, kiến chấp Chuyển pháp
luân?
Cụ thọ Xá Lợi Tử trả lời Thiện Hiện: Nếu đại Bồ-tát, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, lấy cái có
sở đắc làm phương tiện, thì liền khởi lên kiến chấp sắc, kiến chấp thọ,
tưởng, hành, thức, cho đến khởi lên kiến chấp Phật-đà, kiến chấp
Chuyển pháp luân; đại Bồ-tát này chẳng thường vì hữu tình, lấy vô sở
đắc làm phương tiện nói pháp đoạn trừ các kiến chấp.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có phương
tiện thiện xảo, thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói
pháp đoạn trừ các kiến chấp, thì đại Bồ-tát này, chẳng khởi lên kiến
chấp sắc, kiến chấp thọ, tưởng, hành, thức cho đến chẳng khởi lên
kiến chấp Phật-đà, kiến chấp Chuyển pháp luân.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con
cũng muốn nói, do vì nghĩa này, nên Bồ-tát còn gọi là Ma-ha-tát.
Phật bảo: Thiện Hiện! Tùy ý ông, cứ nói.
Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát, vì trí nhất thiết
trí mà phát tâm Bồ-đề, tâm vô thượng, tâm chẳng gắn bó với tất cả
Thanh-văn, Ðộc-giác, nên đối với các tâm như vậy, cũng chẳng thủ
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trước. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tâm của trí nhất thiết trí ấy là chơn
vô lậu, chẳng đọa tam giới, cầu tâm trí nhất thiết trí, cũng là vô lậu,
chẳng đọa tam giới; đối với tâm như vậy, chẳng nên thủ trước, nên
Bồ-tát này, cũng còn gọi là Ma-ha-tát.
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Thế nào là tâm vô thượng,
tâm chẳng gắn bó với tất cả Thanh-văn, Ðộc-giác của đại Bồ-tát?
Thiện Hiện đáp: Các đại Bồ-tát, từ sơ phát tâm chẳng thấy các
pháp có sanh, có diệt, có giảm, có tăng, có lai, có khứ, có nhiễm, có
tịnh. Xá Lợi Tử! Nếu chẳng thấy các pháp có sanh, có diệt, có giảm,
có tăng, có lai, có khứ, có nhiễm, có tịnh, cũng chẳng thấy có tâm
Thanh-văn, tâm Ðộc-giác, tâm Bồ-tát, tâm Như Lai, thì này Xá Lợi
Tử, đó là tâm vô thượng, tâm chẳng gắn bó với Thanh-văn, Ðộc-giác
của đại Bồ-tát. Các đại Bồ-tát đối với tâm như vậy cũng chẳng thủ
trước.
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Nếu ai đối với tâm như vậy
mà chẳng nên thủ trước, thì đối với tất cả tâm của phàm phu ngu si,
Thanh-văn, Ðộc-giác v.v... cũng chẳng nên thủ trước, và đối với tâm
của sắc, chẳng nên thủ trước, đối với tâm của thọ, tưởng, hành, thức,
cũng chẳng nên thủ trước; đối với tâm của nhãn xứ, chẳng nên thủ
trước, đối với tâm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng chẳng nên thủ
trước; đối với tâm của sắc xứ, chẳng nên thủ trước, đối với tâm của
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng chẳng nên thủ trước; đối với tâm
của nhãn giới, chẳng nên thủ trước, đối với tâm của sắc giới, nhãn
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
cũng chẳng nên thủ trước; đối với tâm của nhĩ giới, chẳng nên thủ
trước, đối với tâm của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nên thủ trước; đối với
tâm của tỷ giới, chẳng nên thủ trước, đối với tâm của hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng
chẳng nên thủ trước; đối với tâm của thiệt giới, chẳng nên thủ trước,
đối với tâm của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do
thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nên thủ trước; đối với tâm
của thân giới, chẳng nên thủ trước, đối với tâm của xúc giới, thân thức
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng
chẳng nên thủ trước; đối với tâm của ý giới, chẳng nên thủ trước, đối
với tâm của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra, cũng chẳng nên thủ trước; đối với tâm của địa giới,
chẳng nên thủ trước, đối với tâm của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới, cũng chẳng nên thủ trước; đối với tâm của Thánh đế khổ, chẳng
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nên thủ trước, đối với tâm của Thánh đế tập, diệt, đạo, cũng chẳng nên
thủ trước; đối với tâm của vô minh, chẳng nên thủ trước, đối với tâm
của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử,
sầu, than, khổ, ưu, não, cũng chẳng nên thủ trước; đối với tâm của bốn
tịnh lự, chẳng nên thủ trước, đối với tâm của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc, cũng chẳng nên thủ trước; đối với tâm của bốn niệm trụ, chẳng
nên thủ trước, đối với tâm của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng nên thủ
trước; đối với tâm của pháp môn giải thoát không, chẳng nên thủ
trước, đối với tâm của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, cũng
chẳng nên thủ trước; đối với tâm của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng nên
thủ trước, đối với tâm của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã
Ba-la-mật-đa, cũng chẳng nên thủ trước; đối với tâm của năm loại
mắt, chẳng nên thủ trước, đối với tâm của sáu phép thần thông, cũng
chẳng nên thủ trước; đối với tâm của mười lực của Phật, chẳng nên
thủ trước, đối với tâm của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng nên thủ trước.
Vì sao? Vì các tâm như vậy đều không có tánh của tâm, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài nói.
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Nếu tất cả tâm vì không có
tánh của tâm, chẳng nên thủ trước, thì sắc vì không có tánh của sắc,
chẳng nên thủ trước, thọ, tưởng, hành, thức vì không có tánh của thọ,
tưởng, hành, thức, cũng chẳng nên thủ trước; nhãn xứ, vì không có
tánh của nhãn xứ, chẳng nên thủ trước, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, vì
không có tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng chẳng nên thủ trước;
sắc xứ, vì không có tánh của sắc xứ, chẳng nên thủ trước, thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ, vì không có tánh của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ, cũng chẳng nên thủ trước; nhãn giới, vì không có tánh của
nhãn giới, chẳng nên thủ trước, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, vì không có tánh của sắc
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nên
thủ trước; nhĩ giới, vì không có tánh của nhĩ giới, chẳng nên thủ trước,
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra, vì không có tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra, cũng chẳng nên thủ trước; tỷ giới, vì không có tánh
của tỷ giới, chẳng nên thủ trước, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, vì không có tánh của hương
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nên thủ
960

Tập 01, Quyển 47, Phẩm Ma-Ha-Tát

trước; thiệt giới, vì không có tánh của thiệt giới, chẳng nên thủ trước,
vị giới, thiệt giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra, vì không có tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra, cũng chẳng nên thủ trước; thân giới, vì không có tánh
của thân giới, chẳng nên thủ trước, xúc giới, thân thức giới và thân
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, vì không có tánh của
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng
nên thủ trước; ý giới, vì không có tánh của ý giới, chẳng nên thủ
trước, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra, vì không có tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra, cũng chẳng nên thủ trước; địa giới, vì không có tánh
của địa giới, chẳng nên thủ trước, thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
vì không có tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, cũng chẳng
nên thủ trước; Thánh đế khổ, vì không có tánh của Thánh đế khổ,
chẳng nên thủ trước, Thánh đế tập, diệt, đạo, vì không có tánh của
Thánh đế tập, diệt, đạo, cũng chẳng nên thủ trước; vô minh, vì không
có tánh của vô minh, chẳng nên thủ trước, hành, thức, danh sắc, lục
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, vì
không có tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, cũng
chẳng nên thủ trước; bốn tịnh lự, vì không có tánh của bốn tịnh lự,
chẳng nên thủ trước, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vì không có tánh
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng nên thủ trước; bốn
niệm trụ, vì không có tánh của bốn niệm trụ, chẳng nên thủ trước, bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo, vì không có tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo, cũng chẳng nên thủ trước; pháp môn giải thoát không, vì
không có tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng nên thủ trước,
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, vì không có tánh của pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, cũng chẳng nên thủ trước; bố thí
Ba-la-mật-đa, vì không có tánh của bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng nên thủ
trước, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì
không có tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng
chẳng nên thủ trước; năm loại mắt, vì không có tánh của năm loại mắt,
chẳng nên thủ trước, sáu phép thần thông, vì không có tánh của sáu
phép thần thông, cũng chẳng nên thủ trước; mười lực của Phật, vì
không có tánh của mười lực của Phật, chẳng nên thủ trước, bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết
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tướng, vì không có tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết
tướng, cũng chẳng nên thủ trước, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Nếu tâm của trí nhất thiết trí là chơn
vô lậu, chẳng đọa tam giới, thì tất cả tâm của phàm phu ngu si, Thanhvăn, Ðộc-giác v.v... cũng phải là chơn vô lậu chẳng đọa tam giới. Vì
sao? Vì các tâm như vậy bản tánh cũng là không. Vì sao? Vì bản tánh
của pháp không là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Sắc cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam
giới; thọ, tưởng, hành, thức, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam
giới. Vì sao? Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bản tánh đều không. Vì
sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới,
phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Nhãn xứ cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới. Vì sao? Vì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, bản tánh đều
không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Sắc xứ cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam
giới; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng
đọa tam giới. Vì sao? Vì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, bản tánh
đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu, chẳng
đọa tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Nhãn giới cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn
xúc làm duyên sanh ra, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới.
Vì sao? Vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô
lậu, chẳng đọa tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Nhĩ giới cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì
sao? Vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, bản
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tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu,
chẳng đọa tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Tỷ giới cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam
giới; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao?
Vì tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, bản tánh đều
không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Thiệt giới cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc
làm duyên sanh ra, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì
sao? Vì thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, bản
tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu,
chẳng đọa tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Thân giới cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì
sao? Vì thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, bản
tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu,
chẳng đọa tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Ý giới cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam
giới; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên
sanh ra, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì ý
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, bản tánh đều không.
Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu, chẳng đọa tam
giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Ðịa giới cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới; thủy, hỏa, phong, không, thức giới, cũng phải là chơn vô lậu,
chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì địa thủy, hỏa, phong, không, thức giới,
bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô
lậu, chẳng đọa tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Thánh đế khổ cũng phải là chơn vô lậu, chẳng
đọa tam giới; Thánh đế tập, diệt, đạo, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng
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đọa tam giới. Vì sao? Vì Thánh đế khổ tập, diệt, đạo, bản tánh đều
không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Vô minh cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam
giới. Vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, bản
tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu,
chẳng đọa tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Bốn tịnh lự, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới; bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng phải là chơn vô lậu,
chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô
sắc, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn
vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Bốn niệm trụ cũng phải là chơn vô lậu, chẳng
đọa tam giới; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam
giới. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bản tánh đều
không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu, chẳng đọa
tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Pháp môn giải thoát không, cũng phải là chơn
vô lậu, chẳng đọa tam giới; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện,
cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì pháp môn
giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, bản tánh đều không. Vì sao?
Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải
không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: bố thí Ba-la-mật-đa, cũng phải là chơn vô lậu,
chẳng đọa tam giới; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì bố
thí Ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa, bản tánh đều không.
Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu, chẳng đọa tam
giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
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Xá Lợi Tử hỏi: Năm loại mắt cũng phải là chơn vô lậu, chẳng
đọa tam giới; sáu phép thần thông, cũng phải là chơn vô lậu, chẳng
đọa tam giới. Vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông, bản tánh
đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chơn vô lậu, chẳng
đọa tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Mười lực của Phật, cũng phải là chơn vô lậu,
chẳng đọa tam giới; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng phải là chơn vô lậu,
chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì mười lực của Phật cho đến trí nhất
thiết tướng, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không
là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Nếu vì các pháp tâm, sắc ...
không có các tánh của tâm sắc, đều chẳng nên thủ trước, thì tất cả
pháp đều phải bình đẳng, không có sai biệt, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Nếu tất cả pháp nhất định không có sự sai biệt,
thì tại sao Như Lai nói các pháp tâm, sắc ... có các thứ sai biệt?
Thiện Hiện đáp: Đó chính là Như Lai tùy thế tục mà nói có các
thứ sai biệt, chẳng phải do thật nghĩa.
Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Nếu tất cả các pháp tâm, sắc
... của phàm phu ngu si, Thanh-văn, Ðộc-giác, Bồ-tát, Như Lai, bản
tánh đều không, là chơn vô lậu, chẳng đọa tam giới, thì bậc thánh,
phàm phu và trí nhất thiết cùng với chẳng phải trí nhất thiết, đều phải
bình đẳng, không có sai biệt, phải không?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như Ngài đã nói.
Xá Lợi Tử hỏi: Nếu các phàm, thánh nhất định không có sự sai
biệt, thì tại sao Như Lai nói các phàm, thánh có các thứ sai biệt?
Thiện Hiện đáp: Ðây cũng là do Như Lai tùy theo thế tục nói có
các thứ sai biệt này, chẳng phải là do thật nghĩa.
Này Xá Lợi Tử! Như vậy, đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên đối với sự phát tâm Bồđề, tâm vô thượng, tâm chẳng gắn bó với tất cả Thanh-văn, Ðộc-giác,
chẳng ỷ lại, chẳng đắm trước; đối với tất cả pháp cũng không chấp
thủ. Do vì nghĩa này mà gọi là Ma-ha-tát.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Mãn Từ Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con
cũng muốn nói, do nghĩa này mà Bồ-tát còn gọi là Ma-ha-tát?
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Phật bảo: Mãn Từ Tử! Tùy ý ông, cứ nói.
Mãn Từ Tử bạch: Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát, vì muốn lợi lạc
tất cả hữu tình, mặc áo giáp đại công đức, phát tâm hướng đến Ðạithừa, y cứ Ðại-thừa, nên còn gọi là Ma-ha-tát.
Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: Vì sao đại Bồ-tát, muốn lợi
lạc tất cả hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức?
Mãn Từ Tử đáp: Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hạnh Bồ-đề chẳng vì
một số ít hữu tình được lợi lạc mà vì tất cả hữu tình được lợi lạc, nên
tu hạnh Bồ-đề. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là đại Bồ-tát vì muốn lợi lạc
tất cả hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát, khi an trú bố thí Ba-la-mật-đa,
khi tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng vì một số ít hữu tình được lợi
lạc, mà chính là vì tất cả hữu tình được lợi lạc, nên tu bố thí Ba-lamật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát, khi an trú tịnh giới Ba-la-mật-đa, khi tu
hành tịnh giới Ba-la-mật-đa, chẳng vì một số ít hữu tình được lợi lạc,
mà chính là vì tất cả hữu tình được lợi lạc, nên tu tịnh giới Ba-la-mậtđa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát, khi an trú an nhẫn Ba-la-mật-đa, khi tu
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, chẳng vì một số ít hữu tình được lợi lạc,
mà chính là vì tất cả hữu tình được lợi lạc, nên tu an nhẫn Ba-la-mậtđa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát, khi an trú tinh tấn Ba-la-mật-đa, khi tu
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa, chẳng vì một số ít hữu tình được lợi lạc,
mà chính là vì tất cả hữu tình được lợi lạc, nên tu hành tinh tấn Ba-lamật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát, khi an trú tịnh lự Ba-la-mật-đa, khi tu
hành tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng vì một số ít hữu tình được lợi lạc, mà
chính là vì tất cả hữu tình được lợi lạc, nên tu hành tịnh lự Ba-la-mậtđa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát, khi an trú Bát-nhã-ba-la-mật-đa, khi tu
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng vì một số ít hữu tình được lợi lạc,
mà chính là vì tất cả hữu tình được lợi lạc, nên tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc tất cả hữu
tình, nên mặc áo giáp đại công đức.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát mặc áo giáp đại công đức, lợi
lạc hữu tình, chẳng bị hạn cuộc, nghĩa là chẳng nghĩ thế này: Ta đã
giáo hóa được số hữu tình như vậy, khiến chứng đắc Vô-dư-niết-bàn,
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một số hữu tình như vậy, chẳng khiến được chứng đắc. Ta đã giáo hóa
số hữu tình như vậy, khiến an trú quả vị Giác ngộ cao tột; một số hữu
tình như vậy, chẳng khiến được an trú. Nhưng đại Bồ-tát này, đều
khiến tất cả hữu tình chứng đắc Vô-dư-niết-bàn và an trú quả vị Giác
ngộ cao tột, nên mặc áo giáp đại công đức như vậy.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên
tự viên mãn bố thí Ba-la-mật-đa, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình,
đối với bố thí Ba-la-mật-đa, tu hành khiến được viên mãn. Ta nên tự
viên mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa,
cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình, đối với tịnh giới cho đến Bát-nhãba-la-mật-đa, tu hành khiến được viên mãn. Ta nên tự an trú trong cái
không nội, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình, khiến được an trú trong
cái không nội. Ta nên tự an trú trong cái không ngoại, cái không nội
ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái
không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không
biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không
bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả
pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái
không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, cũng giáo hóa cho tất cả
hữu tình, khiến được an trú trong cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh. Ta nên tự an trú trong bốn tịnh lự, cũng giáo hóa
cho tất cả hữu tình, khiến tu hành bốn tịnh lự. Ta nên tự an trú trong
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình,
khiến tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Ta nên tự an trú trong
bốn niệm trụ, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình, khiến tu hành bốn
niệm trụ. Ta nên tự an trú trong bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng giáo hóa cho
tất cả hữu tình, khiến tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh
đạo. Ta nên tự an trú trong pháp môn giải thoát không, cũng giáo hóa
cho tất cả hữu tình, khiến tu hành pháp môn giải thoát không. Ta nên
tự an trú trong pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, cũng giáo
hóa cho tất cả hữu tình, khiến tu hành pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện. Ta nên tự an trú trong năm loại mắt, cũng giáo hóa cho tất
cả hữu tình, khiến tu hành năm loại mắt. Ta nên tự an trú trong sáu
phép thần thông, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình, khiến tu hành sáu
phép thần thông. Ta nên tự an trú trong mười lực của Phật, cũng giáo
hóa cho tất cả hữu tình, khiến tu hành mười lực của Phật. Ta nên tự an
trú trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi,
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo
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tướng, trí nhất thiết tướng, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình, khiến tu
hành bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng.
Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc tất cả hữu
tình, nên mặc áo giáp đại công đức.
Quyeån Thöù 47
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành bố thí Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu bố thí Ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, đối với thân mạng v.v... đều không lẫn tiếc.
Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành bố thí Ba-la-mậtđa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành bố thí Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu bố thí Ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, đối với hạnh bố thí chẳng khởi ý nghĩ
Thanh-văn, Ðộc-giác. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu
hành bố thí Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh giới Ba-lamật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành bố thí Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu bố thí Ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, đối với pháp bố thí tin tưởng chịu đựng ưa
thích, vui vẻ. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là các đại Bồ-tát, khi tu hành
bố thí Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành bố thí Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu bố thí Ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, đối với hạnh bố thí, siêng năng tu hành không
dừng nghỉ. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là các đại Bồ-tát, khi tu hành bố
thí Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tấn Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành bố thí Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu bố thí Ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, đối với hạnh bố thí, nhất tâm hướng về trí nhất
thiết trí, chẳng xen lẫn ý nghĩ Thanh-văn, Ðộc-giác. Xá Lợi Tử! Như
vậy, gọi là các đại Bồ-tát, khi tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, mặc áo
giáp đại công đức tịnh lự Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành bố thí Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu bố thí Ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, đối với pháp bố thí, an trú trong tưởng như
huyễn, như mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang, như bóng sáng, như
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hoa hư không, như ảo thành, như trò biến hóa, không thấy người cho,
kẻ nhận, vật cho. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là các đại Bồ-tát, khi tu
hành bố thí Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Xá Lợi Tử!đại Bố tát ấy, khi tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, mặc
áo giáp đại công đức, đầy đủ sáu phép Ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí,
khi tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, đối với cái tướng của sáu phép Ba-lamật-đa, chẳng thủ đắc, chẳng đắm trước, thì nên biết đại Bồ-tát ấy đã
mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, vì
muốn lợi lạc tất cả hữu tình, nên mặc áo giáp đại công đức.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh giới Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, vì bảo hộ tịnh giới nên đối với các sở
hữu, đều không luyến trước. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát,
khi tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí
Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh giới Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, đối với hạnh tịnh giới còn chẳng cầu
đến Thanh-văn, Ðộc-giác, huống là địa vị phàm phu! Xá Lợi Tử! Như
vậy, gọi là các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa, mặc áo
giáp đại công đức tịnh giới Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh giới Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, đối với pháp tịnh giới tin tưởng, chịu
đựng ưa thích, vui vẻ. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là các đại Bồ-tát, khi
tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Bala-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh giới Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, đối với hạnh tịnh giới, siêng năng tu
hành chẳng dừng nghỉ. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là các đại Bồ-tát, khi
tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tấn Bala-mật-đa.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh giới Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, đối với hạnh tịnh giới, chuyên lấy đại
bi làm đầu, với nhị thừa, còn chẳng tác ý xen lẫn, huống là tâm phàm
phu! Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh giới Bala-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh lự Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh giới Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, đối với pháp tịnh giới, an trú trong
tưởng như huyễn, như mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang, như
bóng sáng, như hoa hư không, như ảo thành, như trò biến hóa, đối với
tịnh giới, chẳng ỷ lại, chẳng chấp trước, đối với việc ác phá giới,
chẳng nhàm chán, chẳng chấp thủ, vì thọ trì cùng hủy phạm, bản tánh
là không. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh giới
Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành tịnh giới Ba-la-mậtđa, đã mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu phép Ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí,
khi tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa, đối với cái tướng của sáu phép Bala-mật-đa, chẳng thủ đắc, chẳng chấp trước, thì nên biết đại Bồ-tát ấy
đã mặc áo giáp đại công đức.
Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc tất cả
hữu tình, nên mặc áo giáp đại công đức.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành an nhẫn Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu an nhẫn Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, vì thành tựu an nhẫn mà đối với thân
mạng v.v... không có sự luyến trước. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại
Bồ-tát, khi tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức
bố thí Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành an nhẫn Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu an nhẫn Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, đối với hạnh an nhẫn, chẳng tác ý xen
tạp Thanh-văn, Ðộc-giác, phàm phu hạ liệt. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi
là đại Bồ-tát, khi tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công
đức tịnh giới Ba-la-mật-đa.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành an nhẫn Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu an nhẫn Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, đối với pháp an nhẫn, tin tưởng, chịu
đựng ưa thích, vui vẻ. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba-lamật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành an nhẫn Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu an nhẫn Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, đối với hạnh an nhẫn, siêng năng tu
hành chẳng dừng nghỉ. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tấn Ba-lamật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành an nhẫn Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu an nhẫn Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, nhiếp tâm vào một duyên tu hạnh an
nhẫn, tuy gặp việc khổ mà chẳng đổi duyên khác. Xá Lợi Tử! Như
vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp
đại công đức tịnh lự Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành an nhẫn Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu an nhẫn Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, đối với pháp an nhẫn, an trú trong
tưởng như huyễn, như mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang, như
bóng sáng, như hoa hư không, như ảo thành, như trò biến hóa, vì
muốn tu tập tất cả Phật pháp, vì muốn thành thục tất cả hữu tình, quán
các pháp là không, chẳng chấp oán hại. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là
đại Bồ-tát, khi tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công
đức Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, đã
mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu phép Ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí
mà tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, đối với cái tướng của sáu phép Bala-mật-đa, chẳng thủ đắc, chẳng chấp trước, thì nên biết đại Bồ-tát ấy
đã mặc áo giáp đại công đức.
Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc tất cả
hữu tình, nên mặc áo giáp đại công đức.
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Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tinh tấn Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tinh tấn Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, siêng tu các hạnh bố thí khó làm. Xá
Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa,
mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tinh tấn Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành tinh tấn Ba-lamật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, tinh cần hộ trì cấm giới thanh tịnh. Xá
Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa,
mặc áo giáp đại công đức tịnh giới Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tinh tấn Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tinh tấn Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, siêng năng tu các hạnh an nhẫn khó
làm. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành tinh tấn Ba-lamật-đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tinh tấn Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tinh tấn Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, nhiệt thành, siêng năng tu khổ hạnh có
lợi ích. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành tinh tấn Bala-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tấn Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tinh tấn Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tinh tấn Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, siêng năng tu các thứ tịnh lự đẳng chí.
Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành tinh tấn Ba-la-mậtđa, mặc áo giáp đại công đức tịnh lự Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tinh tấn Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tinh tấn Ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, tinh tấn tu hành trí tuệ không thủ trước.
Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành tinh tấn Ba-la-mậtđa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Xá Lợi Tử! Đại
Bồ-tát ấy, khi tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức
đầy đủ sáu phép Ba-la-mật-đa.
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Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí,
khi tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa, đối với cái tướng của sáu phép Bala-mật-đa, chẳng thủ đắc, chẳng chấp trước, thì nên biết đại Bồ-tát ấy
đã mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát,
vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình, nên mặc áo giáp đại công đức.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh lự Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh lự Ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, an trú tĩnh tâm mà hành bố thí, khiến cho cấu
uế xan lẫn, chẳng còn hiện hữu. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí
Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh lự Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh lự Ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, do định lực thanh tịnh, hộ trì cấm giới, khiến
cấu uế phạm giới, chẳng còn hiện hữu. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại
Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức
tịnh giới Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh lự Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh lự Ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, an trú định từ bi mà tu an nhẫn, khiến giận dữ
v.v... chẳng còn hiện hữu. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi
tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Bala-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh lự Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh lự Ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, an trú định thanh tịnh, siêng năng tu công đức,
khiến các sự giải đãi, không còn hiện hữu. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công
đức tinh tấn Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh lự Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh lự Ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, nương vào các tịnh lự ... dẫn phát thắng định,
khiến cho sự mê đắm, tán loạn, chướng ngại chẳng còn hiện hữu. Xá
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Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa,
mặc áo giáp đại công đức tịnh lự Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh lự Ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh lự Ba-la-mật-đa,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, nương vào các tịnh lự ... dẫn phát thắng tuệ,
quán tất cả pháp đều như huyễn ... khiến các ác tuệ chẳng còn hiện
hữu. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã Bala-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa, mặc
áo giáp đại công đức đầy đủ sáu phép Ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí,
khi tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa, đối với tướng của sáu phép Ba-lamật-đa, chẳng thủ đắc, chẳng chấp trước, thì nên biết đại Bồ-tát ấy, đã
mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, vì
muốn lợi lạc tất cả hữu tình, nên mặc áo giáp đại công đức.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thấy người cho, kẻ nhận, vật
cho, ba luân thanh tịnh mà hành bố thí. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là
đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công
đức bố thí Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thấy trì giới và phá giới v.v...
dùng tâm vô trước mà tu tịnh giới. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồtát, khi tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh
giới Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thấy các việc năng nhẫn, sở nhẫn
... dùng không tuệ thù thắng mà tu an nhẫn. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi
là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công
đức an nhẫn Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Bát-nhã-ba-la-mật976
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đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, quán tất cả pháp đều rốt ráo không,
dùng tâm đại bi mà hành tinh tấn. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồtát, khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức tinh
tấn Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, quán nhập, trú, xuất định và định cảnh
đều rốt ráo không mà tu đẳng chí. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồtát, khi tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh lự
Ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-lamật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Bát-nhã-ba-la-mậtđa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, đối với tất cả pháp, tất cả hữu tình, tất
cả Ba-la-mật-đa, an trú tưởng như huyễn, như mộng, như ảnh tượng,
như tiếng vang, như bóng sáng, như hoa hư không, như ảo thành, như
trò biến hóa, mà tu các thứ tuệ không thủ trước. Xá Lợi Tử! Như vậy,
gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại
công đức Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu phép Ba-la-mật-đa.
Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, đối với tướng của sáu phép Ba-lamật-đa, chẳng thủ đắc, chẳng chấp trước, thì nên biết đại Bồ-tát ấy đã
mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy, gọi là đại Bồ-tát, vì
muốn lợi lạc tất cả hữu tình, nên mặc áo giáp đại công đức.
Xá Lợi Tử! Các Đại Bồ-tát an trú từng Ba-la-mật-đa như vậy,
đều tu sáu phép Ba-la-mật-đa, khiến được viên mãn, vì vậy gọi là mặc
áo giáp đại công đức.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, tuy nhập các tịnh lự và
định vô lượng vô sắc, mà chẳng đắm trước, cũng chẳng bị thế lực ấy
dắt dẫn, cũng chẳng theo thế lực ấy mà thọ sanh. Xá Lợi Tử! Đó là đại
Bồ-tát, khi tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức
phương tiện thiện xảo Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, tuy nhập các tịnh lự và
định vô lượng vô sắc, trụ nơi viễn ly kiến, tịch tịnh kiến, không, vô
tướng, vô nguyện kiến, mà chẳng chứng thật tế, chẳng nhập bậc
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Thanh-văn và Ðộc-giác, vượt lên trên tất cả Thanh-văn, Ðộc-giác. Xá
Lợi Tử! Như vậy gọi là đại Bồ-tát, khi tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa,
mặc áo giáp đại công đức phương tiện thiện xảo Bát-nhã-ba-la-mậtđa.
Xá Lợi Tử! Vì các Bồ-tát do lợi lạc tất cả hữu tình, nên mặc các
áo giáp đại công đức như vậy. Cho nên còn gọi là Ma-ha-tát.
Xá Lợi Tử! Như vậy, là vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình, nên mặc
áo giáp đại công đức, đại Bồ-tát khắp vì chư Phật Thế Tôn ở vô số thế
giới trong mười phương mà ở trong đại chúng hoan hỷ tán thán, nói
như thế này: Ở phương đó, trong thế giới đó, có đại Bồ-tát tên như
vậy, vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức, thành
thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, du hý thần thông, làm những điều
đáng làm. Như vậy, lần lượt tiếng nói biến khắp mười phương, các
chúng thiên nhơn … nghe được đều hoan hỷ, cùng nói thế này: Bồ-tát
như vậy sẽ mau thành Phật, làm lợi ích an lạc tất cả hữu tình.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: Thế nào gọi là
đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, mà phát tâm hướng đến Ðạithừa?
Mãn Từ Tử đáp: Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc tất cả
hữu tình, đã mặc áo giáp đại công đức sáu phép Ba-la-mật-đa rồi, lại
vì lợi lạc các hữu tình, mà xa lìa dục, pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ,
ly sanh hỷ lạc, nhập vào và an trú trọn vẹn trong tịnh lự đầu tiên; tầm
và tứ lắng xuống, các tâm thanh tịnh bên trong hướng về một tánh,
không tầm không tứ, định sanh hỷ lạc, nhập vào và an trú trọn vẹn
trong tịnh lự thứ hai; ly hỷ, trú xả, đầy đủ niệm chánh tri, thân thọ lạc
và trú trong lời Thánh xả cụ niệm và an trụ trong niềm vui, nhập vào
và an trú trọn vẹn trong tịnh lự thứ ba; đoạn lạc, đoạn khổ, sự mừng lo
trước kia biến mất, chẳng khổ, chẳng vui, xả niệm thanh tịnh, nhập
vào và an trú trọn vẹn trong tịnh lự thứ tư. Lại nương tịnh lự, khởi tâm
tương ưng với từ, hành tướng quảng đại, vô nhị, vô lượng, vô oán, vô
hại, vô hận, vô não, khéo tu cùng khắp, thắng giải tràn đầy mười
phương tận cùng hư không, pháp giới; từ tâm, thắng giải đầy đủ, mà
an trú trong tâm tương ưng với bi, hỷ, xả; hành tướng thắng giải cũng
như vậy. Nương vào gia hạnh này, lại vượt lên tất cả sắc tưởng, diệt
trừ tưởng hữu đối, chẳng tư duy các thứ tưởng, nhập vào vô biên
không, an trú trọn vẹn trong không vô biên xứ; vượt lên tất cả không
vô biên xứ, nhập vào vô biên thức, an trú trọn vẹn trong thức vô biên
xứ; vượt lên tất cả thức vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu, an trú trọn
vẹn trong vô sở hữu xứ; vượt lên tất cả vô sở hữu xứ, nhập vào phi
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tưởng, an trú trọn vẹn trong phi phi tưởng xứ. Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát
ấy, lấy vô sở đắc làm phương tiện, phụng trì tịnh lự vô lượng, vô sắc
này, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Xá
Lợi Tử! Đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc hữu tình, nên phát tâm
hướng đến Ðại-thừa.
