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Code: Kinh Văn số 1635 - 1                   (Lưu ý! Bản Kinh này sẽ được in vào 1     

                                                                                  quyển riêng của năm 2005) 

 

 

Đại thừa bảo yếu nghĩa luận 

Quyển thứ nhất 

 

 

- Thứ tự Kinh Văn số 1635 thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, 

Quyển thứ 32, Luận Tập Bộ Toàn, từ trang 49 đến 74. 

- Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lư Thiếu 

Khanh Truyền Phạm Đại Sư Sắc Tử Sa Môn Thần Pháp Hộ và những 

người khác phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán. 

- Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, 

Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt ngày 28 tháng 7 năm 2004. 

 

 

   Quy mạng mười phương vô biên tế 

   Ở tại tất cả trong thế giới 

   Quá, vị, hiện tại các Như Lai 

   Bồ Tát Thanh Văn cùng Duyên Giác 

 

Người trí nên biết: Thân người khó được, ở trong từng khoảnh khắc, 

thành tựu được cái thắng hạnh lại còn khó khăn. Nếu ở trong ấy mà chẳng 

khởi suy nghĩ làm những việc lợi ích thì sự sanh nầy dẫn đến trống rỗng ở 

đời sau. Vì sao hay ở nơi lời dạy thanh tịnh của Như Lai mà phát tâm dõng 

mãnh lãnh nạp nghe thọ. Ở đây có 2 việc. Nghĩa là thân người khó được và 

chánh pháp khó nghe, gặp Phật ra đời lại càng khó hơn nữa. 

 

Hỏi rằng: Ở nơi đây vì sao mà ấn chứng cho rằng gặp Phật lại khó? 

Đáp rằng: Trong vô số kinh điển đều nói như thế. Không thể định 

lượng. Riêng nương vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật nói: Chư Tỳ Kheo! 

Như Lai ứng cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, trải qua trăm ngàn Cu Ti Na 

Do Tha Kiếp như thế ở một lúc nọ trong đời hoặc có hoặc không Như Lai 

xuất thế thật là hy hữu. Như hoa Ưu Đàm chỉ một lần hiện.  

Trong kinh Quyết Định Vương nói rằng:  

Phật bảo: Nầy A Nan! Chư Phật ra đời như hoa Ưu Đàm kia đúng thời 

mới xuất hiện. Hoa nầy như vàng có ánh sáng mát dịu. Nở ra mùi hương lạ 

bay khắp do tuần. Ánh sáng của hoa nầy hay phá chỗ tối tăm. Hay làm cho 

người ta nhớ nghĩ liền được thanh tịnh. Hay làm tiêu các bịnh khổ, hay 

chiếu sáng, hay xua đuổi mùi độc, hay cho hương lành. Hương thơm kia 

hay làm tiêu hoa 4 thế giới sự tổn hại. Hương nầy lại không tùy theo 

Chuyển Luân Vương biến xứ đều ra khỏi. Chi có Kim Luân Vương lại có 

thể ứng hiện. Huống nữa những kẻ phá giới loài hữu tình, chỉ Phật xuất thế 
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thì hoa nầy mới xuất hiện. Ở trong ấy sao lại có thể biết hoa Ưu Đàm kia ở 

nơi xa có lúc có hoặc không. Như có duyên khởi mà nói ở trong hồ Vô Nhiệt 

Não. So sánh bề mặt có núi tên là Ngũ Phong mà núi kia trên có một rừng 

hoa Ưu Đàm. Nếu Phật Thế Tôn từ Đẩu Suất Thiên Cung chưa giáng sanh 

vào nhơn gian trong lúc ở trong thai mẹ thì hoa Ưu Đàm kia còn khép lại. 

Nếu Phật Thế Tôn ra khỏi thai mẹ thì hoa kia tăng trưởng nở ra tướng 

lành. Nếu Đức Phật Thế Tôn thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì 

hoa Ưu Đàm kia nở rộ tất cả. Nếu Phật Thế Tôn xả bỏ thọ mệnh và duyên 

hạnh thì hoa kia tiều tụy. Nếu Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn thì cành lá của 

hoa kia cùng hoa quả tất cả đều rụng hết. Hoa nầy rất lớn như bánh xe. 

Kinh Giác Tri Phương Quảng nói rằng: Tên gọi là Tiên Vương. Nghĩa là 

các tiên chúng nói: Những người hiền, bậc Bồ Tát liền được gặp Như Lai 

xuất thế nói pháp hóa độ lợi lạc, tức thời tương ưng. 

Trong kinh Hoa Nghiêm nói: Ở trong Cu Ti kiếp mà gặp được Phật ra 

đời, nghe thọ chánh pháp, tôn trọng tin tưởng phụng hành thì điều nầy thật 

là khó thấy được. 

 

Hiền Kiếp kinh nói rằng: Trong Hiền Kiếp nầy sau 65 kiếp chẳng có 

Phật ra đời. Sau đó có một kiếp hiệu là Đại Danh. Ở kiếp kia có mười ngàn 

vị Phật xuất hiện trong đời. Sau kiếp gọi là Đại Danh có tám mươi ngàn 

kiếp không có Phật xuất thế. Sau kiếp nầy có kiếp tên là Tinh Dụ. Ở kiếp 

kia có 80.000 Phật xuất hiện nơi đời. Sau kiếp Tinh Dụ trải qua 300 kiếp 

chẳng có Phật xuất thế. Sau thời kỳ nầy có một kiếp tên là Công Đức Trang 

Nghiêm. Ở kiếp kia có tám vạn bốn ngàn chư Phật xuất hiện nơi đời. 

 

Ở đây có câu hỏi rằng vì sao có thể biết là thân người khó được? 

Đáp rằng: Như trong tất cả các thể kinh đều nói. Như kinh Tạp A Hàm 

nói rằng: Phật bảo - Nầy các Tỳ Kheo! Giống như đại địa nước chảy đầy cả, 

có người lấy cái cây đục một lỗ trống rồi bỏ vào nước. Gỗ nầy nhẹ nổi theo 

gió lưu chuyển, gió đông qua tây, gió tây qua đông, thổi qua lại nam bắc 

như thế lại có một con rùa một mắt ở trong nước thọ mệnh sống đến vô số 

trăm tuổi. Trải qua trăm năm từ nước một lần nổi lên đưa đầu vào lỗ trống 

kia. Nầy các Tỳ Kheo! Ý các ông như thế nào? Con rùa một mắt kia có tuổi 

thọ thật là dài lâu mà một trăm năm một lần nổi có thể gặp được cái lỗ 

hổng của bộng cây không?  

Các vị Tỳ Kheo trả lời: Khó lắm bạch Ngài.  

Phật bảo: Nầy các Tỳ Kheo! Gặp Phật xuất thế thuyết pháp giáo hóa, 

độ cho giác ngộ con đường chơn chánh được đến Niết Bàn lại cũng như thế. 

Thật là khó khăn. Hoặc được thân người mà đầy đủ tay chân cũng lại khó 

khăn như thế. 

 

Ở đây được hỏi rằng: Vì sao có thể biết là tay chân khó đầy đủ ? 

Đáp rằng: Như trong khế kinh đã nói: Như tăng Nhứt A Hàm kinh nói 

rằng: Phật bảo - Nầy các Tỳ Kheo! Có 8 loại nạn mà chẳng biết thì người 

đó chẳng thể tu phạm hạnh. Thế nào là tám?  
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Nếu Phật ra đời nói các pháp yếu, hóa độ loài hữu tình cho đến Niết 

Bàn mà một loại hữu tình ở địa ngục, mà loại nầy tu phạm hạnh thật là 

khó.  

Nếu khi Phật xuất thế tuyên thuyết pháp yếu hóa độ có loài hữu tình 

làm cho đến Niết Bàn mà có một loại hữu tình ở loài súc sanh mà loài nầy là 

loại thứ hai muốn tu phạm hạnh thì thật là khó.  

Nếu Phật xuất thế tuyên nói các pháp yếu hóa độ loài hữu tình làm cho 

đến Niết Bàn, mà một loại hữu tình tại ngạ quỷ thì đây là điều thứ ba khó 

tu phạm hạnh.  

Nếu lúc Phật xuất thế tuyên nói các pháp yếu để hóa độ loài hữu tình 

làm cho đến Niết Bàn mà một loại hữu tình tại Trường Thọ Thiên, mà điều 

nầy là cái khó thứ 4 của người tu phạm hạnh.  

Nếu khi Phật xuất thế tuyên nói các pháp yếu, hóa độ loài hữu tình làm 

cho đến Niết Bàn mà có một loài hữu tình tại nơi biên ác si hại. Đây là thứ 5 

của người tu phạm hạnh thật là khó.  

Nếu lúc Phật xuất thế tuyên nói pháp yếu, hóa độ loài hữu tình làm cho 

đến Niết Bàn mà có một loài hữu tình chỉ sanh ở nước giữa, hoặc câm hoặc 

ngọng, các căn không đầy đủ, nói lành, nói dữ cũng chẳng hiểu nghĩa nầy. 

Đây là cái khó thứ 6 của người tu phạm hạnh.  