Lại nữa! Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu
tình, nên trước hết tự an trú tịnh lự vô lượng, vô sắc như vậy. Đối với
các trạng thái hành tướng của nhập, trụ, xuất khéo phân biệt hiểu biết,
được tự tại rồi, lại khởi lên ý nghĩ thế này: Ta lấy tâm tương ưng trí
nhất thiết trí và đại bi làm đầu, vì đoạn trừ phiền não của tất cả hữu
tình mà nói các tịnh lự vô lượng, vô sắc, phân biệt, khai thị, khiến
khéo hiểu rõ các định, sự xuất ly đam mê, tội lỗi, và các trạng thái
hành tướng của nhập, trụ, xuất. Xá Lợi Tử! Đó là đại Bồ-tát nương
vào tịnh lự Ba-la-mật-đa, mà tu bố thí Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi lạc
các hữu tình, mà phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, khi nói các tịnh lự vô lượng, vô sắc, chẳng bị các tâm Thanh-văn,
Ðộc-giác làm gián tạp, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, nương vào
tịnh lự Ba-la-mật-đa để tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi lạc các
hữu tình nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, khi nói các tịnh lự vô lượng, vô sắc, đối với pháp như vậy, tin
tưởng, chịu đựng, ưa thích, thì này Xá Lợi Tử, đó gọi là đại Bồ-tát
nương vào tịnh lự Ba-la-mật-đa mà tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, vì muốn
lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, khi tu các tịnh lự vô lượng, vô sắc, lấy thiện căn của mình, vì hữu
tình mà hồi hướng cầu quả vị giác ngộ cao tột, đối với các thiện căn
siêng tu chẳng dừng nghỉ, thì này Xá Lợi Tử, đó gọi là đại Bồ-tát
nương tịnh lự Ba-la-mật-đa mà tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi
lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, nương các tịnh lự vô lượng, vô sắc mà dẫn phát các định đẳng
chí, đẳng trì, giải thoát, thắng xứ, biến xứ thù thắng, đối với sự nhập,
trụ, xuất đều được tự tại, chẳng đọa vào các bậc Thanh-văn, Ðộc-giác.
Đó là đại Bồ-tát nương tịnh lự Ba-la-mật-đa, tu hành tịnh lự Ba-lamật-đa, vì muốn lợi lạc hữu tình nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, khi tu hành các tịnh lự vô lượng, vô sắc, đối với các tịnh lự vô
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lượng, vô sắc và các chi tịnh lự, lấy hành tướng vô thường, hành
tướng khổ, hành tướng vô ngã, hành tướng không, hành tướng vô
tướng, hành tướng vô nguyện, mà như thật quán sát, chẳng xả đại bi,
chẳng đọa vào các bậc Thanh-văn, Ðộc-giác, thì này Xá Lợi Tử, đó là
đại Bồ-tát nương tịnh lự Ba-la-mật-đa, tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì
muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất
thiết trí và đại bi làm đầu, khi nhập định từ, khởi lên ý nghĩ thế này:
Ta nên cứu vớt tất cả hữu tình, khiến được an lạc, khi nhập định bi,
khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên cứu vớt tất cả hữu tình, khiến được ly
khổ, khi nhập định hỷ, khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên khen ngợi,
khuyên bảo tất cả hữu tình, khiến được giải thoát; khi nhập định Xả,
khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên bình đẳng làm lợi ích tất cả hữu tình,
khiến đoạn các lậu, thì này Xá Lợi Tử, đó gọi là đại Bồ-tát, nương
định vô lượng tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi lạc các hữu
tình nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, đối với bốn vô lượng, khi nhập, trụ, xuất, hoàn toàn chẳng hướng
đến Thanh-văn, Ðộc-giác, chỉ cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá
Lợi Tử, đó gọi là đại Bồ-tát, nương định vô lượng, tu tịnh giới Ba-lamật-đa, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Ðạithừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, đối với bốn vô lượng, khi nhập, trụ, xuất chẳng tác ý xen lẫn
Thanh-văn, độc giác, chuyên tâm tin tưởng, chịu đựng, ưa thích quả vị
giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, nương định vô
lượng, tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên
phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, đối với bốn vô lượng, khi nhập, trụ, xuất siêng năng tu hành thiện
pháp, chuyên nhất hướng Bồ-đề, từng không tạm bỏ, thì này Xá Lợi
Tử, đó là đại Bồ-tát, nương định vô lượng, tu hành tinh tấn Ba-la-mậtđa, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, đối với bốn vô lượng, khi nhập, trụ, xuất, dẫn phát các thứ định
đẳng trì, đẳng chí, thường ở trong đó, được đại tự tại, chẳng bị các
định ấy lôi cuốn, cũng chẳng theo sức mạnh dẫn dắt của nó mà thọ
sanh, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát nương định vô lượng, tu
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hành tịnh lự Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm
hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, tu hành bốn vô lượng, ở trong vô lượng, dùng hành tướng vô
thường, hành tướng khổ, hành tướng vô ngã, hành tướng không, hành
tướng vô tướng, hành tướng vô nguyện, như thật quán sát, chẳng bỏ
đại bi, chẳng đọa vào bậc Thanh-văn, Ðộc-giác, thì này Xá Lợi Tử, đó
là đại Bồ-tát nương định vô lượng mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa,
vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Xá Lợi Tử! Các đại Bồ-tát, nương các phương tiện thiện xảo
như vậy, mà tu tập sáu phép Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi lạc các hữu
tình nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất
thiết trí và đại bi làm đầu, tu hành đầy đủ tất cả pháp: Bốn niệm trụ,
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu
tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là
đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Ðạithừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, tu hành đầy đủ các pháp môn giải thoát: Không, vô tướng, vô
nguyện, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì
muốn lợi lạc các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, tu hành đầy đủ tất cả các pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự,
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn
lợi lạc các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, tu hành đầy đủ tất cả các pháp: Năm loại mắt, sáu phép thần
thông, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì
muốn lợi lạc các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, tu hành đầy đủ tất cả các pháp: Mười lực của Phật, bốn điều
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,
mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết
tướng, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi
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hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì
muốn lợi lạc các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất
thiết trí và đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí
không nội, trí không ngoại, trí không nội ngoại, trí không không, trí
không lớn, trí không thắng nghĩa, trí không hữu vi, trí không vô vi, trí
không rốt ráo, trí không không biên giới, trí không tản mạn, trí không
không đổi khác, trí không bổn tánh, trí không tự tướng, trí không cộng
tướng, trí không tất cả pháp, trí không chẳng thể nắm bắt được, trí
không không tánh, trí không tự tánh, trí không không tánh tự tánh, lấy
vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả
vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi
lạc các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với tất cả pháp, khởi trí chẳng
phải loạn, chẳng phải định, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với
tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi
Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên phát tâm hướng
đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với tất cả pháp, khởi lên trí
chẳng phải thường, chẳng vô thường, trí chẳng vui, chẳng khổ, trí
chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, trí chẳng tịnh, chẳng phải chẳng
tịnh, trí chẳng phải không, chẳng phải chẳng không, trí chẳng phải hữu
tướng, chẳng phải vô tướng, trí chẳng phải hữu nguyện, chẳng phải vô
nguyện, trí chẳng phải tịch tịnh, chẳng phải chẳng tịch tịnh, trí chẳng
phải viễn ly, chẳng phải chẳng viễn ly, lấy vô sở đắc làm phương tiện,
cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này
Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên phát tâm
hướng đến Ðại-thừa.
Lại nữa! Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất
thiết trí và đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, trí chẳng
biết pháp quá khứ, trí chẳng biết pháp vị lai, trí chẳng biết pháp hiện
tại, trí chẳng phải chẳng biết pháp ba đời; lấy vô sở đắc làm phương
tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì
này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên phát
tâm hướng đến Ðại-thừa.
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Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, trí chẳng biết pháp thiện, trí chẳng
biết pháp chẳng thiện, trí chẳng biết pháp vô ký, chẳng phải chẳng biết
pháp ba tánh, trí chẳng biết pháp dục giới, trí chẳng biết pháp sắc giới,
trí chẳng biết pháp vô sắc giới, chẳng phải chẳng biết pháp ba cõi, trí
chẳng biết pháp học, trí chẳng biết pháp vô học, trí chẳng biết pháp
chẳng phải học, chẳng phải vô học, chẳng phải chẳng biết pháp học,
vô học, chẳng phải học, chẳng phải vô học, trí chẳng biết pháp kiến sở
đoạn, trí chẳng biết pháp tu sở đoạn, trí chẳng biết pháp phi sở đoạn,
chẳng phải chẳng biết kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn, lấy vô sở
đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác
ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các
hữu tình, nên phát tâm hướng đến Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, trí chẳng biết pháp thế gian, trí
chẳng biết pháp xuất thế gian, chẳng phải chẳng biết pháp thế gian
xuất thế gian, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình,
đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại
Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Ðạithừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, trí chẳng biết pháp sắc, trí chẳng
biết pháp vô sắc, chẳng phải chẳng biết pháp sắc, vô sắc, trí chẳng biết
pháp hữu kiến, trí chẳng biết pháp vô kiến, chẳng phải chẳng biết pháp
hữu kiến, vô kiến, trí chẳng biết pháp hữu đối, trí chẳng biết pháp vô
đối, chẳng phải chẳng biết pháp hữu đối, vô đối, trí chẳng biết pháp
hữu lậu, trí chẳng biết pháp vô lậu, chẳng phải chẳng biết pháp hữu
lậu, vô lậu, trí chẳng biết pháp hữu vi, trí chẳng biết pháp vô vi, chẳng
phải chẳng biết pháp hữu vi, vô vi, lấy vô sở đắc làm phương tiện,
cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này
Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên phát tâm
hướng đến Ðại-thừa.
Xá Lợi Tử! Vì các Bồ-tát, do các phương tiện thiện xảo như
vậy, vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình, phát tâm hướng đến Ðại-thừa, nên
còn gọi là Ma-ha-tát.
Xá Lợi Tử! Vì muốn lợi lạc các hữu tình như vậy, nên phát tâm
hướng đến Ðại-thừa, đại Bồ-tát khắp vì chư Phật Thế Tôn ở vô số thế
giới trong mười phương, ở trong đại chúng, hoan hỷ khen ngợi, nói
như thế này: Ở phương đó, trong thế giới đó, có đại Bồ-tát tên như
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vậy, vì muốn lợi lạc các hữu tình, mà phát tâm hướng đến Ðại-thừa,
thành tựu hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, du hý thần thông, làm việc
nên làm; cứ như vậy lời nói lần lượt truyền khắp mười phương, các
chúng trời, người, nghe đều hoan hỷ, cùng nói thế này: Bồ-tát như
vậy, sẽ mau thành Phật để lợi ích an lạc tất cả hữu tình.
Quyeån Thöù 48

HEÁT
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: Tại sao, gọi là
đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Ðại-thừa?
Mãn Từ Tử đáp: Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bátnhã-ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nương bố thí Ba-la-mật-đa,
chẳng thấy có bố thí, chẳng thấy có bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng thấy có
người cho, chẳng thấy có kẻ nhận, chẳng thấy có vật cho, chẳng thấy
có pháp ngăn trở, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát nương bố thí Bala-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy tâm tương
ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương
tiện, nương tịnh giới Ba-la-mật-đa, chẳng thấy có tịnh giới, chẳng thấy
có tịnh giới Ba-la-mật-đa, chẳng thấy có người trì giới, chẳng thấy có
kẻ phạm giới, chẳng thấy có pháp ngăn trở, thì này Xá Lợi Tử, đó là
đại Bồ-tát nương tịnh giới Ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy tâm
tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm
phương tiện, nương an nhẫn Ba-la-mật-đa, chẳng thấy có an nhẫn,
chẳng thấy có an nhẫn Ba-la-mật-đa, chẳng thấy có người nhẫn, chẳng
thấy có cảnh để nhẫn, chẳng thấy có pháp ngăn trở, thì này Xá Lợi Tử,
đó là đại Bồ-tát nương an nhẫn Ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy tâm
tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm
phương tiện, nương tinh tấn Ba-la-mật-đa, chẳng thấy có tinh tấn,
chẳng thấy có tinh tấn Ba-la-mật-đa, chẳng thấy có người tinh tấn,
chẳng thấy có kẻ giải đãi, chẳng thấy pháp ngăn trở, thì này Xá Lợi
Tử, đó là đại Bồ-tát nương tinh tấn Ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy tâm
tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm
phương tiện, nương tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng thấy có tịnh lự, chẳng
thấy có tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng thấy có người tu định, chẳng thấy
có kẻ tán loạn, chẳng thấy có cảnh giới định, chẳng thấy có pháp ngăn
trở, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát nương tịnh lự Ba-la-mật-đa.
Nếu đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, lấy tâm
tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm
phương tiện, nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy có bát nhã,
chẳng thấy có Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng thấy có người tu tuệ,
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chẳng thấy có kẻ ngu si, chẳng thấy pháp quá khứ, vị lai, hiện tại,
chẳng thấy pháp thiện, bất thiện, vô ký, chẳng thấy pháp dục giới, sắc
giới, vô sắc giới, chẳng thấy pháp học, vô học, phi học, phi vô học,
chẳng thấy pháp kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn, chẳng thấy
pháp thế gian, xuất thế gian, chẳng thấy pháp sắc, vô sắc, chẳng thấy
pháp hữu kiến, vô kiến, chẳng thấy pháp hữu đối, vô đối, chẳng thấy
pháp hữu lậu, vô lậu, chẳng thấy pháp hữu vi, vô vi, chẳng thấy pháp
bị ngăn trở, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát nương Bát-nhã-ba-lamật-đa.
Xá Lợi Tử! Nên biết, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu
tình, nên nương vào Ðại-thừa?
Lại nữa, Xá Lợi tử! Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất
thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ
động sự tu hành, nên tu bốn niệm trụ, vì chủ động sự tu hành, nên tu
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc
các hữu tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành, nên tu
pháp môn giải thoát không, vì chủ động sự tu hành, nên tu pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì
muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành, nên tu
bốn tịnh lự, vì chủ động sự tu hành, nên tu bốn vô lượng, bốn định vô
sắc, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình,
nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành, nên tu
bố thí Ba-la-mật-đa, vì chủ động sự tu hành, nên tu tịnh giới, an nhẫn,
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại
Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành, nên tu
năm loại mắt, vì chủ động sự tu hành, nên tu sáu phép thần thông, thì
này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên
nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành, nên tu
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mười lực của Phật, vì chủ động sự tu hành, nên tu bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì
này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên
nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành, nên tu
trí nội không, trí ngoại không, trí nội ngoại không, trí không không, trí
đại không, trí thắng nghĩa không, trí hữu vi không, trí vô vi không, trí
tất cánh không, trí vô tế không, trí tản không, trí vô biến dị không, trí
bản tánh không, trí tự tướng không, trí cộng tướng không, trí nhất thiết
pháp không, trí bất khả đắc không, trí vô tánh không, trí tự tánh
không, trí vô tánh tự tánh không, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát,
vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất
thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát
như thật: Đại Bồ-tát chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì Bồđề và Tát-đỏa đều chẳng thể nắm bắt được, thì này Xá Lợi Tử, đó là
đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Sắc chỉ có giả
danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc chẳng thể nắm bắt được; thọ,
tưởng, hành, thức chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thọ,
tưởng, hành, thức, chẳng thể nắm bắt được, thì này Xá Lợi Tử, đó là
đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Nhãn xứ chỉ
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhãn xứ chẳng thể nắm bắt
được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình
bày, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nắm bắt được, thì này Xá
Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương vào
Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Sắc xứ chỉ có
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc xứ chẳng thể nắm bắt được;
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình
bày, vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nắm bắt được, thì này
Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương
vào Ðại-thừa.