Nếu lúc Phật xuất thế tuyên thuyết pháp yếu, hóa độ loài hữu tình làm 

cho đến Niết Bàn mà một loại hữu tình sanh ở nước giữa, chẳng điếc, chẳng 

ngọng, lục căn đầy đủ, nói lành, nói dữ đều hay biết nhưng sau đó khởi tà 

kiến, điên đảo tính toán chấp trước. Nghĩa là chẳng bố thí, chẳng làm việc 

lợi lạc lại khi không nổi lửa. Chẳng làm việc lành, tạo điều ác, tạo ra những 

quả báo của nghiệp, không ở thế giới nầy, không ở thế giới khác, không 

cha, không mẹ, không thế gian, Sa Môn, Bà La Môn, chẳng đứng đắn với 

con đường chơn chánh. Chẳng A La Hán tri giải nơi đời nầy, đời khác, tự 

thông lực mà chẳng thánh quả thì đây là điều khó thứ bảy của người tu 

phạm hạnh.  

Hoặc lại có một loại hữu tình sanh ở giữa nước chẳng bị điếc, chẳng 

ngọng, lục căn đầy đủ, nói lành, nói dữ đều biết. Lại hay chánh kiến, chẳng 

điên đảo kế chấp. Nghĩa là có bố thí làm lợi lạc cho đến có A La Hán thủ 

chứng thánh quả; nhưng Phật không xuất thế, chẳng nói pháp yếu. Đây là 

điều khó thứ 8 của người tu phạm hạnh.  

 

Nầy các Tỳ Kheo! Hãy nên biết có một loại hòa hợp để tu phạm hạnh. 

Nghĩa là khi Phật xuất thế nói các pháp yếu, đầu tốt, giữa tốt, cuối tốt. Văn 

nghĩa sâu xa thuần nhất không tạp, đầy đủ thanh bạch tướng phạm hạnh 

mà có một loài hữu tình sanh ở giữa nước chẳng điếc, chẳng ngọng, lục căn 

đầy đủ, nói lành nói dữ đều hay biết. Chánh kiến đầy đủ, chẳng khởi điên 

đảo kế chấp. Nghĩa là có bố thí, có làm lợi lạc lại có tạo nên lửa. Có việc 

lành, việc dữ, các nghiệp quả báo. Có ở đời nầy và đời khác. Có cha, có mẹ, 

có thế gian, Sa Môn, Bà La Môn, có chánh thú, chánh đạo, có A La Hán trí 

giải. Ở nơi đời nầy đời khác, tự thông lực mà chứng thánh quả. Thì đây là 

một loại phần hòa hợp. Trong kinh Đại Tập phẩm Nguyệt Tạng nói rằng: 
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Nầy các người hiền, thời phân hòa hợp như gặp lúc cây trổ hương. Thật là 

khó được. 

 

Ở đây nên hỏi: Như nói được thân người sao có thể được thanh tịnh 

bình đẳng và thanh tịnh sở thuyết? 

Đáp rằng: Có 10 loại công đức nếu hay đầy đủ thì kia được thân người 

thanh tịnh bình đẳng. Thế nào là 10?  

Như kinh Siêu Việt Hạ Tộc nói rằng: Một là thiện nam tử thiện nữ 

nhơn nội phát bồ đề tâm rồi tức sanh tịnh tín. Hai là quảng đa thanh tịnh 

muốn thấy thánh hiền. Ba là vui nghe chánh pháp. Bốn là chẳng sanh keo 

kiết mà hay bố thí lớn. Năm là thân đoan chánh, nhớ nghĩ vui vẻ nơi con 

đường Niết Bàn. Sáu là chẳng ngại tâm lành, tâm rộng rãi bố thí. Bảy là tin 

có nghiệp và các nghiệp báo. Tám là chẳng khởi phân biệt. Chín là chẳng 

cầu chứng nghi lại chẳng nhiễm huệ. Mười là chẳng hoại thiện ác nghiệp 

quả. Như thế 10 loại nếu đã biết rồi. Ở nơi nầy mệnh duyên các ác mạt tác. 

 

Ở nơi đây nên hỏi: Thế nào gọi là tín? 

Đáp rằng: Tín nghĩa là thuận hướng thánh hiền, các việc ác không 

làm. Như kinh Phá Nhiễm Huệ nói rằng: Các thiện pháp, tin là con đường 

đầu tiên. Trong ấy tín nghĩa là gì? Nghĩa tín ở đây là thuận nghĩa. Điều nầy 

có thể đầy đủ Như Lai vô chướng ngại trí, mà có thể nói, khó thấy, khó biết 

sâu xa chánh pháp. Vĩnh viễn đoạn lìa dây ái. Nghĩa là không nhẫn, không 

mất nhẫn. Chẳng tai, mũi, lưỡi, thân, ý và không có tai, mũi, lưỡi, thân, ý 

diệt. Chẳng trụ, chẳng chẳng trụ, chẳng ý vui, chẳng chẳng ý vui. Đầy đủ 60 

loại âm thanh văn cú. Cho đến lời nói thanh tịnh sạch sẽ. Thân nầy sạch. 

Tâm nầy hiện nhiều loại sắc tướng mà Phật Như Lai chẳng thể chẳng biết, 

chẳng thể chẳng thấy. Chẳng thể chứng thành, chứng vô bất giác liễu. Như 

Lai mắt thanh tịnh và Như Lai phổ nhãn vĩnh viễn xa lìa sự sai trái, xa rời 

sự tham ái, phá các si ám, qua khỏi mắt thịt, mà có thể quán chiếu sâu xa 

đảnh tướng, tuyên nói vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Tất cả Phật Pháp tuy lại 

phân biệt, như thế Phật Pháp mà chẳng hủy báng duyên khởi. Đây có tên là 

Tín.  

Trong kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn nói rằng:  

Phật bảo: Diệu Cát Tường! Thế nào là tín lực? Nghĩa là ở nơi tất cả 

Phật Pháp hiện tiền ấn thuận, tín giải chẳng nghi, lại chẳng cầu điều khác. 

Quyết định thật tín nghiệp và nghiệp báo. Tín tâm vô tạp. Ở nơi không, vô 

tướng, vô nguyện mà làm các việc cùng tất cả pháp đều sanh tịnh tín. Nghĩa 

là bố thí có quả của sự bố thí. Trì giới thì có quả trì giới. Nhẫn nhục có quả 

nhẫn nhục. Tinh tấn có quả tinh tấn. Thiền định có quả thiền định. Trí huệ 

có quả trí huệ. Điều ấy như thế nói là tướng thanh tịnh. Ở nơi Đại Thừa 

thắng giải hay sanh tịnh tín. Điều nầy gọi tên là Tín Lực. 

Nếu lại hiểu rõ các đắm trước, có tên là tín căn. Hoặc căn hoặc lực, 

tổng nói là Tín. Lại nữa ở trong nầy sao tên là Tín Lực. Tín nghĩa là ấn 

thuận, hay tin nghe kia. Sao là kẻ tu Bồ Tát tin nghe kia? 
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Bởi vì nghe kia chỉ dạy phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát nương 

nơi Ba La Mật Đa mà thiện xảo phương tiện cùng 4 nhiếp pháp, tất cả Phật 

Pháp, Bồ Tát pháp và nghe. Từ kia nghe rồi cực sanh tịnh tín. Đây gọi tên 

là Tín Lực. 

 

Trong kinh Bồ Tát Tạng nói rằng:  

Phật bảo: Nầy Xá Lợi Tử! Người tu Bồ Tát hạnh nầy, trong phát tâm 

Bồ Đề rồi, liền sanh tịnh tín. Rộng nhiều thanh tịnh muốn thấy thánh hiền, 

vui nghe chánh pháp. Quyết định tín có các nghiệp và nghiệp quả báo. 

Đoạn 10 nghiệp bất thiện, tu 10 thiện nghiệp. Tin có Sa Môn, Bà La Môn và 

chánh thú, chánh đạo, mà lại đa văn. Chỗ nghe tương ưng, tâm ý hòa hợp, 

ra khỏi nghi hoặc, chẳng thọ hậu hữu. Ở nơi chư Phật, chư Bồ Tát và 

Thanh Văn cùng chơn thiện trí thức. Thường hay thân cận khởi tâm 

thương mến. Tin kia thiện tri thức mà nói các nghiệp cùng nghiệp quả báo. 

Biết được việc ấy rồi như thế mà nói sâu xa ngôn luận. Nghĩa là không, vô 

tướng, vô nguyện, vô hạnh, vô sanh, vô khởi các hiện nghị. Vô ngã, vô nhơn, 

vô hữu tình, vô thọ giả để luận và cùng duyên sanh luận. Những ngôn luận 

nầy nghe rồi nghe rồi không nghi, lại chẳng chấp. Tùy vào tất cả pháp uẩn, 

xứ, giới v.v... tất chẳng đắm trước. Tin tất cả pháp tự tánh đều không, mà 

Phật trí chỉ cầu thuần nhất, không buông lung. 

 

Sao có tên là bất phóng dật? 