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Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Nhãn giới chỉ
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhãn giới chẳng thể nắm bắt
được; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm
bắt được, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu
tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Nhĩ giới chỉ
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhĩ giới chẳng thể nắm bắt
được; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm
duyên sanh ra, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thanh
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt
được, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu
tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Tỷ giới chỉ có
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì tỷ giới chẳng thể nắm bắt
được; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì hương
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt
được, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu
tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Thiệt giới chỉ
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thiệt giới chẳng thể nắm bắt
được; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì vị giới
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt
được, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu
tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Thân giới chỉ
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thân giới chẳng thể nắm bắt
được; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc
làm duyên sanh ra, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì xúc
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm
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bắt được, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu
tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Ý giới chỉ có
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì ý giới chẳng thể nắm bắt được;
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh
ra, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp giới cho đến
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt được, thì này
Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương
vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Địa giới chỉ
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì địa giới chẳng thể nắm bắt
được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chỉ có giả danh, mượn lời
nói để trình bày, vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thể nắm
bắt được, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu
tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Thánh đế khổ
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì Thánh đế khổ chẳng thể
nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo, chỉ có giả danh, mượn lời nói
để trình bày, vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt được, thì
này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên
nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Vô minh chỉ
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì vô minh chẳng thể nắm bắt
được; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử,
sầu, than, khổ, ưu, não chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng thể nắm bắt được,
thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên
nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: cái không nội
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì cái không nội chẳng thể
nắm bắt được; cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không,
cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô
vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn,
cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
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không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì cái không ngoại
cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được, thì này
Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương
vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Chơn như chỉ
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì chơn như chẳng thể nắm bắt
được; pháp giới, pháp tánh, pháp định, pháp trụ, tánh ly sanh, tánh
bình đẳng, thật tế chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp
giới cho đến thật tế chẳng thể nắm bắt được, thì này Xá Lợi Tử, đó là
đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Bốn tịnh lự
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bốn tịnh lự chẳng thể
nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ có giả danh, mượn
lời nói để trình bày, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm
bắt được, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu
tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Bốn niệm trụ
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bốn niệm trụ chẳng thể
nắm bắt được; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình
bày, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt
được, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu
tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Pháp môn
giải thoát không chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp
môn giải thoát không, chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, chẳng thể nắm bắt được, thì này
Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương
vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: bố thí Ba-lamật-đa chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bố thí Ba-la-mật991

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

đa chẳng thể nắm bắt được; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bátnhã Ba-la-mật-đa chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì tịnh
giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, thì này Xá
Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương vào
Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Năm loại mắt
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì năm loại mắt chẳng thể
nắm bắt được; sáu phép thần thông chỉ có giả danh, mượn lời nói để
trình bày, vì sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, thì này Xá
Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương vào
Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Mười lực của
Phật chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì mười lực của Phật
chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chỉ có giả danh, mượn lời
nói để trình bày, vì bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng,
chẳng thể nắm bắt được, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn
lợi lạc các hữu tình, nên nương vào Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Quả vị giác
ngộ cao tột chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì quả vị giác
ngộ cao tột chẳng thể nắm bắt được; bậc chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột, chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bậc chứng đắc
quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thể nắm bắt được, thì này Xá Lợi Tử,
đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên nương vào Ðạithừa.
Lại nữa, Xá Lợi tử! Nếu đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí nhất
thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, từ khi mới
phát tâm cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường tu, hoàn
thành thần thông bấ thối, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, từ
cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen chư Phật Thế Tôn, ở chỗ các đức Phật, nghe và thọ pháp tương
ưng Ðại-thừa; đã nghe và thọ rồi, như lý tư duy, tinh tấn tu học, thì
này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên
nương vào Ðại-thừa.
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Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát như vậy, tuy nương vào Ðại-thừa, từ cõi
Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi
khen chư Phật Thế Tôn, ở chỗ các đức Phật nghe và thọ Chánh pháp,
thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, nhưng tâm ngay lúc đầu,
không có các tưởng về cõi Phật ....
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát như vậy, an trú trong bậc bất nhị, quán
các hữu tình, nên dùng thân nào để được lợi ích, thì liền hiện thọ ngay
thân ấy để khiến hữu tình kia được lợi ích.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát như vậy, cho đến khi chứng đắc trí nhất
thiết trí, tùy nơi sanh, chẳng lìa Ðại-thừa.
Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát như vậy, chẳng bao lâu sẽ chứng đắc trí
nhất thiết trí, vì người, trời v.v… mà chuyển bánh xe Chánh pháp.
Bánh xe pháp ấy, tất cả Thanh-văn, Ðộc-giác, Sa-môn, Bà-la-môn,
Ma-vương, Phạm-vương, Thiên, Long, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, Atố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc già, nhân phi nhân v.v...
tất cả thế gian, đều không có khả năng chuyển được.
Xá Lợi Tử! Vì các Bồ-tát, do các phương tiện thiện xảo như
vậy, vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình, mà nương vào Ðại-thừa, nên còn
gọi là Ma-ha-tát.
Xá Lợi Tử! Do vậy, vì muốn lợi lạc các hữu tình, mà nương vào
Ðại-thừa. đại Bồ-tát, khắp vì chư Phật Thế Tôn ở vô số thế giới trong
mười phương, ở giữa đại chúng, hoan hỷ tán thán, nói như thế này: Ở
phương đó, trong thế giới đó, có đại Bồ-tát tên như vậy, vì muốn lợi
lạc các hữu tình, mà nương vào Ðại-thừa, chẳng bao lâu sẽ được
chứng đắc trí nhất thiết trí, vì trời, người v.v... mà chuyển bánh xe
Chánh pháp. Bánh xe ấy, các chúng trời, người, Ma, Phạm, Thanh-văn
v.v... trong thế gian, đều chẳng có khả năng chuyển được. Cứ như vậy,
lời tuyên bố ấy lần lượt lan khắp mười phương, các chúng trời người
... nghe đều hoan hỷ, cùng nói như thế này: Bồ-tát như vậy, chẳng bao
lâu sẽ được chứng đắc trí nhất thiết trí, chuyển bánh xe Chánh pháp
làm lợi ích, an lạc loài hàm thức.
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XIV. PHAÅM AÙO GIAÙP ÑAÏI-THÖØA
01
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như
nói, đại Bồ-tát là người mặc áo giáp Ðại-thừa, thì thế nào gọi là đại
Bồ-tát mặc áo giáp Ðại-thừa?
Phật dạy: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát mặc áo giáp bố thí Ba-lamật-đa, mặc áo giáp tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Bala-mật-đa, thì này Thiện Hiện, như vậy, gọi là đại Bồ-tát mặc áo giáp
Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, mặc áo giáp bốn tịnh lự, mặc áo giáp bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, thì này Thiện Hiện, như vậy, gọi là đại Bồ-tát
mặc áo giáp Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, mặc áo giáp bốn niệm trụ; mặc áo giáp bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo, thì này Thiện Hiện, như vậy, gọi là đại Bồ-tát mặc áo
giáp Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát mặc áo giáp nội không, ngoại không, nội ngoại
không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô
vi không, tất cánh không, vô tế không, tản không, vô biến dị không,
bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp
không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự
tánh không, thì này Thiện Hiện, như vậy, gọi là đại Bồ-tát, mặc áo
giáp Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát mặc áo giáp ngũ nhãn, mặc áo giáp lục thông,
thì này Thiện Hiện, như vậy gọi là đại Bồ-tát mặc áo giáp Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, mặc áo giáp mười lực của Phật, mặc áo giáp
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng, thì này Thiện Hiện, như vậy, gọi là đại Bồ-tát mặc áo
giáp Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, mặc áo giáp các công đức thân tướng Phật, thì
này Thiện Hiện, như vậy, gọi là đại Bồ-tát mặc áo giáp Ðại-thừa.
Lại nữa,Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, mặc áo giáp các công đức
như vậy, phóng đại quang minh chiếu khắp thế giới ba lần ngàn, cũng
khiến ba trong sáu cõi biến động, trong đó, những khổ cụ ở địa ngục
như lửa v.v... và sự thống khổ thân tâm của các hữu tình ấy, đều được
diệt trừ. Bồ-tát biết họ đã lìa được các khổ, liền vì họ mà xưng tán
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công đức Tam-bảo, họ được nghe rồi, thân tâm an lạc; từ đó chết đi,
sanh vào trong cõi trời, người, liền được phụng sự, hầu hạ chư Phật,
Bồ-tát, thân thừa cúng dường, nhận lãnh Chánh pháp âm; trong đó,
bàng sanh tàn hại lẫn nhau, dùng roi đánh đuổi bức bách, các khổ vô
lượng, đều được diệt trừ; đại Bồ-tát biết họ đã lìa các khổ, cũng vì họ
mà xưng tán công đức Tam-bảo; họ được nghe rồi, thân tâm an lạc.
Từ đây chết đi, sanh vào cõi trời, người, liền được phụng sự, hầu hạ
chư Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng dường, nhận lãnh Chánh pháp âm;
trong đó, quỷ giới, sự sợ hãi, đói khát, thân tâm tiều tụy, khổ não, các
khổ vô lượng, đều được trừ diệt. Bồ-tát biết họ đã lìa các khổ, cũng vì
họ mà xưng tán công đức Tam-bảo; họ được nghe rồi, thân tâm an lạc.
Từ đây chết đi, sanh vào trong cõi trời, người, liền được phụng sự chư
Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng dường, nhận lãnh Chánh pháp âm, thì này
Thiện Hiện, như vậy, gọi là đại Bồ-tát mặc áo giáp Ðại-thừa.
Nếu đại Bồ-tát, mặc áo giáp các công đức như vậy, phóng đại
quang minh, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật trong mười phương,
cũng khiến ba trong sáu cõi của thế giới kia biến động, trong đó, địa
ngục, bàng sanh, quỷ giới, có các khổ, đều được trừ diệt; Bồ-tát biết
họ đã lìa các khổ, cũng vì họ mà xưng tán công đức Tam-bảo; họ được
nghe rồi, thân tâm an lạc. Từ đây chết đi, sanh vào trong cõi trời,
người, liền được phụng sự, hầu hạ chư Phật, Bồ-tát thân thừa cúng
dường, nhận Chánh pháp âm, thì này Thiện Hiện, như vậy, gọi là đại
Bồ-tát mặc áo giáp Ðại-thừa.
Thiện Hiện! Như nhà ảo thuật hay đệ tử của y, ở ngã tư đường,
trước đám đông, biến thành vô lượng hữu tình thọ các thứ khổ trong
địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, cũng lại phóng quang, làm đại địa biến
động, khiến cho các cái khổ của hữu tình kia đều dứt, lại vì họ mà
xưng tán Tam-bảo: Phật, Pháp, Tăng, khiến họ nghe rồi thân tâm an
lạc, từ đây chết đi, sanh vào trong cõi trời, người, thừa sự, cúng dường
chư Phật, Bồ-tát, ở chỗ chư Phật, nhận Chánh pháp âm.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có
thật chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật bảo: Thiện Hiện! Đại Bồ-tát mặc áo giáp các công đức như
vậy, phóng đại quang minh, làm biến động đại địa, cứu giúp nỗi thống
khổ của hữu tình nơi ba đường ác trong vô lượng thế giới, khiến sanh
vào cõi trời, người, thấy Phật, nghe Pháp, cũng lại như vậy, tuy là có
làm, nhưng không có một cái gì là thật. Vì sao? Thiện Hiện! Vì tánh
của các pháp là không, đều như huyễn.
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Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát, an trú bố thí Ba-la-mậtđa, biến cả thế giới ba lần ngàn thành như ngọc Phệ-lưu-ly, tự thân
cũng hóa làm Chuyển luân vương, có bảy báu, quyến thuộc, trước sau
vây quanh, trong đó, hữu tình cần ăn thì cho ăn, cần uống thì cho
uống, cần y phục thì cho y phục, cần xe thì cho xe; hương xoa, hương
bột, hương đốt, tràng hoa, phòng xá, ngọa cụ, đèn đuốc, thuốc men,
vàng, bạc, chơn châu, san hô, bích ngọc, và các thứ dụng cụ khác để
nuôi sống, tùy theo sự nhu cầu, mà cho tất cả. Làm việc bố thí như vậy
rồi, lại vì họ mà nói pháp tương ưng sáu phép Ba-la-mật-đa, khiến họ
nghe rồi, cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, đối với pháp
tương ưng sáu phép Ba-la-mật-đa, thường chẳng xa lìa, thì này Thiện
Hiện, như vậy, gọi là đại Bồ-tát mặc áo giáp Ðại-thừa,
Thiện Hiện! Như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y, ở trước đại
chúng, nơi ngã tư đường, biến hóa thành các loại hữu tình nghèo khổ,
cô độc, tật nguyền, bệnh hoạn; tùy theo sự nhu cầu của họ, đều biến
hóa ra mà cho. Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như
vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật bảo: Thiện Hiện! Đại Bồ-tát an trú bố thí Ba-la-mật-đa,
hoặc biến thế giới thành như ngọc Phệ-lưu-ly, hoặc tự thân hóa làm
Chuyển Luân vương v.v... tùy theo nhu cầu của loài hữu tình mà cho
và vì họ mà tuyên nói pháp tương ưng sáu phép Ba-la-mật-đa, cũng lại
như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện
Hiện! Vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, tự an trú tịnh giới Ba-lamật-đa, vì muốn lợi lạc các hữu tình, sanh vào nhà Chuyển luân
vương, nối ngôi Chuyển luân vương, an lập vô lượng, vô số trăm ngàn
hữu tình ở trong mười thiện nghiệp đạo; hoặc lại an lập vô lượng, vô
số trăm ngàn hữu tình ở bốn tịnh lự, hay bốn vô lượng, bốn định vô
sắc; hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở bốn niệm
trụ, hay bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng
giác, tám chi thánh đạo; hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu
tình ở pháp môn giải thoát không, hay pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện; hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở bố thí
Ba-la-mật-đa, hay tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa; hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở năm loại
mắt, hay sáu phép thần thông; hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm
ngàn hữu tình ở mười lực của Phật, hay bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
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bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, khiến an trụ
rồi, cho đến chứng được quả vị giác ngộ cao tột, đối với pháp như vậy,
thường chẳng xa lìa, thì này Thiện Hiện, như vậy, gọi là đại Bồ-tát
mặc áo giáp Ðại-thừa.
Thiện Hiện! Như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của y, ở trước đám
đông, nơi ngã tư đường, biến ra vô lượng hữu tình, khiến an trú trong
mười thiện nghiệp đạo; hoặc lại khiến an trú bốn tịnh lự … cho đến trí
nhất thiết tướng. Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như
vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật bảo: Thiện Hiện! Đại Bồ-tát vì hữu tình, sanh vào nhà
Chuyển luân vương, nối ngôi Chuyển luân vương, an lập vô lượng, vô
số trăm ngàn hữu tình ở mười thiện nghiệp đạo; hoặc lại an lập vô
lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở bốn tịnh lự … cho đến trí nhất thiết
tướng, cũng lại như vậy; tuy có làm nhưng không có một cái nào thật.
Vì sao? Thiện Hiện! Vì tánh của các pháp là không , đều như huyễn
vậy.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát tự an trú an nhẫn Ba-lamật-đa, thì cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an
trú an nhẫn Ba-la-mật-đa. Thiện Hiện! Thế nào là đại Bồ-tát tự an trú
an nhẫn Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu
tình, khiến an trú an nhẫn Ba-la-mật-đa?
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, từ khi mới phát tâm cho đến chứng
đắc trí nhất thiết trí, mặc áo giáp an nhẫn, thường tự nghĩ: Giả sử tất
cả hữu tình cầm dao, gậy, đất, đá v.v... đến làm hại, ta hoàn toàn
chẳng khởi lên một niệm tức giận và khuyên các hữu tình cũng nhẫn
như vậy. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, như ý nghĩ trong tâm và sự tiếp
xúc với cảnh không trái nhau và khuyên các hữu tình an trú nhẫn như
vậy … cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, đối với nhẫn như
vậy, thường chẳng xa lìa, thì này Thiện Hiện, như vậy gọi là đại Bồtát mặc áo giáp Ðại-thừa.
Thiện Hiện! Như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y, ở trước đám
đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình, đều cầm dao,
gậy, đất, đá v.v... làm hại nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y. Khi ấy, nhà ảo
thuật … đối với các hữu tình biến hóa ra đó, đều chẳng khởi tâm
muốn báo oán, mà khuyên những hữu tình ấy an trú an nhẫn như vậy.
Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật
chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
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Phật bảo: Thiện Hiện! Đại Bồ-tát mặc áo giáp an nhẫn, tự an trú
an nhẫn Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu
tình, khiến an trú an nhẫn Ba-la-mật-đa, thường chẳng xa lìa, cũng lại
như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện
Hiện! Vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát tự an trú tinh tấn Ba-lamật-đa, thì cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an
trú tinh tấn Ba-la-mật-đa. Thiện Hiện! Thế nào là đại Bồ-tát tự an trú
tinh tấn Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu
tình, an trú tinh tấn Ba-la-mật-đa?
Nếu đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, thân tâm tinh
tấn, đoạn các pháp ác, tu các pháp thiện, cũng khuyên vô lượng, vô số
trăm ngàn hữu tình, tu tập như vậy, thân tâm tinh tấn … cho đến
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, đối với sự tinh tấn như vậy, thường
chẳng xa lìa, thì này Thiện Hiện, như vậy gọi là đại Bồ-tát mặc áo
giáp Ðại-thừa.