Nghĩa là nếu các căn lúc khởi tán loạn; nên tự tâm điều phục, tâm kia 

tùy hộ. Trong kinh Nguyệt Quang Bồ Tát, nói rằng: Nếu các hữu tình ở nơi 

Tam Bảo khởi tâm tịnh tín, mà thật khó được. Cũng giống như Như Ý Bảo 

Châu cầu được lại cũng khó như thế. Vào Như Lai cũng trí đức bất khả tư 

nghì cảnh giới kinh nói rằng: Thánh Trừ Uẩn chứng Bồ Tát bạch Ngài Bồ 

Tát Diệu Cát Tường rằng: Có 5 loại pháp, mà chư Bồ Tát Ma Ha Tát sẽ 

sanh thắng giải. Hoặc nầy hoặc kia A Tăng Kỳ tối thắng công đức mà có 

được. Thế nào là 5 ? 

Một là tất cả pháp không. Hai là tất cả pháp vô đối trị. Ba là tất cả 

pháp vô sanh. Bốn là tất cả pháp vô diệt. Năm là tất cả pháp chẳng thể ghi 

nói. Như thế 5 loại sẽ sanh thắng giải. Như đất Diêm Phù Đề qua số vi trần 

và số các uy nghi cùng chỗ tác dụng. Như Lai đều chẳng phát ngộ, lại không 

phân biệt mà tùy theo tâm ý của chúng sanh. Hoặc đúng lúc, hoặc không 

đúng lúc tất cả thường hay chuyển. Các Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi nầy sẽ 

sanh thắng giải. 

 

Kinh Tinh Hạ Lạc Na Nhĩ Duyên Khởi nói rằng: Thế Tôn Thích Ca 

Mâu Ni Như Lai là vì hóa độ các loài hữu tình mà làm nên lợi ích vậy. Ở 

nơi Hằng Hà sa số kiếp trải qua tu các hạnh, hiện thành chánh giác. Chư 

Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi nầy sanh tín giải. Lại Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu 

Ni Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng mà được thọ ký riêng. Ở khoảng giữa ấy 

trải qua tu hành thắng hạnh, vào ra các cảnh giới chư Phật, trải qua vô 

biên tế kiếp. Cho đến hiện tại thành chánh giác. Ở nơi nầy nên sanh tín giải. 
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Lại Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai thấy  nhơn duyên dòng họ Thích bị giết 

mà hóa độ loài hữu tình cho được lợi ích vậy. Trải qua vô biên tế kiếp hằng 

tu thắng hạnh, hiện thành chánh giác. Ở nơi nầy sanh tín giải. Cho nên phải 

biết tất cả loài hữu tình nếu phát tâm Bồ Đề thì đây là điều khó được. 

 

Hỏi rằng phát tâm Bồ Đề thật là khó được. Thì điều nầy làm sao phát 

khởi được? 

Đáp rằng: Trong nhiều kinh nói: Căn cứ vào kinh Pháp Hoa nói rằng: 

Thế gian hữu tình nếu phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm thì 

thật khó được. Phải biết Bồ Đề tâm như chủng tử của thế gian, mà thế gian 

tất cả thiện pháp tất đã trồng được. Như tất cả cảnh giới Phật Pháp. Tất cả 

việc làm ác mà có thể hết đi giống như kiếp lửa, tất cả bất thiện pháp hay 

tiêu hoại; giống như đại địa, tất cả nghĩa có thể thành tựu. Như Ma Ni Bảo 

Vương tất cả ý lạc tất viên mãn. Giống như hiền bình (?), đánh bạt sự lưu 

chuyển sanh tử, như Thắng Câu Nhị, tất cả thế gian, trời người A Tu La 

cho đến tất cả Phật Pháp, tất cả Phật công đức đều tất xưng tán công đức 

Bồ Đề tâm kia vậy. Như Phật tháp miếu. Vì sao vậy? Ở trong nầy đầy đủ 

chư Bồ Tát hành thắng cảnh giới. Lại nữa ở đây Bồ Đề tâm xuất sanh quá 

khứ, vị lai, hiện tại tất cả chư Phật. Thiện Nam Tử? Giống như có loại 

thuốc tên là Thiết Kim Quang là loại thuốc mà 1.000 sinh ra 2.000, tất cả 

đều biến thành vàng. Chẳng có 2.000 thiết đó mà hay hoại thì 1.000 Thánh 

dược nầy. Phát Bồ Đề tâm lại cũng như thế. Nếu có thể một lần phát, tất cả 

trí tâm vi diệu, thánh dược thiện căn, hồi hướng trí sở nhiếp thọ. Hay làm 

cho tất cả nghiệp phiền não chứng tất thành tất cả pháp, tất cả trí vàng. 

Chẳng phải kia, tất cả nghiệp phiền não chứng mà hay nhiễm ô tất cả trí 

tâm. 

 

Nầy Thiện Nam Tử! Lại như cần một ngọn đèn vào trong phòng tối. 

Tùy theo khi vào trong phòng ấy tích chứa tối tăm cả trăm ngàn năm đều bị 

phá diệt, hốt nhiên sáng rỡ. Phát Bồ Đề tâm lại lại cũng như vậy. Cần tất cả 

trí nơi tâm, đuốc đại quang minh vào trong tâm ý tối tăm của hữu tình. Tùy 

theo khi vào trong ấy chẳng thể nói trăm ngàn kiếp đã qua tích chứa tất cả 

nghiệp phiền não chứng, vô minh hắc ám đều tất tiêu trừ, mà ánh sáng đại 

trí xuất sanh chiếu sáng. 

 

Nầy Thiện Nam Tử! Lại như Đại Long Vương trên đầu có mũ Như Ý 

Bảo Vương, chẳng vì kia giận mà đến xâm nhập khủng bố. Các Bồ Tát Ma 

Ha Tát lại cũng như thế. Đỉnh của Bồ Tát tâm cùng tâm Đại Bi là cái mũ 

Diệu Bảo Vương chẳng làm tất cả ác thú và các ác thú ấy đến xâm phạm, 

khủng bố. Lại như ánh sáng mặt trời, mặt trăng tròn đầy chiếu sáng, ở 

trong ấy hiện có tất cả vàng bạc trân bảo, y phục và những đồ âm nhạc hay 

ho cùng với tất cả kia đều sở hữu, đều chẳng thể cùng với Như Ý Bảo 

Vương đây so sánh giá trị. Phát tâm Bồ Đề lại cũng như vậy. Cho đến 3 đời 

tất cả trí tri pháp giới đạo tràng đều được chiếu diệu. Ở trong ấy ứng hiện 

tất cả hữu tình, tất cả trời người và tất cả Thanh Văn Duyên Giác. Nếu có 
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lậu hoặc vô lậu, tất cả thiện căn đều chẳng thể cùng phát tâm Bồ Đề tự tại 

bảo vương và giá trị nầy. Lại như sữa của bò dê đầy trên biển cả. Hoặc sữa 

của sư tử, dấu chân thấm vào biển thì sữa của bò dê chẳng thể ngưng kết lại 

chẳng thể hòa hợp. Bồ Đề tâm lại cũng như vậy. Chẳng thể nói trăm ngàn 

kiếp tích tụ các nghiệp phiền não cũng giống như biển lớn. Như Lai là bậc 

Đại Trượng Phu Sư Tử phát tất cả trí tâm, khi một giọt sữa thấm vào biển 

cả thì các nghiệp phiền não vĩnh viễn tận trừ không còn nữa. Cho nên tất cả 

Thanh Văn Duyên Giác giải thoát lại chẳng hòa hợp.  

Lại như thân cận người mạnh khỏe tất cả nộ ác chẳng thể xâm hại. Kẻ 

phát Bồ Đề tâm lại cũng như thế. Nếu thân cận Bồ Tát dũng mãnh thì tất cả 

các việc ác, giận hờn chẳng thể xâm nhập hại được. Lại như chỗ khuyết của 

quý kim cương tuy có tổn hoại; nhưng trong các loại quý lại cũng là tối 

thắng, mà có thể ra khỏi, làm cho thật trang nghiêm đẹp đẽ, thì tên gọi của 

quý kim cương kia cũng lại chẳng tổn diệt. Hay có công năng giúp đỡ cho 

những kẻ nghèo hèn. Một ít phần của Bồ Đề tâm lại cũng như thế. Thí dụ 

của quý kim cương bị sứt mẻ là chói chỗ chưa đầy đủ mà cũng đã qua khỏi 

tất cả Thanh Văn Duyên Giác công đức thật trang nghiêm. Bồ Tát kia cũng 

chẳng bị tổn diệt. Có thể cứu giúp cho những người nghèo, không có tài sản 

của cải. 

 

Trong kinh Thắng Quân Vương nói rằng:  

Phật bảo: Nầy Đại Vương lành thay! lành thay! Ngươi hay ở nơi Phật 

Pháp mà yêu mến mong cầu như Đại Vương đây hiện đang trị vì giáo hóa 

xứ Kiều Tát La làm lợi ích an lạc cho tất cả nhân dân, cứu tế giúp đỡ, làm 

an ổn tiếp dẫn khiến cho nhiều người trở về chánh đạo mà Ngươi hay vì lợi 

ích rộng lớn cho tất cả loài hữu tình, làm cho họ phát tất cả trí tâm, đầy đủ 

tất cả Phật Pháp cho đến chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thật 

là lợi ích! 

Lại nữa nầy Đại Vương! Ở nơi vườn Kỳ Đà kia thường có vô số trăm 

ngàn thánh hiền ở yên nơi ấy nên sanh tôn trọng tưởng nhớ. Đại Vương! 

Những bậc Thánh hiền ấy ở nơi chánh đẳng giác có niềm vui muốn có tín, 

có cầu, có nguyện, có xưng tán nên sanh tín tâm tùy hỷ. Đối với tất cả 

những bậc Thánh hiền ấy từ thân ngữ ý hay sanh chỗ tin sâu. Vì sao vậy? 

Nầy Đại Vương! Mà ở địa phương kia có vô số trăm Phật xuất hiện vô 

số trăm liền chuyển pháp luân. Vô số trăm thánh chúng tiếp tục được đắc 

độ. Như thế cho đến vô số trăm ngàn Cu Ti Na Do Tha Hằng Hà Sa Số chư 

Phật xuất hiện, chuyển chánh pháp luân hóa độ chúng sanh. Như thế 

những bậc Thánh hiền kia tất cả đều phát sanh Bồ Đề, vui muốn tin cầu 

nguyện v.v... 

 

 

 

Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận 

Quyển Một Hết 
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Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận 

Quyển Thứ Hai 

 

 

- Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lư Thiếu 

Khanh Truyền Phạn Đại Sư Sắc Tử Sa Môn Thần Pháp Hộ và những 

người khác phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán. 

- Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, 

Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt ngày 28.7.2004. 

 

 

Trong kinh A Xà Thế Vương nói rằng: Tôn Giả Đại Ca Diếp bạch với 

Ngài Diệu Cát Tường Bồ Tát (Ngài Văn Thù) rằng: Giống như sư tử con 

mới sanh, tùy theo nơi sanh ấy mà có sức mạnh. Phàm chỗ hướng đến hoặc 

có bầy hươu vừa nghe mùi của sư tử liền chạy trốn. Cũng giống như con voi 

mạnh khỏe nếu nghe mùi sư tử bức não kinh sợ, ghì dây cương và làm đứt 

dây cương rồi chạy đi tứ hướng. Tìm đến chỗ núi cao, đất thấp để tìm chỗ 

nấp an ổn. Loại thủy tộc (cá, tôm), phi cầm (bay, nhảy) khi nghe mùi sư tử 

lại thất kinh. Nầy Diệu Cát Tường! Nếu các Bồ Tát đầy đủ huệ lực lại cũng 

như vậy. Khai bắt đầu phát tâm Bồ Tát liền phát tâm đại Bồ Đề. Tức hay 

qua khỏi tất cả Thanh Văn Duyên Giác, ma cung chấn động. Tất cả thiên 

ma hoặc sanh sợ run rẩy và chẳng thể ở yên nơi cung điện của mình. 

 

Kinh Bảo Tích nói rằng:  

Phật bảo: Nầy A Nan! Ý ông nghĩ sao? Giống như có người chặt hết 2 

tay chân có thể sống được chăng? 

A Nan thưa: Bạch Thế Tôn! Tay chân cắt lìa, mệnh nầy cũng còn có 

thể sống được. 

Phật bảo: Nầy A Nan! Nếu có người cắt lìa tâm nầy thì người ấy có 

toàn mệnh chăng? 

A Nan thưa: Chẳng thể. Thế Tôn. 
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Phật bảo: A Nan ngươi nên biết! Đệ tử của ta là Mục Kiền Liên và Xá 

Lợi Tử giống như là tay chân mà các Bồ Tát thì giống như tâm của ta. Nầy 

A Nan! nếu có Bồ Tát ngồi trên xe quý mà 5 dục công đức làm thần thông 

du hí mà chẳng có người vì đây lên xe. Như Lai lúc ấy vì Bồ Tát kia dùng 

lực để ngự lên xe rồi tiến về phía trước đường. Nếu Xá Lợi Tử và Mục Kiền 

Liên tu ba môn giải thoát. Nếu trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp Như 

Lai chẳng lại cùng với lực nầy mà sách tấn. 

 

Kinh Phụ Tử hợp tập nói rằng: Nầy các Tỳ Kheo! Cho đến hằng hà sa 

số các Đức Như Lai ở nơi hằng hà sa số kiếp ấy xưng tán kia phát tất cả trí 

tương ưng, tâm kia cùng các công đức tạng, nói chẳng cùng tận. Vì sao vậy? 

Như Lai từ xưa tu Bồ Tát hạnh gặp chẳng phải lúc chẳng phát tâm nầy. Tất 

cả loài hữu tình đều nhiếp thọ. Khi nhiếp thọ rồi, ở nơi các loài hữu tình lại 

chẳng khởi tư tưởng hóa độ. Cho đến vô lượng các cõi hữu tình, Như Lai 

biến vào trong những cõi hữu tình đó, trải qua tu Bồ Tát, rộng về hạnh 

nguyện thắng giải, mỗi mỗi phát tâm tập trung lại tạo nên phước uẩn. Vì 

sao vậy? 

Nầy các Tỳ Kheo! Cõi hữu tình vô tận, mà ở nơi cõi hữu tình cũng vô 

tận vậy. Như Lai rộng tu Bồ Tát thắng hạnh mỗi mỗi sự phát tâm lại huân 

tập phước đức lại cũng vô tận. 

Trong kinh Như Lai bí mật nói rằng: Nếu các Bồ Tát phát tâm Bồ Đề 

tu thắng hạnh thì làm cho chủng tử của Tam Bảo chẳng mất chẳng tuyệt. 

Lại nữa! Khi Bồ Đề tâm nơi Bồ Tát sanh phước uẩn thì liền dùng hồi 

hướng đến tất cả loài hữu tình. Như thế hồi hướng công đức mãn cả hư 

không giới mà lại còn cao hơn, tất cả loài hữu tình phước uẩn ấy được 

nhiếp tất do tâm Bồ Đề của Bồ Tát chuyển. 

Trong kinh Pháp Tập nói rằng: Bồ Tát phát tâm Bồ Đề giác ngộ tất cả 

pháp, biết tất cả pháp và pháp giới mà tất cả pháp thì không có chỗ từ nơi 

nào đến và không có chỗ dừng nghỉ. Lại chẳng thể biết, rồi như lượng trí tri 

pháp tánh đều không, làm cho tất cả loài hữu tình lại như thế giác liễu. Bồ 

Tát nếu phát tâm như thế thì đây có thể gọi là Bồ Tát. Bồ Đề tâm là lợi lạc 

cho tất cả tâm của loài hữu tình. Là vô thượng tâm, đại từ nhu nhuyến tâm, 

đại bi vô quyện (chẳng mỏi mệt) tâm, đại hỷ bất thoái tâm, đại xả vô cấu 

tâm. Không, vô vị tác tâm, vô tướng tịch tịnh tâm, vô nguyện vô trụ tâm. 

 

Ở nơi đây có thể hỏi. Vì sao có ít thiện căn mà hồi hướng tất cả trí? 

Cho đến ngồi tòa bồ đề. Ở trong khoảng giữa ấy mà chẳng tận được? 

Đáp rằng: Như kinh Vô Tận Ý nói rằng: Phật bảo Ngài Xá Lợi Tử 

rằng: Giống như một giọt nước nhỏ vào trong biển lớn cho đến cùng kiếp. 

Ở khoảng trung gian đó mà chẳng thể cùng tận. Bồ Tát mà ít thiện căn hồi 

hướng tất cả trí lại cũng như thế. Cho đến ngồi nơi đạo tràng ở nơi khoảng 

giữa lại chẳng thể tận. 

 

Trong kinh Thiện Xảo Phương Tiện nói rằng: Hoặc có Bồ Tát thấy kẻ 

bần cùng khởi tâm bi mẫn thí cho một ít thức ăn như Phật đã nói. Tâm nầy 
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rộng lớn có tên là thí tối thượng hà huống là bố thí pháp. Thí nầy tuy ít mà 

tất cả tâm trí công đức vô lượng. 

 

Kinh Hiền Kiếp nói rằng: Tinh Vương Như Lai ở nơi nghe thọ chỗ 

Như Lai, sơ phát tâm Bồ Đề, Vua Tinh Vương Như Lai kia xưa làm kẻ 

chăn cừu rồi hái hoa Mạt Cụ La đem cúng thí từ nhơn duyên đó mà phát 

tâm, tên xưng là Như Lai ở nơi chỗ điện quang của Như Lai. Sơ phát Bồ Đề 

tâm, tâm kia gọi là Như Lai trước làm nghề dệt mà đã cúng thí nhiều loại 

vải tốt, từ nhơn duyên phát tâm ấy mà có. Minh Diện Như Lai ở nơi ánh 

sáng vô biên của Như Lai, mà sơ phát Bồ Đề tâm. Vị Minh Diệm Như Lai 

kia trước làm người giữ thành đem một ít cỏ đốt để cúng dường mà với 

nhơn duyên đó từ ấy phát tâm. Nan Thắng Như Lai ở nơi kiên cố bộ của 

Như Lai, sơ phát tâm Bồ Đề mà vị Nan Thắng Như Lai kia trước làm người 

tiều phu đốn củi, đem củi cúng thí. Với nhơn duyên ấy từ đó phát tâm. 

Công Đức Tràng Như Lai ở nơi diệu xưng của Như Lai, sơ phát tâm Bồ Đề 

mà vị Công Đức Tràng Như Lai đó ngày xưa làm người gánh nước, dùng 

bình nước đầy để cúng dường, với nhơn duyên từ đó mà phát tâm. Lực 

Quân Như Lai ở nơi Đại Thệ Như Lai sơ phát tâm Bồ Đề mà vị Lực Quân 

Như Lai đó xưa làm Thầy thuốc cúng thí một quả Ám Ma Lặc (quả cau), 

với nhơn duyên từ đó phát tâm. 