Thiện Hiện! Như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y, ở trước đám
đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình, và nhà ảo
thuật đó tự thể hiện hăng hái, thân tâm tinh tấn, cũng khuyên hữu tình
được biến hóa ra, tu tinh tấn hăng hái như vậy. Thiện Hiện! Theo ý
ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật bảo: Thiện Hiện! Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí nhất
thiết trí, thân tâm tinh tấn, đoạn các pháp ác, tu các pháp thiện, cũng
khuyên hữu tình tu tập như vậy, thân tâm tinh tấn, cũng lại như vậy,
tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện! Vì
tánh của các pháp là không, đều như huyễn.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, tự an trú tịnh lự Ba-lamật-đa, thì cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an
trú tịnh lự Ba-la-mật-đa. Thiện Hiện! Thế nào là đại Bồ-tát tự an trú
tịnh lự Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình
khiến an trú tịnh lự Ba-la-mật-đa?
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, đối với tất cả pháp, an trú định bình
đẳng, chẳng thấy các pháp có định, có loạn, mà thường tu tập tịnh lự
Ba-la-mật-đa như vậy, thì cũng khuyên vô số trăm ngàn hữu tình tu
tập tịnh lự bình đẳng như vậy, cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao
tột, đối với định như vậy, thường chẳng xa lìa
Thiện Hiện! Như vậy gọi là đại Bồ-tát mặc áo giáp Ðại-thừa.
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Thiện Hiện! Như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của y, ở trước đám
đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình, nhưng nhà
ảo thuật kia đối với pháp, tự hiện, an trú định bình đẳng, cũng khuyên
các hữu tình được biến hóa ra, tu tịnh lự bình đẳng như vậy. Thiện
Hiện! Theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật bảo: Thiện Hiện! Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp, an trú
định bình đẳng, cũng khuyên hữu tình tu tập tịnh lự bình đẳng như
vậy, thường chẳng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không
có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện! Vì tánh của các pháp là
không, đều như huyễn.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, tự an trú Bát-nhã-ba-lamật-đa, thì cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an
trú Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Thiện Hiện! Thế nào là đại Bồ-tát tự an trú
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu
tình khiến an trú Bát-nhã-ba-la-mật-đa?
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, tự an trú Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô
hý luận, chẳng thấy các pháp có sanh, có diệt, có nhiễm, có tịnh và
chẳng thấy có sự sai biệt giữa bờ bên này và bờ bên kia, thì cũng
khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, an trú tuệ vô hý luận như
vậy, cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, đối với tuệ như vậy,
thường chẳng xa lìa.
Thiện Hiện! Như vậy gọi là đại Bồ-tát mặc áo giáp Ðại-thừa.
Thiện Hiện! Như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của y, ở trước đám
đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình, và nhà ảo
thuật đó tự hiện an trú tuệ vô hý luận, cũng khuyên các hữu tình biến
hóa ra ấy, khiến họ tu tập bát nhã như vậy. Thiện Hiện! Theo ý ông thì
sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật bảo: Thiện Hiện! Đại Bồ-tát tự an trú Bát-nhã-ba-la-mậtđa vô hý luận, cũng khuyên hữu tình tu tập tuệ vô hý luận như vậy,
thường chẳng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có
một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện! Vì tánh của các pháp là không,
đều như huyễn.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát mặc áo giáp các công đức
như trên đã nói, ở khắp vô số thế giới chư Phật trong mười phương,
dùng sức thần thông, tự biến thân mình, cùng khắp thế giới chư Phật
như vậy, tùy theo sự ưa thích của hữu tình mà thị hiện, tự an trú bố thí
Ba-la-mật-đa, khuyên kẻ xan tham, khiến an trú bố thí; tự an trú tịnh
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giới Ba-la-mật-đa, khuyên kẻ phạm giới, khiến an trú tịnh giới; tự an
trú an nhẫn Ba-la-mật-đa, khuyên kẻ bạo ác, khiến an trú an nhẫn; tự
an trú tinh tấn Ba-la-mật-đa, khuyên kẻ giải đãi, khiến an trú tinh tấn;
tự an trú tịnh lự Ba-la-mật-đa, khuyên kẻ loạn tâm, khiến an trú tịnh
lự; tự an trú Bát-nhã-ba-la-mật-đa, khuyên kẻ ngu si, khiến an trú diệu
tuệ, thì đại Bồ-tát như vậy, đã an lập hữu tình ở sáu phép Ba-la-mật-đa
rồi, lại tùy theo tiếng nói, của mỗi loại mà nói pháp tương ưng sáu
phép Ba-la-mật-đa, khiến họ nghe rồi, cho đến chứng đắc quả vị giác
ngộ cao tột, đối với pháp tương ưng sáu phép Ba-la-mật-đa, thường
chẳng xa lìa.
Thiện Hiện! Như vậy gọi là đại Bồ-tát mặc áo giáp Ðại-thừa.
Thiện Hiện! Như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của y, ở trước đám
đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình, và nhà ảo
thuật ấy, tự hiện an trú sáu phép Ba-la-mật-đa, cũng khuyên những
hữu tình được biến ra, khiến họ an trụ. Thiện Hiện! Theo ý ông thì
sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật bảo: Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ở khắp vô số thế giới chư Phật
trong mười phương, tự hiện thân mình, tùy theo loài mà an trú sáu
phép Ba-la-mật-đa, cũng khuyên hữu tình, khiến họ an trú … cho đến
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa, cũng lại như
vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện!
Vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát, mặc áo giáp các công đức
như trên đã nói, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu,
dùng vô sở đắc làm phương tiện, lợi ích an lạc tất cả hữu tình, chẳng
xen lẫn tác ý Thanh-văn, Ðộc-giác, nghĩa là chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ
an lập hữu tình như thế ở bố thí Ba-la-mật-đa, còn hữu tình như thế thì
sẽ chẳng an lập! Chỉ nghĩ thế này: Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô
biên hữu tình ở bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ an lập
hữu tình như thế ở tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-lamật-đa, còn hữu tình như thế, thì sẽ chẳng an lập; chỉ nghĩ: Ta sẽ an
lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở tịnh giới … cho đến Bát-nhãba-la-mật-đa, chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở cái
không nội, còn hữu tình như thế, thì sẽ chẳng an lập, chỉ nghĩ thế này:
Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở cái không nội; chẳng
nghĩ thế này: Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở cái không ngoại, cái
không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng
nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không
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không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái
không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không
tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh,
cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, còn hữu tình như thế,
thì sẽ chẳng an lập; chỉ nghĩ thế này: Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô
biên hữu tình ở cái không ngoại … cho đến cái không không tánh tự
tánh; chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn tịnh lự,
còn hữu tình như thế, thì sẽ chẳng an lập; chỉ nghĩ thế này: Ta sẽ an
lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở bốn tịnh lự; chẳng nghĩ thế
này: Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
còn hữu tình như thế, thì sẽ chẳng an lập; chỉ nghĩ thế này: Ta sẽ an
lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở bốn vô lượng, bốn định vô sắc;
chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn niệm trụ, còn
hữu tình như thế, thì sẽ chẳng an lập; chỉ nghĩ thế này: Ta sẽ an lập vô
lượng, vô số, vô biên hữu tình ở bốn niệm trụ; chẳng nghĩ thế này: Ta
sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, còn hữu tình như thế,
thì sẽ chẳng an lập; chỉ nghĩ thế này: Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô
biên hữu tình ở bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; chẳng
nghĩ thế này: Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp môn giải thoát
không, còn hữu tình như thế, thì sẽ chẳng an lập; chỉ nghĩ thế này: Ta
sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở pháp môn giải thoát
không; chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện, còn hữu tình như thế, thì sẽ chẳng an
lập; chỉ nghĩ thế này: Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ
an lập hữu tình như thế ở năm loại mắt, còn hữu tình như thế, thì sẽ
chẳng an lập; chỉ nghĩ thế này: Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên
hữu tình ở năm loại mắt; chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ an lập hữu tình
như thế ở sáu phép thần thông, còn hữu tình như thế, thì sẽ chẳng an
lập; chỉ nghĩ thế này: Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở
sáu phép thần thông; chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ an lập hữu tình như thế
ở mười lực của Phật, còn hữu tình như thế, thì sẽ chẳng an lập; chỉ
nghĩ thế này: Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở mười
lực của Phật; chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng, còn hữu tình như thế, thì sẽ chẳng an lập; chỉ nghĩ thế này:
Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở bốn điều không sợ
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cho đến trí nhất thiết tướng; chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ an lập hữu tình
như thế ở quả Dự-lưu, còn hữu tình như thế, thì sẽ chẳng an lập; chỉ
nghĩ thế này: Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở quả Dựlưu; chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở quả Nhất-lai,
Bất-hoàn, A-la-hán và quả vị Ðộc-giác, còn hữu tình như thế, thì sẽ
chẳng an lập; chỉ nghĩ thế này: Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên
hữu tình ở quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Ðộc-giác;
chẳng nghĩ thế này: Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở đạo Bồ-tát, quả vị
giác ngộ cao tột, còn hữu tình như thế, thì sẽ chẳng an lập; chỉ nghĩ
thế này: Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở đạo Bồ-tát,
quả vị giác ngộ cao tột, thì này Thiện Hiện, như vậy gọi là đại Bồ-tát
mặc áo giáp Ðại-thừa.
Thiện Hiện! Như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của y, ở trước đám
đông, tại ngã tư đường, biến hóa ra vô lượng, vô số, vô biên hữu tình,
an lập ở sáu phép Ba-la-mật-đa … cho đến an lập ở quả vị giác ngộ
cao tột. Thiện Hiện! Theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có
thật hay chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Không!
Phật bảo: Thiện Hiện! Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí nhất
thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, an lập vô
lượng, vô số, vô biên hữu tình ở sáu phép Ba-la-mật-đa, cho đến an
lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở quả vị giác ngộ cao tột, cũng
lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao?
Thiện Hiện! Vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn.
Quyeån Thöù 49
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Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như
con hiểu ý nghĩa Phật đã dạy, đại Bồ-tát chẳng mặc áo giáp công đức,
thì nên biết đó là mặc áo giáp Ðại-thừa. Vì sao? Vì tự tướng của tất cả
pháp là không. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Sắc và tướng của sắc là không;
thọ, tưởng, hành, thức và tướng của thọ, tưởng, hành, thức là không.
Nhãn xứ và tướng của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và
tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Sắc xứ và tướng của sắc
xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tướng của thanh,
hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Nhãn giới và tướng của nhãn giới là
không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra và tướng của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc
làm duyên sanh ra là không. Nhĩ giới và tướng của nhĩ giới là không;
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra và tướng của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên
sanh ra là không. Tỷ giới và tướng của tỷ giới là không; hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tướng
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không.
Thiệt giới và tướng của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tướng của vị
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Thân
giới và tướng của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tướng của xúc giới
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Ý giới và
tướng của ý giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tướng của pháp giới cho đến các
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không.
Ðịa giới và tướng của địa giới là không; thủy, hỏa, phong,
không, thức giới và tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là
không.
Thánh đế khổ và tướng của Thánh đế khổ là không; Thánh đế
tập, diệt, đạo và tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo là không.
Vô minh và tướng của vô minh là không; hành, thức, danh sắc,
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và
tướng của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không.
Cái không nội và tướng của cái không nội là không; cái không
ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không
thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái
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không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác,
cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái
không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không
không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh và tướng
của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là không.
Bốn tịnh lự và tướng của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng,
bốn định vô sắc và tướng của bốn vô lượng, bốn định vô là không.
Bốn niệm trụ và tướng của bốn niệm trụ là không; bốn chánh
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi
thánh đạo và tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là
không.
Pháp môn giải thoát không và tướng của pháp môn giải thoát
không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và tướng
của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không.
Bố thí Ba-la-mật-đa và tướng của bố thí Ba-la-mật-đa là không;
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa và tướng của
tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa là không.
Năm loại mắt và tướng của năm loại mắt là không; sáu phép
thần thông và tướng của sáu phép thần thông là không.
Mười lực của Phật và tướng của mười lực của Phật là không;
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ,
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí
nhất thiết tướng và tướng của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết
tướng là không.
Bồ-tát và tướng của Bồ-tát là không; mặc áo giáp công đức và
tướng của mặc áo giáp công đức là không.
Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên này, đại Bồ-tát chẳng mặc áo
giáp công đức, nên biết đó là mặc áo giáp Ðại-thừa.
Phật bảo: Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Như ông đã nói.
Thiện Hiện! Nên biết, trí nhất thiết trí vô tạo, vô tác, tất cả hữu tình
cũng vô tạo, vô tác. Đại Bồ-tát vì việc ấy, nên mặc áo giáp Ðại-thừa.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì
mà trí nhất thiết trí vô tạo, vô tác? Tất cả hữu tình cũng vô tạo, vô tác?
Đại Bồ-tát có phải vì việc ấy mà mặc áo giáp Ðại-thừa?
Phật bảo: Thiện Hiện! Do vì các cái làm ra chẳng thể nắm bắt
được, nên trí nhất thiết trí vô tạo, vô tác; tất cả hữu tình cũng vô tạo,
vô tác. Vì sao? Thiện Hiên! Vì ngã chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì ngã rốt ráo
chẳng thể nắm bắt được. Hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự
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dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã
tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng
tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến
người thọ quả báo, cái biết, cái thấy chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì hữu tình cho đến
cái thấy, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Sự huyễn chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì sự huyễn, rốt ráo
chẳng thể nắm bắt được. Cảnh mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng
sáng, hoa hư không, bóng nước, ảo thành, việc biến hóa chẳng phải
tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì
sao? Vì cảnh mộng cho đến việc biến hóa, rốt ráo chẳng thể nắm bắt
được.
Thiện Hiện! Sắc, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng
phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì sắc, rốt ráo chẳng thể nắm
bắt được; thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành,
thức, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Nhãn xứ, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì nhãn xứ, rốt ráo
chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng phải tạo,
chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao?
Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Sắc xứ, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì sắc xứ, rốt ráo chẳng
thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng phải tạo,
chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao?
Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Nhãn giới, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì nhãn giới, rốt ráo
chẳng thể nắm bắt được; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải tạo, chẳng phải
chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì sắc giới
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên ra, rốt ráo chẳng thể nắm bắt
được.
Thiện Hiện! Nhĩ giới, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì nhĩ giới, rốt ráo
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng
1006

Tập 01, Quyển 50, Phẩm Áo Giáp Đại-Thừa

tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì thanh giới cho
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên ra, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Tỷ giới, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì tỷ giới, rốt ráo chẳng
thể nắm bắt được; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do
tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng
phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ
do tỷ xúc làm duyên ra, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Thiệt giới, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì thiệt giới, rốt ráo
chẳng thể nắm bắt được; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì thiệt giới cho
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên ra, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Thân giới, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì thân giới, rốt ráo
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì xúc giới cho đến
các thọ do thân xúc làm duyên ra, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ý giới, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì ý giới, rốt ráo chẳng
thể nắm bắt được; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý
xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng
phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ
do ý xúc làm duyên ra, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Ðịa giới, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì địa giới, rốt ráo
chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng
phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác.
Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt ráo chẳng thể nắm
bắt được.
Thiện Hiện! Thánh đế khổ, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì Thánh đế khổ,
rốt ráo chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng phải
tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì
sao? Vì Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Vô minh, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì vô minh, rốt ráo
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chẳng thể nắm bắt được; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, chẳng phải tạo, chẳng phải
chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì hành cho
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Cái không nội, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì cái không nội,
rốt ráo chẳng thể nắm bắt được; cái không ngoại, cái không nội ngoại,
cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu
vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái
không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái
không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái
không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự
tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì cái không ngoại
cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Bốn tịnh lự, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì bốn tịnh lự, rốt ráo
chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải
tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì
sao? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo chẳng thể nắm bắt
được.
Thiện Hiện! Bốn niệm trụ, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì bốn niệm trụ, rốt
ráo chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng phải tạo, chẳng
phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo chẳng thể nắm bắt
được.
Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không, chẳng phải tạo, chẳng
phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì pháp
môn giải thoát không, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải
thoát vô tướng, vô nguyện, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát
vô tướng, vô nguyện, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng phải tạo, chẳng phải
chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì bố thí Bala-mật-đa, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn,
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
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chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì tịnh giới cho đến
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Năm loại mắt, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì năm loại mắt, rốt
ráo chẳng thể nắm bắt được; sáu phép thần thông, chẳng phải tạo,
chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao?
Vì sáu phép thần thông, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Mười lực của Phật, chẳng phải tạo, chẳng phải
chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì mười lực
của Phật, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật
bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải
tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì
sao? Vì bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, rốt ráo chẳng
thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Chơn như, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì chơn như, rốt ráo
chẳng thể nắm bắt được; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, pháp trụ, pháp định, tánh ly sanh, tánh bình đẳng,
thật tế, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng
phải chẳng tác. Vì sao? Vì pháp giới cho đến thật tế, rốt ráo chẳng thể
nắm bắt được.
Thiện Hiện! Bồ-tát, chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo,
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì Bồ-tát, rốt ráo chẳng
thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, chẳng phải tạo,
chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao?
Vì Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.
Thiện Hiện! Do nhân duyên ấy, trí nhất thiết trí, vô tạo, vô tác;
tất cả hữu tình cũng vô tạo, vô tác; đại Bồ-tát vì việc ấy, nên mặc áo
giáp Ðại-thừa.
Thiện Hiện! Do vì nghĩa này, đại Bồ-tát chẳng mặc áo giáp
công đức, nên biết đó là mặc áo giáp Ðại-thừa.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như
con hiểu ý nghĩa Phật đã dạy: Sắc, không buộc, không mở; thọ, tưởng,
hành, thức, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh
của sắc, không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ,
tưởng, hành, thức, không có sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của sắc là viễn ly, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ,
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tưởng, hành, thức là viễn ly, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
sắc là tịch tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng,
hành, thức là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc là
không, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức
là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc là vô tướng, nên
không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức là vô tướng,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc là vô nguyện, nên không
buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức là vô nguyện, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của sắc là vô sanh, nên không buộc,
không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức là vô sanh, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của sắc là vô diệt, nên không buộc, không
mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức là vô diệt, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của sắc là vô nhiễm, nên không buộc, không mở;
vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức là vô nhiễm, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của sắc là vô tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của
thọ, tưởng, hành, thức là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Nhãn xứ, không buộc, không mở; nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý xứ, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh
của nhãn xứ, không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, không có sở hữu, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của nhãn xứ là viễn ly, nên không buộc, không mở; vì
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là viễn ly, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của nhãn xứ là tịch tịnh, nên không buộc, không mở; vì
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tịch tịnh, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của nhãn xứ là không, nên không buộc, không mở; vì tánh
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của nhãn xứ là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của nhãn xứ là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô nguyện, nên không buộc, không mở.
Vì tánh của nhãn xứ là vô sanh, nên không buộc, không mở; vì tánh
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của nhãn xứ là vô diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh của
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của nhãn xứ là vô nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh của nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của nhãn xứ là vô tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý xứ là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
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Bạch Thế Tôn! Sắc xứ, không buộc, không mở; thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì
tánh của sắc xứ, không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, không có sở hữu, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của sắc xứ là viễn ly, nên không buộc, không mở;
vì tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là viễn ly, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của sắc xứ là tịch tịnh, nên không buộc, không mở;
vì tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tịch tịnh, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của sắc xứ là không, nên không buộc, không
mở; vì tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của sắc xứ là vô tướng, nên không buộc,
không mở; vì tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô tướng, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của sắc xứ là vô nguyện, nên không
buộc, không mở; vì tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô
nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc xứ là vô sanh,
nên không buộc, không mở; vì tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp
xứ là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc xứ là vô
diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh của thanh, hương, vị, xúc,
pháp xứ là vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc xứ là
vô nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh của thanh, hương, vị,
xúc, pháp xứ là vô nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc
xứ là vô tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của thanh, hương,
vị, xúc, pháp xứ là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Nhãn giới, không buộc, không mở; sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh
ra, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của nhãn
giới không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của sắc
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên
sanh ra, không có sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
nhãn giới là viễn ly, nên không buộc, không mở; vì tánh của sắc giới
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là viễn ly, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của nhãn giới là tịch tịnh, nên không buộc,
không mở; vì tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
nhãn giới là không, nên không buộc, không mở; vì tánh của sắc giới
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của nhãn giới là vô tướng, nên không buộc,
không mở; vì tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
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nhãn giới là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh của sắc
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của nhãn giới là vô sanh, nên không
buộc, không mở; vì tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
nhãn giới là vô diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh của sắc giới
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô diệt, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của nhãn giới là vô nhiễm, nên không buộc,
không mở; vì tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm
duyên sanh ra là vô nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
nhãn giới là vô tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của sắc giới
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô tịnh, nên không
buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Nhĩ giới, không buộc, không mở; thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, không
buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của nhĩ giới không
có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của thanh giới, nhĩ
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, không
có sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh của nhĩ giới là viễn ly,
nên không buộc, không mở; vì tánh của thanh giới cho đến các thọ do
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là viễn ly, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của nhĩ giới là tịch tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của nhĩ giới là không, nên không
buộc, không mở; vì tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
nhĩ giới là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh của thanh
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô tướng, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của nhĩ giới là vô nguyện, nên không
buộc, không mở; vì tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của nhĩ giới là vô sanh, nên không buộc, không mở; vì tánh của thanh
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô sanh, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của nhĩ giới là vô diệt, nên không
buộc, không mở; vì tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra là vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
nhĩ giới là vô nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh của thanh
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của nhĩ giới là vô tịnh, nên không
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buộc, không mở; vì tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc
làm duyên sanh ra là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Tỷ giới, không buộc, không mở; hương giới, tỷ
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, không
buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của tỷ giới không có
sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của hương giới, tỷ thức
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không có sở
hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh của tỷ giới là viễn ly, nên
không buộc, không mở; vì tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ
xúc làm duyên sanh ra là viễn ly, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của tỷ giới là tịch tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của hương
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của tỷ giới là không, nên không buộc,
không mở; vì tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của tỷ
giới là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh của hương giới
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô tướng, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của tỷ giới là vô nguyện, nên không buộc,
không mở; vì tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm
duyên sanh ra là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
tỷ giới là vô sanh, nên không buộc, không mở; vì tánh của hương giới
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô sanh, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của tỷ giới là vô diệt, nên không buộc, không
mở; vì tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh
ra là vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh của tỷ giới là vô
nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh của hương giới cho đến
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của tỷ giới là vô tịnh, nên không buộc, không mở;
vì tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là
vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Thiệt giới, không buộc, không mở; vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra,
không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của thiệt giới
không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của vị giới, thiệt
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra
không có sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh của thiệt giới là
viễn ly, nên không buộc, không mở; vì tánh của vị giới cho đến các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là viễn ly, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của thiệt giới là tịch tịnh, nên không buộc, không mở; vì
1013

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tịch
tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của thiệt giới là không, nên
không buộc, không mở; vì tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt
xúc làm duyên sanh ra là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của thiệt giới là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh của vị
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô tướng, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của thiệt giới là vô nguyện, nên không
buộc, không mở; vì tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm
duyên sanh ra là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
thiệt giới là vô sanh, nên không buộc, không mở; vì tánh của vị giới
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô sanh, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của thiệt giới là vô diệt, nên không buộc,
không mở; vì tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên
sanh ra là vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh của thiệt giới là
vô nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh của vị giới cho đến các
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của thiệt giới là vô tịnh, nên không buộc, không
mở; vì tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra
là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Thân giới, không buộc, không mở; xúc giới,
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh
ra, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của thân
giới không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của xúc
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên
sanh ra không có sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh của thân
giới là viễn ly, nên không buộc, không mở; vì tánh của xúc giới cho
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là viễn ly, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của thân giới là tịch tịnh, nên không buộc, không
mở; vì tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh
ra là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của thân giới là
không, nên không buộc, không mở; vì tánh của xúc giới cho đến các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của thân giới là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì
tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô
tướng, nên không buộc, không mở. Vì tánh của thân giới là vô
nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh của xúc giới cho đến các
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của thân giới là vô sanh, nên không buộc, không
mở; vì tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh
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ra là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của thân giới là vô
diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh của xúc giới cho đến các thọ
do thân xúc làm duyên sanh ra là vô diệt, nên không buộc, không mở.
Vì tánh của thân giới là vô nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô
nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh của thân giới là vô tịnh,
nên không buộc, không mở; vì tánh của xúc giới cho đến các thọ do
thân xúc làm duyên sanh ra là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Ý giới, không buộc, không mở; pháp giới, ý
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không
buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của ý giới không có
sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp giới, ý thức giới
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của ý giới là viễn ly, nên không
buộc, không mở; vì tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra là viễn ly, nên không buộc, không mở. Vì tánh của ý
giới là tịch tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp giới cho
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của ý giới là không, nên không buộc, không mở; vì
tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là
không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của ý giới là vô tướng,
nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp giới cho đến các thọ do
ý xúc làm duyên sanh ra là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của ý giới là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh của
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của ý giới là vô sanh, nên không
buộc, không mở; vì tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm
duyên sanh ra là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của ý
giới là vô diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp giới cho
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô diệt, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của ý giới là vô nhiễm, nên không buộc, không
mở; vì tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra
là vô nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh của ý giới là vô tịnh,
nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp giới cho đến các thọ do
ý xúc làm duyên sanh ra là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Địa giới, không buộc, không mở; thủy, hỏa,
phong, không, thức giới, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế
Tôn! Vì tánh của địa giới không có sở hữu, nên không buộc, không
mở; vì tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới không có sở hữu,
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nên không buộc, không mở. Vì tánh của địa giới là viễn ly, nên không
buộc, không mở; vì tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là
viễn ly, nên không buộc, không mở. Vì tánh của địa giới là tịch tịnh,
nên không buộc, không mở; vì tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức
giới là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của địa giới là
không, nên không buộc, không mở; vì tánh của thủy, hỏa, phong,
không, thức giới là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của địa
giới là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh của thủy, hỏa,
phong, không, thức giới là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của địa giới là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô nguyện, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của địa giới là vô sanh, nên không buộc, không
mở; vì tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô sanh, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của địa giới là vô diệt, nên không
buộc, không mở; vì tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô
diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh của địa giới là vô nhiễm, nên
không buộc, không mở; vì tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới
là vô nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh của địa giới là vô
tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của thủy, hỏa, phong, không,
thức giới là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Thánh đế khổ, không buộc, không mở; Thánh
đế tập, diệt, đạo, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì
tánh của Thánh đế khổ không có sở hữu, nên không buộc, không mở;
vì tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo không có sở hữu, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của Thánh đế khổ là viễn ly, nên không buộc,
không mở; vì tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là viễn ly, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của Thánh đế khổ là tịch tịnh, nên không
buộc, không mở; vì tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là tịch tịnh, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của Thánh đế khổ là không, nên
không buộc, không mở; vì tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của Thánh đế khổ là vô tướng,
nên không buộc, không mở; vì tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là vô
tướng, nên không buộc, không mở. Vì tánh của Thánh đế khổ là vô
nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh của Thánh đế tập, diệt,
đạo là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh của Thánh đế
khổ là vô sanh, nên không buộc, không mở; vì tánh của Thánh đế tập,
diệt, đạo là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của Thánh đế
khổ là vô diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh của Thánh đế tập,
diệt, đạo là vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh của Thánh đế
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khổ là vô nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh của Thánh đế
tập, diệt, đạo là vô nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
Thánh đế khổ là vô tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của
Thánh đế tập, diệt, đạo là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Vô minh, không buộc, không mở; hành, thức,
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của vô
minh không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của hành,
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não không có sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của vô minh là viễn ly, nên không buộc, không mở; vì tánh của hành
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là viễn ly, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của vô minh là tịch tịnh, nên không buộc, không
mở; vì tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là tịch
tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của vô minh là không, nên
không buộc, không mở; vì tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của vô
minh là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh của hành cho
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là vô tướng, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của vô minh là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì
tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là vô nguyện,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của vô minh là vô sanh, nên
không buộc, không mở; vì tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than,
khổ, ưu, não là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của vô
minh là vô diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh của hành cho đến
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là vô diệt, nên không buộc, không mở.
Vì tánh của vô minh là vô nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh
của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là vô nhiễm, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của vô minh là vô tịnh, nên không
buộc, không mở; vì tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu,
não là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Cái không nội, không buộc, không mở; cái
không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái
không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt
ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không
đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng
tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái
không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh,
không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của cái không
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nội không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của cái
không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái
không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt
ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không
đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng
tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái
không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh
không có sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh của cái không
nội là viễn ly, nên không buộc, không mở; vì tánh của cái không ngoại
cho đến cái không không tánh tự tánh là viễn ly, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của cái không nội là tịch tịnh, nên không buộc,
không mở; vì tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh
tự tánh là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của cái không
nội là không, nên không buộc, không mở; vì tánh của cái không ngoại
cho đến cái không không tánh tự tánh là không, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của cái không nội là vô tướng, nên không buộc,
không mở; vì tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh
tự tánh là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì tánh của cái không
nội là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh của cái không
ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là vô nguyện, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của cái không nội là vô sanh, nên không
buộc, không mở; vì tánh của cái không ngoại cho đến cái không
không tánh tự tánh là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của cái không nội là vô diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh của
cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là vô diệt, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của cái không nội là vô nhiễm, nên
không buộc, không mở; vì tánh của cái không ngoại cho đến cái
không không tánh tự tánh là vô nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của cái không nội là vô tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh
của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là vô tịnh,
nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Bốn tịnh lự, không buộc, không mở; bốn vô
lượng, bốn định vô sắc, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế
Tôn! Vì tánh của bốn tịnh lự không có sở hữu, nên không buộc, không
mở; vì tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có sở hữu, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của bốn tịnh lự là viễn ly, nên không
buộc, không mở; vì tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là viễn ly,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của bốn tịnh lự là tịch tịnh, nên
không buộc, không mở; vì tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
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tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của bốn tịnh lự là
không, nên không buộc, không mở; vì tánh của bốn vô lượng, bốn
định vô sắc là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của bốn
tịnh lự là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh của bốn vô
lượng, bốn định vô sắc là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của bốn tịnh lự là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô nguyện, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của bốn tịnh lự là vô sanh, nên không buộc, không
mở; vì tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô sanh, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của bốn tịnh lự là vô diệt, nên không buộc,
không mở; vì tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô diệt, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của bốn tịnh lự là vô nhiễm, nên
không buộc, không mở; vì tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là
vô nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh của bốn tịnh lự là vô
tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của bốn vô lượng, bốn định
vô sắc là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Bốn niệm trụ, không buộc, không mở; bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh
của bốn niệm trụ không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì
tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi
đẳng giác, tám chi thánh đạo không có sở hữu, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của bốn niệm trụ là viễn ly, nên không buộc, không mở;
vì tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là viễn ly, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của bốn niệm trụ là tịch tịnh, nên
không buộc, không mở; vì tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của bốn
niệm trụ là không, nên không buộc, không mở; vì tánh của bốn chánh
đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không, nên không buộc, không mở.