 

Kinh Bảo Tích nói rằng: Hoặc có người vì cầu quả A La Hán mà dùng 

Ma Ni bảo châu đầy đủ rất nhiều đi trong nhiều thế giới để bố thí, lại có 

người tu Bồ Tát thừa thấy rồi phát tất cả trí tương ưng, tâm tùy hỷ mà sự 

tương ưng nầy ở chỗ tùy hỷ đó có phước đức chất chứa. So sánh với phước 

đức của sự bố thí trước trăm phần chẳng bằng một. Cho đến Ô Ba Ni Sát 

Đàm phần lại cũng chẳng bằng một (Upanisad = cận thiểu, vi tế, nhỏ nhất). 

 

Hỏi rằng: Bồ Tát mà có thế thắng xuất bố thí trước kia hay sao? 

Đáp rằng: Hồi hướng nhất thiết trí vậy. Như kinh Bát Nhã Ba La Mật 

Đa nói rằng:  

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma Ha Tát nếu muốn ra khỏi tất cả chỗ 

tu của Thanh Văn Duyên Giác thì phải bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 

thiền định, trí huệ, phải nên một lòng phát tất cả trí tương ưng tùy hỷ tâm, 

tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa mà dùng tâm đại bi làm kẻ dẫn đường mà 

chư Bồ Tát sau đó phát tâm Bồ Đề. Cho nên phải biết đại Bồ Đề tâm lấy đại 

bi tâm dẫn đầu. Điều nầy làm sao biết được? 

 

Như trong kinh Bồ Tát Tạng nói rằng: Nếu các Bồ Tát muốn cầu Bồ 

Đề thì nên dùng tâm đại bi mà chỉ đạo. Giống như sĩ phu làm chủ mệnh căn 

vào ra hơi thở làm chủ đạo. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát lại cũng như thế. Ở nơi 

pháp Đại Thừa dùng tâm đại bi chỉ đạo. Lại như Chuyển Luân Thánh 

Vương ở nơi những của quý thì luân bảo là chỉ đạo (dẫn đầu). Bồ Tát Ma 

Ha Tát lại cũng như vậy. Ở nơi tất cả Phật Pháp dùng tâm đại bi dẫn đầu. 
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Lại nữa các Bồ Tát ở nơi nầy bỏ mất những việc làm nhỏ nhặt. Ở nơi kia 

thiếu sót tâm bi hộ niệm. 

 

Trong kinh Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa nói rằng:  

Phật bảo: Nầy Trưởng Giả! Nếu các Bồ Tát vì muốn thành tựu đại bồ 

đề thì nên ở nơi tất cả loài hữu tình khởi tâm đại bi. Ở chính thân mệnh 

mình chẳng sinh ái nhiễm cho đến tất cả tài sản lúa mè, nhà cửa, vợ con, ăn 

uống, áo quần, xe cộ, chỗ ngủ nghỉ, chỗ ngồi, hương hoa, trầm v.v... cùng 

tất cả đồ âm nhạc, tất cả chẳng nên đắm trước. Vì sao vậy?  

Nầy Trưởng Giả! Nhiều loài hữu tình ở nơi thân mệnh đều sanh ái 

trước. Ái trước là rộng tạo tội nghiệp, đọa vào ác thú. Nếu lại có loài hữu 

tình khởi tâm đại bi rồi, ở nơi thân mệnh chẳng sanh ái trước. Vì chẳng 

chấp trước nên sanh vào đường lành. Lại hay ở nơi tất cả loài hữu tình vận 

tâm rộng lớn mà làm việc bố thí, tất cả pháp lành tương ưng mà làm. Kẻ tu 

Bồ Tát là người dùng tâm đại bi mà thành thân nầy. Điều nầy làm sao biết 

được? 

 

Như kinh Bảo Vân nói rằng: 

Phật dạy: Nầy Thiện Nam Tử! Nếu chư Bồ Tát đầy đủ 10 pháp là vì 

đại bi mà thành thân nầy. Thế nào là 10? 

Một là thấy tất cả loài hữu tình vì khổ bức bách, không cứu, không chỗ 

nương tựa, không chỗ quay về; thấy rồi liền phát đại bi tâm mà làm chỗ 

nương tựa. 

Hai là phát Bồ Đề tâm rồi làm cho loài hữu tình kia được thành tựu 

pháp. 

Ba là tùy theo chỗ được pháp mà làm cho loài hữu tình tạo nên đại lợi 

ích. 

Bốn là có loài hữu tình keo kiệt làm cho họ bố thí. 

Năm là nếu có kẻ hủy báng giới cấm thì làm cho họ tu tịnh giới. 

Sáu là nếu nhiều giận hờn thì làm cho họ nhẫn nại. 

Bảy là nếu nhiều giải đãi thì làm cho phát sinh tinh tấn. 

Tám là nếu nhiều tán loạn thì làm cho tu tỉnh lự (thiền). 

Chín là nếu vô trí huệ thì làm cho được thắng huệ. 

Mười là tất cả loài hữu tình cực khổ chỗ bức bách thì Bồ Tát liền vi 

tiêu trừ mà làm cho nơi Bồ Đề chẳng vì chướng nạn. 

Như thế tên là 10 pháp. 

 

Theo kinh Tổng Trì Tự Tại Vương nói rằng: Bồ Tát hoặc thấy một loại 

hữu tình tham ái kết chặt. Ở nơi chính vợ con quyến thuộc mà sanh đắm 

nhiễm thì sợi dây ái đó chẳng thể được tự tại. Bồ Tát nên vì đó mà nói pháp 

yếu làm cho giải trừ dây ái ràng buộc, làm cho được tự tại. Bồ Tát vì các 

loài hữu tình mà khởi tâm đại bi vậy.  

Hoặc thấy một loại hữu tình khởi tâm phẫn nhuế, lại làm sai trái tổn 

hại quá nhiều thì Bồ Tát nên vì đó mà nói pháp yếu. Làm cho đoạn trừ tâm 

phẫn nhuế sai trái đó. Bồ Tát vì các loài hữu tình mà khởi tâm đại bi vậy.  
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Hoặc thấy một loại hữu tình làm bạn ác nhiếp rồi xa lìa bạn lành 

thường tạo tội nghiệp. Bồ Tát nên vì đó mà nói pháp yếu, làm cho thường 

được thân cận bạn hiền, xa lìa bạn ác. Bồ Tát vì các loài hữu tình khởi tâm 

đại bi vậy.  

Hoặc thấy một loài hữu tình tối cực bần áo, chẳng biết đủ, xa lìa thắng 

huệ. Bồ Tát hãy nên vì đó mà nói pháp yếu, làm cho đoạn trừ bần ái, phát 

sanh thắng huệ. Bồ Tát vì các loài hữu tình mà khởi tâm đại bi vậy.  

Hoặc thấy một loại hữu tình cho không có nghiệp báo, chấp đoạn, chấp 

thường. Bồ Tát nên vì đó mà nói pháp yếu, làm cho vào nơi thậm thâm 

duyên khởi biết các hành nghiệp. Bồ tát vì các loài hữu tình mà khởi đại bi 

tâm vậy.  

Hoặc thấy một loài hữu tình vì vô minh si ám che khuất chấp chặt ta, 

người, hữu tình thọ mạng thì Bồ Tát nên vì đó mà nói pháp yếu, làm cho 

huệ nhãn thanh tịnh đoạn trừ kiến chấp. Bồ Tát vì các loài hữu tình mà 

khởi tâm đại bi vậy. 

Hoặc thấy một loại hữu tình vui nơi sanh tử, chấp trước ngũ uẩn như 

sát hại, thì Bồ Tát nên vì đó nói các pháp yếu, làm cho xa lìa tất cả tam giới. 

Bồ Tát vì các loài hữu tình mà khởi tâm đại bi vậy. 

Hoặc thấy một loại hữu tình bị ma trói chặt vào chỗ ái khổ ác rồi sanh 

đắm trước. Bồ Tát nên vì đó mà nói pháp yếu, làm cho giải thoát sự trói 

buộc của ma, đoạn trừ ái ác ở nơi tâm pháp trước kia. Bồ Tát vì các loài 

hữu tình mà khởi tâm đại bi vậy. 

Hoặc có một loài hữu tình đóng chặt cửa Niết Bàn, mở lối vào đường 

ác thì Bồ Tát nên vì đó mà nói pháp yếu, làm cho kia mở cửa Niết Bàn và 

đóng lối vào đường ác. Bồ Tát vì các loài hữu tình mà khởi tâm đại bi để 

phát tâm Bồ Đề. Nếu ở nơi Bồ Tát pháp nhẫn có kẻ hủy báng, kia sanh tâm 

kiêu mạn ở pháp chướng nạn muốn làm cho Bồ Tát xa lìa nhiễm pháp thì 

Bồ Tát nên biết là ma sự đã khởi lên. 