Vì tánh của bốn niệm trụ là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì
tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là vô tướng, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của bốn niệm trụ là vô nguyện, nên
không buộc, không mở; vì tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi
thánh đạo là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh của bốn
niệm trụ là vô sanh, nên không buộc, không mở; vì tánh của bốn
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là vô sanh, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của bốn niệm trụ là vô diệt, nên không buộc,
không mở; vì tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là
vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh của bốn niệm trụ là vô
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nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh của bốn chánh đoạn cho
đến tám chi thánh đạo là vô nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của bốn niệm trụ là vô tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là vô tịnh, nên không
buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Pháp môn giải thoát không, không buộc, không
mở; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, không buộc, không
mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của pháp môn giải thoát không
không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp môn
giải thoát vô tướng, vô nguyện không có sở hữu, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của pháp môn giải thoát không là viễn ly, nên
không buộc, không mở; vì tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là viễn ly, nên không buộc, không mở. Vì tánh của pháp môn
giải thoát không là tịch tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là tịch tịnh, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của pháp môn giải thoát không là không, nên
không buộc, không mở; vì tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô
nguyện là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của pháp môn
giải thoát không là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh của
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là vô tướng, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của pháp môn giải thoát không là vô nguyện,
nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp môn giải thoát vô tướng,
vô nguyện là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
pháp môn giải thoát không là vô sanh, nên không buộc, không mở; vì
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là vô sanh, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của pháp môn giải thoát không là vô
diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
pháp môn giải thoát không là vô nhiễm, nên không buộc, không mở;
vì tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là vô nhiễm, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của pháp môn giải thoát không là vô
tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp môn giải thoát vô
tướng, vô nguyện là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Quyeån Thöù 50
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Bạch Thế Tôn! Bố thí Ba-la-mật-đa, không buộc, không mở;
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, không buộc,
không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của bố thí Ba-la-mật-đa
không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của tịnh giới, an
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không có sở hữu, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là viễn ly,
nên không buộc, không mở; vì tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-bala-mật-đa là viễn ly, nên không buộc, không mở. Vì tánh của bố thí
Ba-la-mật-đa là tịch tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của tịnh
giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa là tịch tịnh, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là không, nên không buộc, không
mở; vì tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa là không, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là vô tướng,
nên không buộc, không mở; vì tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-bala-mật-đa là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì tánh của bố thí
Ba-la-mật-đa là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh của
tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa là vô nguyện, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là vô sanh, nên không
buộc, không mở; vì tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa là
vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của bố thí Ba-la-mật-đa
là vô diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh của tịnh giới cho đến
Bát-nhã-ba-la-mật-đa là vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của bố thí Ba-la-mật-đa là vô nhiễm, nên không buộc, không mở; vì
tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa là vô nhiễm, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là vô tịnh,
nên không buộc, không mở; vì tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-bala-mật-đa là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Năm loại mắt, không buộc, không mở; sáu phép
thần thông, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh
của năm loại mắt không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì
tánh của sáu phép thần thông không có sở hữu, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của năm loại mắt là viễn ly, nên không buộc,
không mở; vì tánh của sáu phép thần thông là viễn ly, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của năm loại mắt là tịch tịnh, nên không
buộc, không mở; vì tánh của sáu phép thần thông là tịch tịnh, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của năm loại mắt là không, nên không
buộc, không mở; vì tánh của sáu phép thần thông là không, nên không
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buộc, không mở. Vì tánh của năm loại mắt là vô tướng, nên không
buộc, không mở; vì tánh của sáu phép thần thông là vô tướng, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của năm loại mắt là vô nguyện, nên
không buộc, không mở; vì tánh của sáu phép thần thông là vô nguyện,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của năm loại mắt là vô sanh, nên
không buộc, không mở; vì tánh của sáu phép thần thông là vô sanh,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của năm loại mắt là vô diệt, nên
không buộc, không mở; vì tánh của sáu phép thần thông là vô diệt,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của năm loại mắt là vô nhiễm,
nên không buộc, không mở; vì tánh của sáu phép thần thông là vô
nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh của năm loại mắt là vô
tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của sáu phép thần thông là
vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Mười lực của Phật, không buộc, không mở; bốn
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại
xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất
thiết tướng, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh
của mười lực của Phật không có sở hữu, nên không buộc, không mở;
vì tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo
tướng, trí nhất thiết tướng không có sở hữu, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của mười lực Phật là viễn ly, nên không buộc, không mở;
vì tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là viễn ly,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của mười lực Phật là tịch tịnh,
nên không buộc, không mở; vì tánh của bốn điều không sợ cho đến trí
nhất thiết tướng là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
mười lực Phật là không, nên không buộc, không mở; vì tánh của bốn
điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là không, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của mười lực Phật là vô tướng, nên không buộc,
không mở; vì tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng
là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì tánh của mười lực Phật là
vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh của bốn điều không sợ
cho đến trí nhất thiết tướng là vô nguyện, nên không buộc, không mở.
Vì tánh của mười lực Phật là vô sanh, nên không buộc, không mở; vì
tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là vô sanh,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của mười lực Phật là vô diệt, nên
không buộc, không mở; vì tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất
thiết tướng là vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh của mười
lực Phật là vô nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh của bốn điều
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không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là vô nhiễm, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của mười lực Phật là vô tịnh, nên không buộc,
không mở; vì tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng
là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Chơn như, không buộc, không mở; pháp giới,
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, định pháp, trụ
pháp, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, thật tế, tánh vô vi, không buộc,
không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của chơn như không có sở
hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, định pháp, trụ pháp, tánh
bình đẳng, tánh ly sanh, thật tế, tánh vô vi không có sở hữu, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của chơn như là viễn ly, nên không
buộc, không mở; vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi là viễn
ly, nên không buộc, không mở. Vì tánh của chơn như là tịch tịnh, nên
không buộc, không mở; vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi
là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của chơn như là
không, nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp giới cho đến tánh
của vô vi là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của chơn như
là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp giới cho đến
tánh của vô vi là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
chơn như là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp
giới cho đến tánh của vô vi là vô nguyện, nên không buộc, không mở.
Vì tánh của chơn như là vô sanh, nên không buộc, không mở; vì tánh
của pháp giới cho đến tánh của vô vi là vô sanh, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của chơn như là vô diệt, nên không buộc, không
mở; vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi là vô diệt, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của chơn như là vô nhiễm, nên không buộc,
không mở; vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi là vô nhiễm,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của chơn như là vô tịnh, nên
không buộc, không mở; vì tánh của pháp giới cho đến tánh của vô vi
là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Bồ-đề, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch
Thế Tôn! Vì tánh của Bồ-đề không có sở hữu, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của Bồ-đề là viễn ly, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của Bồ-đề là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của Bồ-đề
là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của Bồ-đề là vô tướng,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của Bồ-đề là vô nguyện, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của Bồ-đề là vô sanh, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của Bồ-đề là vô diệt, nên không buộc, không
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mở. Vì tánh của Bồ-đề là vô nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của Bồ-đề là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Tát-đỏa, không buộc, không mở. Vì sao? Bạch
Thế Tôn! Vì tánh của Tát-đỏa không có sở hữu, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của Tát-đỏa là viễn ly, nên không buộc, không mở.
Vì tánh của Tát-đỏa là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của Tát-đỏa là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của Tátđỏa là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì tánh của Tát-đỏa là
vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh của Tát-đỏa là vô
sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của Tát-đỏa là vô diệt, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của Tát-đỏa là vô nhiễm, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của Tát-đỏa là vô tịnh, nên không buộc,
không mở.
Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát, không buộc, không mở. Vì sao?
Bạch Thế Tôn! Vì tánh của đại Bồ-tát không có sở hữu, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của đại Bồ-tát là viễn ly, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của đại Bồ-tát là tịch tịnh, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của đại Bồ-tát là không, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của đại Bồ-tát là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của đại Bồ-tát là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
đại Bồ-tát là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của đại Bồtát là vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh của đại Bồ-tát là vô
nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh của đại Bồ-tát là vô tịnh,
nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Quả vị giác ngộ cao tột, không buộc, không mở.
Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột không có
sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ cao
tột là viễn ly, nên không buộc, không mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ
cao tột là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của quả vị
giác ngộ cao tột là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của quả
vị giác ngộ cao tột là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của quả vị giác ngộ cao tột là vô nguyện, nên không buộc, không mở.
Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là vô sanh, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là vô diệt, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là vô nhiễm, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là vô tịnh, nên
không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, không
buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của bậc chứng đắc
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quả vị giác ngộ cao tột không có sở hữu, nên không buộc, không mở.
Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là viễn ly, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ
cao tột là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của bậc chứng
đắc quả vị giác ngộ cao tột là không, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là vô tướng, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là
vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc
quả vị giác ngộ cao tột là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là vô diệt, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là vô
nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh của bậc chứng đắc quả vị
giác ngộ cao tột là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Bạch Thế Tôn! Nói tóm lại, tất cả pháp đều không buộc, không
mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì tánh của tất cả pháp không có sở hữu,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của tất cả pháp là viễn ly, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của tất cả pháp là tịch tịnh, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của tất cả pháp là không, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của tất cả pháp là vô tướng, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của tất cả pháp là vô nguyện, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của tất cả pháp là vô sanh, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của tất cả pháp là vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì
tánh của tất cả pháp là vô nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của tất cả pháp là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Khi ấy, Mãn Từ Tử hỏi Thiện Hiện: Tôn giả nói sắc không
buộc, không mở; nói thọ, tưởng, hành, thức v.v... không buộc, không
mở chăng?
Thiện Hiện đáp: Đúng vậy! Đúng vậy!
Mãn Từ Tử hỏi: Những sắc nào là không buộc, không mở?
những thọ, tưởng, hành, thức ... nào là không buộc, không mở?
Thiện Hiện đáp: Sắc như huyễn là không buộc, không mở; thọ,
tưởng, hành, thức như huyễn là không buộc, không mở. Sắc như mộng
là không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức như mộng là không
buộc, không mở. Sắc như ảnh tượng là không buộc, không mở; thọ,
tưởng, hành, thức như ảnh tượng là không buộc, không mở. Sắc như
tiếng vang là không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức như tiếng
vang là không buộc, không mở. Sắc như bóng sáng là không buộc,
không mở; thọ, tưởng, hành, thức như bóng sáng là không buộc,
không mở. Sắc như hoa đốm giữa hư không là không buộc, không mở;
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thọ, tưởng, hành, thức như hoa đốm giữa hư không là không buộc,
không mở. Sắc như bóng nắng là không buộc, không mở; thọ, tưởng,
hành, thức như bóng nước là không buộc, không mở. Sắc như ảo
thành là không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức như ảo thành
là không buộc, không mở. Sắc như việc biến hóa là không buộc,
không mở; thọ, tưởng, hành, thức như việc biến hóa là không buộc,
không mở. Vì sao? Mãn Từ Tử! Vì tánh của sắc như huyễn … cho đến
tánh của sắc như việc biến hóa không có sở hữu, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức như huyễn … cho đến
tánh của thọ, tưởng, hành, thức như việc biến hóa không có sở hữu,
nên không buộc, không mở; vì tánh của sắc như huyễn ... cho đến tánh
của sắc như việc biến hóa là viễn ly, nên không buộc, không mở; vì
tánh của thọ, tưởng, hành, thức như huyễn ... cho đến tánh của thọ,
tưởng, hành, thức như việc biến hóa là viễn ly, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của sắc như huyễn ... cho đến tánh của sắc như việc biến
hóa là tịch tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng,
hành, thức như huyễn ... cho đến tánh của thọ, tưởng, hành, thức như
việc biến hóa là tịch tịnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc
như huyễn ... cho đến tánh của sắc như việc biến hóa là không, nên
không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức như huyễn
... cho đến tánh của thọ, tưởng, hành, thức như việc biến hóa là không,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc như huyễn ... cho đến
tánh của sắc như việc biến hóa là vô tướng, nên không buộc, không
mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức như huyễn ... cho đến tánh của
thọ, tưởng, hành, thức như việc biến hóa là vô tướng, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của sắc như huyễn ... cho đến tánh của sắc như
việc biến hóa là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh của
thọ, tưởng, hành, thức như huyễn ... cho đến tánh của thọ, tưởng,
hành, thức như việc biến hóa là vô nguyện, nên không buộc, không
mở. Vì tánh của sắc như huyễn ... cho đến tánh của sắc như việc biến
hóa là vô sanh, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng,
hành, thức như huyễn ... cho đến tánh của thọ, tưởng, hành, thức như
việc biến hóa là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc
như huyễn ... cho đến tánh của sắc như việc biến hóa là vô diệt, nên
không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức như huyễn
... cho đến tánh của thọ, tưởng, hành, thức như việc biến hóa là vô
diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc như huyễn ... cho
đến tánh của sắc như việc biến hóa là vô nhiễm, nên không buộc,
không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức như huyễn... cho đến
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tánh của thọ, tưởng, hành, thức như việc biến hóa là vô nhiễm, nên
không buộc, không mở. Vì tánh của sắc như huyễn ... cho đến tánh
của sắc như việc biến hóa là vô tịnh, nên không buộc, không mở; vì
tánh của thọ, tưởng, hành, thức như huyễn ... cho đến tánh của thọ,
tưởng, hành, thức như việc biến hóa là vô tịnh, nên không buộc, không
mở.
Mãn Từ Tử! Sắc quá khứ không buộc, không mở; thọ, tưởng,
hành, thức quá khứ không buộc, không mở. Sắc vị lai không buộc,
không mở; thọ, tưởng, hành, thức vị lai không buộc, không mở. Sắc
hiện tại không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức hiện tại không
buộc, không mở. Vì sao? Mãn Từ Tử! Vì tánh của sắc quá khứ, vị lai,
hiện tại không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ,
tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại không có sở hữu, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là viễn ly,
nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức quá
khứ, vị lai, hiện tại là viễn ly, nên không buộc, không mở. Vì tánh của
sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là tịch tịnh, nên không buộc, không mở; vì
tánh của thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại là tịch tịnh,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là
không, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức
quá khứ, vị lai, hiện tại là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là vô tướng, nên không buộc, không
mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại là vô
tướng, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc quá khứ, vị lai,
hiện tại là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ,
tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại là vô nguyện, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là vô sanh,
nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức quá
khứ, vị lai, hiện tại là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là vô diệt, nên không buộc, không mở;
vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại là vô diệt,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là
vô nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành,
thức quá khứ, vị lai, hiện tại là vô nhiễm, nên không buộc, không mở.
Vì tánh của sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là vô tịnh, nên không buộc,
không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại
là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Mãn Từ Tử! Sắc thiện, không buộc, không mở; thọ, tưởng,
hành, thức thiện không buộc, không mở. Sắc bất thiện, không buộc,
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không mở; thọ, tưởng, hành, thức bất thiện, không buộc, không mở.
Sắc vô ký, không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức vô ký,
không buộc, không mở. Vì sao? Mãn Từ Tử! Vì tánh của sắc thiện,
bất thiện, vô ký không có sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh
của thọ, tưởng, hành, thức thiện, bất thiện, vô ký, không có sở hữu,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc thiện, bất thiện, vô ký là
viễn ly, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức
thiện, bất thiện, vô ký là viễn ly, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của sắc thiện, bất thiện, vô ký là tịch tịnh, nên không buộc, không mở;
vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức thiện, bất thiện, vô ký là tịch tịnh,
nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc thiện, bất thiện, vô ký là
không, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức
thiện, bất thiện, vô ký là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh
của sắc thiện, bất thiện, vô ký là vô tướng, nên không buộc, không
mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức thiện, bất thiện, vô ký là vô
tướng, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc thiện, bất thiện, vô
ký là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng,
hành, thức thiện, bất thiện, vô ký là vô nguyện, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của sắc thiện, bất thiện, vô ký là vô sanh, nên
không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức thiện, bất
thiện, vô ký là vô sanh, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc
thiện, bất thiện, vô ký là vô diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh
của thọ, tưởng, hành, thức thiện, bất thiện, vô ký là vô diệt, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của sắc thiện, bất thiện, vô ký là vô nhiễm,
nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức thiện,
bất thiện, vô ký là vô nhiễm , nên không buộc, không mở. Vì tánh của
sắc thiện, bất thiện, vô ký là vô tịnh, nên không buộc, không mở; vì
tánh của thọ, tưởng, hành, thức thiện, bất thiện, vô ký là vô tịnh, nên
không buộc, không mở.
Mãn Từ Tử! Sắc hữu nhiễm, không buộc, không mở; thọ,
tưởng, hành, thức hữu nhiễm, không buộc, không mở. Sắc vô nhiễm,
không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức vô nhiễm, không buộc,
không mở. Sắc hữu tội, không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức
hữu tội, không buộc, không mở. Sắc vô tội, không buộc, không mở;
thọ, tưởng, hành, thức vô tội, không buộc, không mở. Sắc hữu lậu,
không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức hữu lậu, không buộc,
không mở. Sắc vô lậu, không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức
vô lậu, không buộc, không mở. Sắc tạp nhiễm, không buộc, không
mở; thọ, tưởng, hành, thức tạp nhiễm, không buộc, không mở. Sắc
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thanh tịnh, không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh,
không buộc, không mở. Sắc thế gian, không buộc, không mở; thọ,
tưởng, hành, thức thế gian, không buộc, không mở. Sắc xuất thế gian,
không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức xuất thế gian, không
buộc, không mở. Vì sao? Mãn Từ Tử! Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho
đến tánh của sắc xuất thế gian không có sở hữu, nên không buộc,
không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh
của thọ, tưởng, hành, thức xuất thế gian không có sở hữu, nên không
buộc, không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất
thế gian là viễn ly, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng,
hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ, tưởng, hành, thức xuất thế
gian là viễn ly, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm
cho đến tánh của sắc xuất thế gian là tịch tịnh, nên không buộc, không
mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh của
thọ, tưởng, hành, thức xuất thế gian là tịch tịnh, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế
gian là không, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng,
hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ, tưởng, hành, thức xuất thế
gian là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm
cho đến tánh của sắc xuất thế gian là vô tướng, nên không buộc,
không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh
của thọ, tưởng, hành, thức xuất thế gian là vô tướng, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế
gian là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng,
hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ, tưởng, hành, thức xuất thế
gian là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc hữu
nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế gian là vô sanh, nên không buộc,
không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh
của thọ, tưởng, hành, thức xuất thế gian là vô sanh, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế
gian là vô diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng,
hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ, tưởng, hành, thức xuất thế
gian là vô diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm
cho đến tánh của sắc xuất thế gian là vô nhiễm, nên không buộc,
không mở; vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh
của thọ, tưởng, hành, thức xuất thế gian là vô nhiễm, nên không buộc,
không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế
gian là vô tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh của thọ, tưởng,
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hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ, tưởng, hành, thức xuất thế
gian là vô tịnh, nên không buộc, không mở.