 

Trong kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn, Phật có dạy rằng: Nầy Diệu 

Cát Tường! Giả sử có người ở nơi tất cả thế giới cực vi trần cùng với tất cả 

loài hữu tình có được căn lành tức vì chướng nạn. Nếu lại ở nơi một Ưu Bà 

Tắc chẳng khác Thầy Tổ đều tu 10 nghiệp lành thì kẻ kia ít căn lành mà vì 

chướng nạn. Như thế tội gấp đôi ở nơi A Tăng Kỳ số.  

 

Giả sử có người ở nơi cực vi trần cùng với tất cả thế giới các Ưu Bà 

Tắc có được căn lành tất cả vì chướng nạn. Nếu lại có người ở nơi một Tỳ 

Kheo mà ít căn lành, mà vì chướng nạn, như thế tội ấy tăng gấp đôi ở nơi A 

Tăng Kỳ Kiếp Số trước, như thế lần lượt nếu ở nơi tùy tin hành nhơn, tùy 

theo pháp hành nhơn Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hoàn, A Na Hàm, A La Hán. 

Người ở địa thứ 8 và người Duyên Giác, xe dê, người hành Bồ Tát, xe voi, 

người hành Bồ Tát. Nhựt Nguyệt thần thông, người hành Bồ Tát. Thanh 

Văn thần thông người hành Bồ Tát. Nếu có người ở nơi cực vi trần cùng tất 

cả thế giới các Thanh Văn thần thông, người Bồ Tát cùng các thiện căn tất 

cả vì chướng ngại. Nếu lại có người ở nơi thần thông của Như Lai hành chỗ 
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Bồ Tát thì một căn lành kia mà vì chướng nạn, khởi tâm tư mạn, sanh phẫn 

nhuế, như thế tội lại gấp đôi ở A Tăng Kỳ kiếp trước. 

 

Giả sử có người ở mười phương tất cả thế giới cực vi trần và tất cả loài 

hữu tình lấy giữ con mắt nầy mà lại kiếp đoạt tất cả chỗ tư sanh tài vật. Nếu 

lại có người ở nơi chỗ Bồ Tát mà khởi tâm khi mạn (dối lừa) sanh phẫn 

nhuế, mạ lỵ, hủy báng thêm vào xúc hại thì tội ấy gấp đôi ở A Tăng Kỳ số 

trước. Nếu lại có người ở nơi chỗ Bồ Tát tùy theo duyên gì mà khởi tâm khi 

mạn (dối lừa), sanh phẫn nhuế. Do tội nghiệp nầy mà đọa vào Đại Khiếu 

Địa Ngục, thêm nặng 500 do tuần, có 500 cái đầu. Ở mỗi mỗi cái đầu có 500 

cái lưỡi, mà mỗi lưỡi có 500 cái cây trên lưỡi. Có lửa cháy lớn. 

 

Giả sử có người ở nơi 3.000 đại thiên thế giới tất cả loài hữu tình tất cả 

dùng dao gậy mà đánh phá lại thêm xâm đoạt sở hữu tất cả tư sanh tài vật. 

Nếu lại có người ở nơi Bồ Tát khởi tâm khi mạn (dối lừa) mà sanh phẫn 

nhuế (giận dữ) và hoại tổn não, như thế tội tăng hơn A Tăng Kỳ số trước. 

 

Giả sử có người phát tâm cực ác, tất cả loài hữu tình tâm bất lợi ích, ở 

nơi Hằng Hà sa số thế giới, mỗi mỗi thế giới có hằng hà sa số chư vị A La 

Hán mà tất cả sát hại. Lại có hằng hà sa số tháp miếu chư Phật do các đồ 

quý tạo thành và những đồ quý dựng nên tràng phang thù diệu trang sức 

tất cả đều bị phá hoại. Nếu lại có người ở nơi tín giải Đại Thừa Bồ Tát mà 

cùng trồng chủng tử đại thừa rồi, tùy theo duyên gì mà khởi tâm khi mạn 

(dối lừa) mà sanh phẫn nhuế (giận dữ), mạ lỵ, hủy báng gia thâm xúc nhiễu, 

như thế tội kia gấp đôi ở trước A Tăng Kỳ số. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát hay 

sanh Như Lai vậy, làm cho giống Phật chẳng mất tuyệt đi. Nếu có kẻ hủy 

báng Bồ Tát tức là hủy báng chánh pháp. Nếu kẻ hủy báng Bồ Tát thì kẻ 

kia chẳng có pháp gì có thể nhiếp thọ được. Tuy pháp  Bồ Tát hay nhiếp 

thọ. 

 

Giả sử có người ở 10 phương tất cả thế giới các chỗ hữu tình tất sanh 

phẫn nhuế. Nếu lại có người ở nơi chỗ Bồ Tát sanh phẫn nhuế rồi, xả đi mà 

đằng sau chẳng vui gì. Như thế tội tăng hơn ở A Tăng Kỳ số trước. 

 

Giả sử có người ở Diêm Phù Đề tất cả loài hữu tình đều bị sát hại, lại 

thêm xâm đoạt tất cả sở hữu. Nếu lại có người tùy theo nơi đó mà sanh hủy 

báng một Bồ Tát thì tội kia tăng gấp đôi so với A Tăng Kỳ số về trước. 

 

Kinh Từ Thị Sư Tử Hống nói rằng: Nếu Bồ Tát ở đầy 3.000 đại thiên 

thế giới, ở nơi tất cả loài hữu tình tất sanh phẫn nhuế, mạ lỵ, đánh đập mà 

Bồ Tát kia lại chẳng vì đó mà hoại thất tổn não. Nếu Bồ Tát nầy hoặc ở nơi 

một Bồ Tát khác mà chỉ khởi lên tâm sân nhuế tuy thật là nhỏ mà Bồ Tát 

nầy lại làm hãm thất tổn não. Vì sao vậy? Bồ Tát kia trải qua nhiều kiếp bị 

nhẫn  nhục vậy thường chẳng xa lìa tất cả tâm trí cho nên Bồ Tát nầy 

chẳng nên ở nơi kia sanh phẫn nhuế. 
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Trong kinh Diệu Cát Tường Thần Thông Du Hí nói rằng:  

Phật bảo: Nầy Diệu Cát Tường! Ngươi hãy nên biết! Những lời nói tổn 

hại, nghĩa là trong một trăm kiếp tích tu căn lành biệt biệt hoại thất. Đây 

tên là tổn hại. Kẻ tu hành Bồ Tát hạnh nên biết như thế. Nếu ở nơi Phật 

Thế Tôn mà chẳng làm lợi ích thì bị tội báo lớn. Những kẻ làm lợi ích thì 

phước đức rộng lớn vô cùng. 

 

 

Đại Thừa Bảo Yếu Luận  

Hết quyển hai 

 

 

 

 

Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận 

Quyển thứ 3 

 

- Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu. 

- Thí Hồng Lư Thiếu Yến Truyền Phạn Đại Sư Sắc Tử Sa Môn Thần 

Pháp Hộ và những người khác phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang 

chữ Hán. 

- Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, 

Đức Quốc, dịch từ Hán văn ra Việt văn ngày 30 tháng 7 năm 2004. 

 

 

Trong kinh Nhập Định Bất Định Ấn, Phật dạy rằng:  

Nầy Diệu Cát Tường! Giả sử có người ở mười phương tất cả thế giới 

tất cả loài hữu tình lấy đi một con mắt cho mãn một kiếp. Nếu có thiện nam 

tử thiện nữ nhơn ở nơi kia như ở trên loài hữu tình mà khởi tâm từ mẫn, 

tất làm cho mắt ấy bình phục lại như xưa cho đến mãn một kiếp.  

Nầy Diệu Cát Tường! Nếu lại có người ở nơi lòng tin Đại Thừa mà Bồ 

Tát ở nơi ấy phát tâm thanh tịnh cho đến một cái xem thấy như thế phước 

chứa rất nhiều so với A Tăng Kỳ Số về trước. Giả sử có người qua lại mười 

phương tất cả loài hữu tình cùng trong ngục tối tất vì giải trừ ngục sắt trói 

cột ấy mà làm cho được Chuyển Luân Thánh Vương hoặc Đế Thích Thiên 

Chủ diệu khoái lạc. 

Nầy Diệu Cát Tường! Nếu lại có người ở nơi lòng tin Đại Thừa và ở 

chỗ Bồ Tát mà phát tâm thanh tịnh chiêm ngưỡng tán thán, như thế phước 

đức bội phần hơn A Tăng Kỳ Số về trước. 

 

Trong kinh Tín Lực Nhiệp Ấn Pháp Môn, Phật dạy rằng: 

Nầy Diệu Cát Tường! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn ở nơi tất cả 

thế giới cực vi trần cùng với các loài hữu tình ngày ngày thường hay dùng 

trăm thứ mùi vị ăn uống ở cõi trời và y phục tốt đẹp ở cõi trời ở nơi Hằng 
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Hà sa số kiếp phổ hạnh bố thí. Cũng lại có người ở nơi một Ưu Bà Tắc 

chẳng khác Thầy Tổ đầy đủ tu thập thiện hay khởi niệm rằng đây là người 

học Phật giới hạnh. Ở mỗi ngày như vậy cúng thí một bữa ăn, như thế 

phước đức tích tụ nhiều hơn ở trước A Tăng Kỳ Số. Như thế lần lượt. Nếu 

có một Tỳ Kheo, hoặc tùy theo kẻ tin hành, hoặc tùy theo kẻ pháp hành cho 

đến bậc Duyên Giác tăng lên cúng dường.  

 

Nếu lại có người thấy họa một hình tượng Phật hoặc chép kinh điển, 

họa vẽ tượng Như Lai thì phước ấy tích tụ nhiều hơn A Tăng Kỳ Số về 

trước. Hà huống chắp tay tôn trọng, hoặc lấy hoa hương, tẩm bột, đèn sáng 

dùng tâm thanh tịnh để cúng dường, như thế phước đức tụ lại bội phần hơn 

cả A Tăng Kỳ Số về trước. Lại nữa nếu có hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn 

và chúng Thanh Văn mỗi ngày thường dùng trăm thứ mùi vị thức ăn và y 

phục đẹp đẽ cõi trời, ở nơi hằng hà sa số kiếp ấy bố thí cúng dường. Cũng 

lại có người ở nơi một xe dê hành Bồ Tát, tùy theo Phật đó mà trồng thiện 

căn, tịnh tâm đầy đủ nhiếp phục người nầy, ở mỗi ngày cúng dường một 

bữa ăn, như thế phước đức tích tụ hơn ở những A Tăng Kỳ Số về trước. 

 

Nếu lại có người ở tất cả thế giới cực vi trần và cùng với những xe dê 

của người hành Bồ Tát mỗi ngày thường hay dùng trăm thứ mùi vị thức ăn 

cõi trời và đồ mặc đẹp đẽ cõi trời, ở nơi hằng hà sa số kiếp bố thí cúng 

dường. Lại nếu có người ở nơi một xe voi hành Bồ Tát, mỗi ngày nơi ấy 

cúng thí một bữa ăn, như thế phước tụ lại gấp bội, hơn cả A Tăng Kỳ Số về 

trước. 

 

Nếu có người ở tất cả thế giới cực vi trần và những người hành Bồ Tát 

nơi xe voi, mỗi ngày thường dùng đồ ăn uống mùi vị cõi trời, cùng áo quần 

đẹp đẽ cõi trời, ở trong hằng hà sa số kiếp mà bố thí cúng dường. Lại cũng 

có người ở nơi mỗi ngày tháng hành thần thông Bồ Tát, mỗi ngày cúng thí 

một bữa ăn, như thế phước chứa gấp bội hơn A Tăng Kỳ Số về trước. 

 

Nếu có người ở nơi tất cả thế giới cực vi trần và nhựt nguyệt thần 

thông, người hành Bồ Tát, mỗi ngày thường đem trăm thứ mùi đồ ăn uống 

cõi trời và y áo đẹp đẽ cõi trời ở nơi hằng hà sa số kiếp mà bố thí cúng 

dường. 

Lại cũng có người ở một Thanh Văn hành Bồ Tát mỗi ngày cúng một 

bữa ăn, như thế phước chứa gấp đôi về A Tăng Kỳ Số về trước. 

 

Nếu có người ở nơi tất cả thế giới cực vi trần và các Thanh Văn Thần 

Thông hành Bồ Tát mỗi ngày thường dùng trăm loại mùi vị ăn uống cõi 

trời và y phục đẹp đẽ cõi trời, ở nơi hằng hà sa số kiếp bố thí cúng dường. 

Nếu lại có người ở nơi một Như Lai thần thông hành Bồ Tát, trong mỗi 

ngày cúng thí một bữa ăn, như thế phước đức tụ lại gấp bội hơn cả A Tăng 

Kỳ Kiếp Số về trước. 
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Điều nầy nên hỏi: Sao gọi là Xe Dê của người hành Bồ Tát cho đến 

Như Lai thần thông người hành Bồ Tát vậy? 

Đáp rằng: Như trong kinh Như Nhập Định Bất Định Ấn, Phật bảo 

Ngài Diệu Cát Tường rằng: Bồ Tát có 5 hạnh. Đó là hạnh Xe Dê, hạnh Xe 

Voi, hạnh Nhựt Nguyệt Thần Thông, hạnh Thanh Văn Thần Thông, hạnh 

Như Lai Thần Thông. Trong nầy có hạnh Xe Dê và hạnh Xe Voi của người 

hành Bồ Tát là ở nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề có chỗ thoái 

chuyển. Còn người hành Nhựt Nguyệt thần thông, Thanh Văn thần thông 

và Như Lai thần thông là 3 hành của Bồ Tát mà ở nơi A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề chẳng thể thoái chuyển. Người hành xe dê của Bồ Tát kia 

là như thế nào? 

Giống như có người muốn qua 5 Phật sát vi trần số thế giới lại tự suy 

nghĩ đương cỡi xe dê, nhớ rồi liền lên xe tùy theo đường mà đến. Lúc bấy 

giờ con đường dài trải qua chịu biết bao nhiêu khổ hạnh cả trăm do tuần 

chịu đựng gió lớn thổi thối lui 80 do tuần. Nầy Diệu Cát Tường! Ý ông nghĩ 

sao? Người nầy lên xe dê kia trải qua một kiếp cho đến bất khả thuyết, bất 

khả thuyết kiếp hay qua khỏi thế giới ấy hoặc một thế giới chăng? 

Diệu Cát Tường trả lời rằng: Thưa chẳng thể được. Nếu kẻ ấy muốn 

qua chắc chắn không qua khỏi. 

Phật bảo: Nầy Diệu Cát Tường! Như thế ấy hoặc có Bồ Tát trước phát 

tâm Bồ Đề rồi. Sau đó ở nơi pháp Đại Thừa chẳng trì chẳng tụng. Ngược lại 

ở nơi pháp Thanh Văn hay vui theo tu tập cùng nhau xưng tán, thọ trì đọc 

tụng, giải thích nghĩa nầy. Lại làm cho người kia trì giữ, tu tập hiểu rõ. Do 

duyên nầy mà trí tuệ độn liệt, ở nơi vô thượng trí đạo có chỗ thối chuyển thì 

Bồ Tát ấy tuy trước có tu tập Đại Bồ Đề tâm, huệ căn huệ nhãn mà trí huệ 

kia bị độn liệt cho nên bị hư mất. Đây có tên là hạnh xe dê của người hành 

Bồ Tát. 

 

Sao gọi là hạnh Xe Voi của người hành Bồ Tát?  

Giống như có người muốn qua như trước Phật sát, vi trần số thế giới, 

lại tự suy nghĩ ta đang cỡi trên xe 8 gọng đầy đủ đồ trang sức đẹp của xe 

voi. Suy nghĩ như thế rồi liền leo lên tùy theo đường mà đến. Trải qua ngàn 

trăm năm đi 2.000 do tuần, nhẫn chịu gió lớn thổi lài lại 1.000 do tuần. Nầy 

Diệu Cát Tường! Ý ông nghĩ sao? Cho đến người nầy có thể trải qua một 

thế giới chăng? 

Diệu Cát Tường đáp: Chẳng thể Thế Tôn. Kẻ nầy không thể qua khỏi 

nơi nầy. 

Phật bảo: Nầy Diệu Cát Tường! Như thế, như thế đấy. Hoặc có Bồ Tát 

trước phát đại Bồ Đề tâm rồi, sau ở nơi pháp Đại Thừa chẳng trì chẳng 

tụng. Ngược lại pháp Thanh Văn vui yêu tu tập cho đến trì đọc giải nghĩa 

rõ ràng. Đây có tên là hành xe voi của Bồ Tát. 

 

Sao lại có Nhựt Nguyệt Thần Thông người hành Bồ Tát?  

Giống như có người muốn qua như trước Phật sát, vi trần số thế giới 

cho đến người nầy tạo Nhựt Nguyệt thần thông hành tùy theo đường mà đi. 
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Nầy Diệu Cát Tường! Ý ông nghĩ sao? Người nầy có thể qua khỏi thế giới 

nầy được chăng? 

Ngài Diệu Cát Tường bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người nầy 

có thể qua được. Lúc ấy trải qua thời gian dài lâu chịu cực khổ. 

Phật bảo: Nầy Diệu Cát Tường! Như thế như thế. Hoặc có Bồ Tát 

trước phát đại Bồ Đề tâm rồi, chẳng ở nơi pháp Thanh Văn yêu mến tu tập, 

cho đến một, bốn câu kệ lại chẳng trì tụng. Duy chỉ ở nơi pháp Đại Thừa ưa 

vui đọc tụng giải thích, ý nghĩa rõ ràng. Đây có tên là Nhựt Nguyệt Thần 

Thông hành Bồ Tát nhơn. 

 

Sao lại gọi là Thanh Văn Thần Thông người hành Bồ Tát? 

Giống như có người muốn qua như trước Phật sát, vi trần số thế giới, 

cho đến người nầy làm Thanh Văn Thần Thông đi theo đường mà đến. Nầy 

Diệu Cát Tường! Ý ông nghĩ thế nào? Người nầy có thể qua được thế giới 

kia chăng? 

Diệu Cát Tường bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, người nầy có thể 

qua được. 

Phật nói: Nầy Diệu Cát Tường! Như thế như thế. Hoặc có Bồ Tát phát 

tâm đại Bồ Đề rồi. Ở nơi pháp Đại Thừa mà yêu mến tu tập, mà còn ở nơi 

kia tu theo chỗ Đại Thừa Bồ Tát, tin phụng quy hướng, thân cận nơi kia, hy 

cầu Đại Thừa thọ trì đọc tụng cho đến gặp cả mất mạng nhơn duyên lại 

cũng chẳng xa rời Đại Thừa mà lại ở nơi kia tu Đại Thừa, rồi dùng hương 

hoa tôn trọng cúng dường. Ở Bồ Tát chưa học lại chẳng khởi tâm kiêu mạn. 