Mãn Từ Tử! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức như vậy không buộc,
không mở, nên biết như vậy thì nhãn xứ cho đến ý xứ, sắc xứ cho đến
pháp xứ; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ
do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; địa giới cho đến
thức giới; Thánh đế khổ, cho đến thánh đế đạo; vô minh cho đến lão
tử, sầu, than, khổ, ưu, não; cái không nội cho đến cái không không
tánh tự tánh; bốn tịnh lự cho đến bốn định vô sắc; bốn niệm trụ cho
đến tám chi thánh đạo; pháp môn giải thoát không cho đến pháp môn
giải thoát vô nguyện; bố thí Ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã-ba-la-mậtđa; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của Phật cho đến trí
nhất thiết tướng; chơn như cho đến vô vi; Bồ-đề, Tát-đỏa, đại Bồ-tát,
quả vị giác ngộ cao tột, bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, tất cả
pháp tương ưng với các pháp đó, lại cũng không buộc, không mở như
vậy.
Mãn Từ Tử! Các đại Bồ-tát đối với pháp môn, không buộc,
không mở như vậy, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên biết như thật;
đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm trụ, bốn
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám
chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, bố
thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, năm
loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn điều không sợ,
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám
pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
không buộc, không mở như vậy, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên
siêng năng tu học.
Mãn Từ Tử! Các đại Bồ-tát, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên
an trú bốn tịnh lự, không buộc, không mở cho đến nên an trú trí nhất
thiết tướng, không buộc, không mở; lấy vô sở đắc làm phương tiện,
nên thành thục hữu tình, không buộc, không mở, nên nghiêm tịnh cõi
Phật, không buộc, không mở, nên thân cận cúng dường chư Phật,
không buộc, không mở, nên nghe, nhận lãnh pháp môn, không buộc,
không mở.
Mãn Từ Tử! Đại Bồ-tát ấy, thường chẳng xa lìa chư Phật Thế
Tôn, không buộc, không mở; thường chẳng xa lìa năm loại mắt thanh
tịnh, không buộc, không mở; thường chẳng xa lìa sáu phép thần thông
thù thắng, không buộc, không mở; thường chẳng xa lìa pháp môn Đà10
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la-ni, không buộc, không mở; thường chẳng xa lìa pháp môn Tam-mađịa, không buộc, không mở.
Mãn Từ Tử! Đại Bồ-tát ấy sẽ phát sanh trí đạo tướng, không
buộc, không mở; sẽ chứng đắc trí nhất thiết, trí nhất thiết tướng,
không buộc, không mở; sẽ chuyển pháp luân, không buộc, không mở;
sẽ dùng pháp Ba-thừa, không buộc, không mở, an lập các hữu tình,
không buộc, không mở.
Này Mãn Từ Tử! Nếu đại Bồ-tát tu hành sáu phép Ba-la-mậtđa, không buộc, không mở, thì sẽ chứng đắc, không buộc, không mở,
vì tất cả pháp không có sở hữu, viễn ly, tịch tịnh, không, vô tướng, vô
nguyện, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh đều không buộc, không
mở.
Mãn Từ Tử! Nên biết, đại Bồ-tát ấy, gọi là người mặc áo giáp
Đại-thừa không buộc, không mở.
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XV. PHAÅM BIEÄN ÑAÏI-THÖØA
01
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì
sao biết được tướng Đại-thừa của đại Bồ-tát? Vì sao biết được sự phát
tâm hướng đến Đại-thừa của đại Bồ-tát? Đại-thừa đó từ đâu mà ra,
đến trụ ở nơi nào? Đại-thừa ấy làm thế nào mà trụ? Ai nương Đại-thừa
ấy mà xuất hiện?
Phật bảo: Thiện Hiện! Ngươi hỏi vì sao mà biết được cái tướng
Đại-thừa của đại Bồ-tát? Sáu phép Ba-la-mật-đa là tướng Đại-thừa của
đại Bồ-tát. Những gì là sáu? Đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới Bala-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-lamật-đa, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là bố thí Ba-lamật-đa của đại Bồ-tát?
Phật dạy: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát phát tâm tương ưng với
trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tự bố
thí tất cả sở hữu trong ngoài, cũng khuyên người khác bố thí sở hữu
trong ngoài. Duy trì thiện căn này, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Thiện Hiện, đó là bố thí Ba-lamật-đa của đại Bồ-tát.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là tịnh giới Bala-mật-đa của đại Bồ-tát?
Phật dạy: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát phát tâm tương ưng với
trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tự an
trú mười thiện nghiệp đạo, cũng khuyên người khác an trú muời thiện
nghiệp đạo, duy trì thiện căn này, cùng với tất cả hữu tình, đồng hồi
hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Thiện Hiện, đó là tịnh giới Bala-mật-đa của đại Bồ-tát.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là an nhẫn Bala-mật-đa của đại Bồ-tát?
Phật dạy: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát phát tâm tương ưng với
trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tự
làm đầy đủ và tăng thượng an nhẫn, cũng khuyên người khác làm đầy
đủ và tăng thượng an nhẫn, duy trì thiện căn này, cùng với tất cả hữu
tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Thiện Hiện, đó là
an nhẫn Ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát.
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Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là tinh tấn Ba-lamật-đa của đại Bồ-tát?
Phật dạy: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát phát tâm tương ưng với
trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối
với sáu phép Ba-la-mật-đa, tự siêng năng tu tập chẳng dừng nghỉ,
cũng khuyên người khác đối với sáu phép Ba-la-mật-đa, siêng năng tu
tập chẳng dừng nghỉ, duy trì thiện căn này, cùng với tất cả hữu tình,
đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Thiện Hiện, đó là tinh
tấn Ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là tịnh lự Ba-lamật-đa của đại Bồ-tát?
Phật dạy: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát phát tâm tương ưng với
trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tự
mình có thể khéo léo nhập vào các tịnh lự vô lượng, vô sắc, hoàn toàn
chẳng theo thế lực ấy mà thọ sanh, cũng có thể khuyên người khác
nhập vào các tịnh lự, vô lượng, vô sắc giống như sự khéo léo của
mình, duy trì thiện căn này, cùng với tất cả hữu tình, đồng hồi hướng
quả vị giác ngộ cao tột, thì này Thiện Hiện, đó là tịnh lự Ba-la-mật-đa
của đại Bồ-tát.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là Bát-nhã-bala-mật-đa của đại Bồ-tát?
Phật dạy: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát phát tâm tương ưng với
trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, có
khả năng tự quán sát như thật tất cả pháp tánh, đối với các pháp tánh,
không có sự chấp trước, cũng khuyên người khác quán sát như thật tất
cả pháp tánh, đối với các pháp tánh, không có sự chấp trước, duy trì
thiện căn này, cùng với tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác
ngộ cao tột, thì này Thiện Hiện, đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại
Bồ-tát.
Thiện Hiện! Nên biết, đó là tướng Đại-thừa của đại Bồ-tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tướng Đại-thừa của đại Bồ-tát là cái
không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi,
cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái
không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh
tự tánh. Đó là tướng Đại-thừa của đại Bồ-tát.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là nội không?
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Phật dạy: Thiện Hiện! Nội nghĩa là nội pháp, tức là nhãn, nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý. Trong đó, nhãn gắn liền với cái không của nhãn. Vì
sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy; nhĩ,
tỷ, thiệt, thân, ý gắn liền với cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vì
sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy.
Thiện Hiện! Đó là nội không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là ngoại không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Ngoại nghĩa là ngoại pháp, tức là sắc,
thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong đó, sắc gắn liền với cái không của
sắc. Vì sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như
vậy. Thanh, hương, vị, xúc, pháp gắn liền với cái không của thanh,
hương, vị, xúc, pháp. Vì sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại,
bản tánh là như vậy. Thiện Hiện! Đó là ngoại không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là nội ngoại
không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Nội ngoại nghĩa là nội, ngoại pháp, tức là
nội lục xứ, ngoại lục xứ. Trong đó, nội lục xứ gắn liền với cái không
của ngoại lục xứ. Vì sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản
tánh là như vậy. Ngoại lục xứ gắn liền với cái không của nội lục xứ.
Vì sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy.
Thiện Hiện! Đó là nội, ngoại không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là không không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Không nghĩa là tất cả pháp đều không.
Cái không này gắn liền với cái không của không. Vì sao? Vì chẳng
phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện! Đó là
không không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là đại không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Đại nghĩa là mười phương, tức là đông,
nam, tây, bắc, tứ vi, thượng, hạ. Trong đó, phương đông gắn liền với
cái không của phương đông. Vì sao? Vì chẳng phải thường, chẳng
phải hoại, bản tánh là như vậy. Phương nam, tây, bắc, tứ vi, thượng,
hạ gắn liền với cái không của phương nam, tây, bắc, tứ vi, thượng, hạ.
Vì sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy.
Thiện Hiện! Đó là đại không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là thắng nghĩa
không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Thắng nghĩa nghĩa là Niết bàn. Thắng
nghĩa này gắn liền với cái không của thắng nghĩa. Vì sao? Vì chẳng
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phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện! Đó là
thắng nghĩa không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là hữu vi không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Hữu vi nghĩa là Dục giới, Sắc giới, Vô
Sắc giới. Trong đó, Dục giới gắn liền với cái không của Dục giới. Vì
sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy. Sắc,
Vô Sắc giới gắn liền với cái không của Sắc, Vô Sắc giới. Vì sao? Vì
chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện!
Đó là hữu vi không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là vô vi không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Vô vi nghĩa là không sanh, không trụ,
không dị, không diệt. Vô vi này gắn liền với cái không của vô vi. Vì
sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy.
Thiện Hiện! Đó là vô vi không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là tất cánh
không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Tất cảnh nghĩa là cái rốt cùng của các
pháp, chẳng thể nắm bắt được. Cái rốt cùng này gắn liền với cái không
rốt cùng. Vì sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là
như vậy. Thiện Hiện! Đó là tất cánh không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là vô tế không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Vô tế nghĩa là không có ranh giới giữa
cái khởi đầu, ở giữa và sau cùng, có thể nắm bắt được, và không có
cái ranh giới giữa đi và đến, có thể nắm bắt được. Vô tế này gắn liền
với cái không của vô tế. Vì sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải
hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện! Đó là vô tế không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là tán không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Tán nghĩa là có buông, có bỏ, có xả, có
thể nắm bắt được. Tán này gắn liền với cái không của tán. Vì sao? Vì
chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện!
Đó là tán không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là vô biến dị
không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Vô biến dị nghĩa là không buông, không
bỏ, không xả, có thể nắm bắt được. Cái vô biến dị này gắn liền với cái
không của vô biến dị. Vì sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại,
bản tánh là như vậy. Thiện Hiện! Đó là vô biến dị không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là bản tánh
không?
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Phật dạy: Thiện Hiện! Bản tánh nghĩa là bản tánh của tất cả
pháp, hoặc tánh của pháp hữu vi, hoặc tánh của pháp vô vi, đều chẳng
phải Thanh-văn làm ra, chẳng phải Độc-giác làm ra, chẳng phải Bồ-tát
làm ra, chẳng phải Như Lai làm ra, cũng chẳng phải ai khác làm ra.
Bản tánh này gắn liền với cái không của bản tánh. Vì sao? Vì chẳng
phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện! Đó là
bản tánh không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là tự tướng
không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Tự tướng nghĩa là tự tướng của tất cả
pháp, như biến ngại là tự tuớng của sắc, lãnh nạp là tự tướng của thọ,
thủ tượng là tự tướng của tưởng, tạo tác là tự tướng của hành, liễu biệt
là tự tướng của thức; hoặc là tự tướng của pháp hữu vi, hoặc là tự
tướng của pháp vô vi, cũng như vậy. Tự tướng này gắn liền với cái
không của tự tướng. Vì sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại,
bản tánh là như vậy. Thiện Hiện! Đó là tự tướng không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là cộng tướng
không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Cộng tướng nghĩa là tướng chung của tất
cả pháp. Như khổ là cộng tướng của pháp hữu lậu, vô thường là cộng
tướng của pháp hữu vi; không, vô ngã là cộng tướng của tất cả pháp,
có vô lượng cộng tướng như vậy. Cộng tướng này gắn liền với cái
không của cộng tướng. Vì sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải
hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện! Đó là cộng tướng không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là nhất thiết
pháp không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Nhất thiết pháp nghĩa là pháp năm uẩn,
mười hai xứ, mười tám giới, hoặc là pháp hữu sắc, vô sắc, hữu kiến,
vô kiến, hữu đối, vô đối, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi. Nhất thiết pháp
này gắn liền với cái không của nhất thiết pháp. Vì sao? Vì chẳng phải
thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện! Đó là nhất
thiết pháp không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là bất khả đắc
không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Bất khả đắc nghĩa là trong tất cả pháp
này, chẳng thể nắm bắt được, hoặc quá khứ chẳng thể nắm bắt được,
vị lai chẳng thể nắm bắt được, hiện tại chẳng thể nắm bắt được; hoặc
trong quá khứ không có vị lai hiện tại, có thể nắm bắt được; hoặc
trong vị lai không có quá khứ, hiện tại, có thể nắm bắt được; hoặc
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trong hiện tại không có quá khứ, vị lai, có thể nắm bắt được. Bất khả
đắc này gắn liền với cái không của bất khả đắc. Vì sao? Vì chẳng phải
thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện! Đó là bất
khả đắc không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là vô tánh
không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Vô tánh nghĩa là không có một mảy may
tánh có thể nắm bắt được. Vô tánh này gắn liền với cái không của vô
tánh. Vì sao? Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như
vậy. Thiện Hiện! Đó là vô tánh không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là tự tánh
không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Tự tánh nghĩa là tự tánh năng hòa hợp
của các pháp. Tự tánh này gắn liền với cái không của tự tánh. Vì sao?
Vì chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện
Hiện! Đó là tự tánh không.
Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là vô tánh tự
tánh không?
Phật dạy: Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh nghĩa là các pháp không
có tánh năng hòa hợp nhưng có tự tánh sở hòa hợp. Vô tánh tự tánh
này gắn liền với cái không của vô tánh tự tánh. Vì sao? Vì chẳng phải
thường, chẳng phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện! Đó là vô
tánh tự tánh không.
Lại nữa, Thiện Hiện! Hữu tánh gắn liền với cái không của hữu
tánh; vô tánh gắn liền với cái không của vô tánh; tự tánh gắn liền với
cái không của tự tánh; tha tánh gắn liền với cái không của tha tánh.
Thế nào là hữu tánh gắn liền với cái không của hữu tánh? Hữu
tánh nghĩa là năm uẩn. Hữu tánh này gắn liền với cái không của hữu
tánh. Vì tánh sanh của năm uẩn chẳng thể nắm bắt được. Đó là hữu
tánh gắn liền với cái không của hữu tánh.
Thế nào là vô tánh gắn liền với cái không của vô tánh? Vô tánh
nghĩa là vô vi. Vô tánh này gắn liền với cái không của vô tánh. Đó là
vô tánh gắn liền với cái không của vô tánh.
Thế nào là tự tánh gắn liền với cái không của tự tánh? Nghĩa là
tự tánh của tất cả pháp đều là không. Không này chẳng phải do trí làm
ra, chẳng phải do kiến làm ra, cũng chẳng phải do cái gì khác làm ra.
Đó là tự tánh gắn liền với cái không của tự tánh.
Thế nào là tha tánh gắn liền với cái không của tha tánh? Nghĩa
là hoặc Phật xuất thế, hoặc chẳng xuất thế, tất cả pháp, pháp trụ, pháp
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định, pháp tánh, pháp giới, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, chơn như,
tánh bất hư vọng, tánh bất biến dị, thật tế, đều gắn liền với tha tánh
nên là không. Đó là tha tánh gắn liền với cái không của tha tánh.
Thiện Hiện! Nên biết, đó là tướng Đại-thừa của đại Bồ-tát.
Quyeån Thöù 51

HEÁT
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