Đây có tên là Thanh Văn Thần Thông hành Bồ Tát nhơn. 

 

Sao gọi là Như Lai Thần Thông hành Bồ Tát nhơn? 

Giống như có người muốn qua như trước Phật sát, vi trần số thế giới 

cho đến người nầy cầu Phật thần thông đi theo con đường để đến. Nầy Diệu 

Cát Tường! Ý ông nghĩ sao? Người nầy liền bay qua khỏi thế giới kia 

chăng? 

Diệu Cát Tường bạch Phật rằng: Thế Tôn! Người nầy chỉ trong một 

khoảnh sát na phát tâm rồi tức bay liền qua đến thế giới kia. 

Phật bảo: Diệu Cát Tường! Như thế như thế! Hoặc có Bồ Tát phát đại 

Bồ Đề tâm rồi cho đến lành giải Đại Thừa tối thượng thậm thâm quảng đại 

nghĩa lý. Thường vì cứu độ tất cả loài hữu tình, phát đại Bồ Đề tâm, từ bi 

nhiếp thọ. Ở nơi 6 Ba La Mật Đa, Tứ Nhiếp Pháp v.v... phát tâm dũng 

mãnh rồi, lại làm cho người kia lại ở yên như vậy. Đây có tên là Như Lai 

Thần Thông hành Bồ Tát nhơn. 

Ở trong nầy cũng nói: Nếu có kẻ hủy báng chánh pháp tức thì ở nơi 

pháp làm việc chướng ngại, thật cực đại tội. Như kinh Bát Nhã Ba La Mật 

Đa nói rằng: Hoặc có kẻ tu Bồ Tát thừa, tuy gặp thấy được trăm ngàn Cu 

Ti Na Do Tha các Đức Phật Như Lai. Rồi ở nơi các Đức Phật đó rộng làm 

việc bố thí, cho đến tu tập trí tuệ mà khởi được tâm ấy. Tuy quy nơi chư 

Phật gặp nghe, thọ trì tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa nhưng không 

sanh tôn trọng. Hoặc thân, hoặc tâm tất chẳng thanh tịnh, khởi nhiễm ô nơi 



C:\Users\hoavouu\AppData\Local\Temp\KinhVan_1635-1_DaiThuaBaoYeuNghiaLuan.doc- 18 - 

huệ, thành đại tội nghiệp, tức ở nơi sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa tức sanh 

hủy báng. Do sự hủy báng sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa nầy mà liền hủy 

báng quá khứ, vị lai, hiện tại các Phật Thế Tôn cùng Phật tất cả trí. Do 

duyên nầy mà ở nơi pháp làm việc chướng ngại. Nghiệp nầy tương tục đọa 

vào đại địa ngục. Trải qua Cu Ti Na Do Tha trăm ngàn năm, từ một địa 

ngục ra khỏi, lại vào một địa ngục khác. Như thế cứ luân phiên vô số thành 

hoại. Địa ngục ra khỏi rồi lại đọa vào ngạ quỷ, rồi súc sanh. 

Ngài Xá Lợi Tử bạch Phật rằng: Thế Tôn! Chướng ngại chánh pháp 

nầy tội nghiệp tiếp nối rồi đọa vào ngũ vô gián địa ngục, làm cho có thể nói 

rằng rất nhiều tội nghiệp không thế nói hết phải chăng? 

Phật bảo: Hãy dừng lại Xá Lợi Tử! Ngươi chẳng nên nói nữa. 

 

Lại nữa những người tu Bồ Tát hạnh có rất nhiều loại ma. Như kinh 

Bát Nhã Ba La Mật Đa nói rằng: Lại nữa Tu Bồ Đề! Nếu có tạo lập các tên 

tuổi thì Bồ Tát nên biết. Đó là việc ma. Nếu có ma đến nghinh tiếp Bồ Tát 

thì nên nói như thế nầy. Ngươi biết, đây là Bồ Tát hiện thành chánh giác 

kiến lập tên nầy. Bồ Tát lúc ấy tùy khởi nhỏ nhen, lại ở tướng bất thối 

chuyển. Tức ma kia thay đổi chẳng được điều nầy. Nếu khởi tâm giải thích 

nghĩa là ta được thọ ký tức sanh tâm kiêu mạn. Ở nơi nầy cùng với Bồ Tát 

lại khởi khi mạn. Đây là ác ma xảo phương tiện muốn làm cho Bồ Tát sớm 

lìa bát nhã. Bạn lành chẳng nhiếp, bạn ác lại theo. Hoặc đọa vào Thanh 

Văn địa. Hoặc đọa vào Duyên Giác địa, khởi tâm khi mạn tương ưng, làm 

cho tội lỗi dày sâu qua 4 việc căn bản. Bồ Tát phải biết đây là ma sự. 

 

Trong kinh Diệu Cát Tường Thần Thông Du Hí nói rằng: Bồ Tát Diệu 

Cát Tường bảo: Nầy Thiên Tử! Tùy theo sự nghiệp mà thành ra điều nầy. 

Tất cả đều là ma sự. Nếu ở nơi cầu hoặc có chỗ chấp, hoặc có chỗ xả, đều là 

ma sự. Hoặc có chỗ muốn, hoặc có tưởng tượng, hoặc có lãnh nạp, hoặc có 

đo lường. Tất cả đều là ma sự. Lại nữa Thiên Tử! Hoặc ở nơi Bồ Đề tâm có 

chỗ chấp trước. Đều là ma sự. Ở nơi bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 

thiền định, trí huệ tâm mà có chấp trước. Đều là ma sự. Lại khi thí khởi 

tâm kiêu mạn, giới trụ phân biệt, nhẫn sanh phẫn nhuế, siêng năng đùa 

giỡn, thiền định chấp tướng, trí huệ tác ý. Đây tất cả những thứ nầy đều là 

ma sự. Nếu khởi tâm xa lìa. vui ở nơi tịch tĩnh thì đây cũng là ma sự. Hoặc 

ở nơi thiểu dục tri túc đầu đà công đức, khởi lãnh giải ý. Đây cũng là ma sự. 

Hoặc hành nơi không, hoặc hành vô tướng, hoặc hành vô nguyện, hoặc 

hành ở vô hí luận, hoặc hành viễn ly. Ở nơi Như Lai nói dạy chỗ hành khởi 

ý ngã mạn, có chỗ phân biệt. Tất cả đều là ma sự. 

Nầy Thiên Tử! Cho đến hoặc có phân biệt, hoặc không phân biệt, kiến 

văn giác tri, tưởng niệm sanh thì tất cả việc ấy cũng là ma sự. 

 

Thiên Tử hỏi rằng: Ngài Diệu Cát Tường. Đây là những ma sự mà do 

nhơn gì khởi lên? 

Ngài Diệu Cát Tường đáp: Nầy Thiên Tử! Các ma sự đó tất cả đều do 

từ tăng thượng tương ưng mà khởi. Vì sao vậy? Mà các ma sự ấy ở nơi tăng 
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thượng tương ưng pháp chỉ cầu liền được. Hoặc chẳng phải tương ưng 

thắng pháp ma thì làm sao? 

Thiên Tử đáp: Ngài Diệu Cát Tường: Thế nào là Bồ Tát Tăng Thượng 

Tương Ưng? Thế nào là chẳng tương ưng? Vì sao vậy. Ở nơi 2 pháp tương 

ưng là vì thế gian hòa hợp nương tựa. Tăng thượng tương ưng nầy tức là 

chánh tương ưng tăng ngữ. Chánh tương ưng nầy tức là chẳng tương ưng 

tăng ngữ. Chẳng tương ưng nầy tức là chẳng hí luận tăng ngữ. Chẳng hí 

luận nầy tức là chánh tương ưng tăng ngữ. Hoặc tương ưng, hoặc chẳng 

tương ưng đều được tạo thành. Cho nên Thiên Tử chẳng mắt tương ưng, vô 

sắc tương ưng cho đến vô ý tương ưng, vô pháp tương ưng. Đây nói tên là 

Bồ Tát chánh tương ưng. 

 

Lại nữa Thiên Tử! Nên biết các Bồ Tát có 20 loại pháp theo đó mà 

khởi ma sự làm cho ma mạnh hơn. Thế nào là 20 ? 

Một là ở nơi việc tu giải thoát nghiệp thì hay sợ chỗ sanh tử. Ở nơi tu 

tương ưng thắng hạnh thì phương tiện thân cận thừa sự cúng dường. 

Những điều nầy đều là Bồ Tát ma sự. 

Hai là hoặc hay quán không, thí xả hữu tình. Đó là Bồ Tát ma sự. 

Ba là hay quán vô vi ở nơi kẻ có thiện căn mà sanh giải quyện (giải đãi, 

mệt mỏi). Đây là Bồ Tát ma sự. 

Bốn là tuy khởi định ý mà chẳng tu hành định. Đây là Bồ Tát ma sự. 

Năm là thuyết pháp cho kẻ vui nói nghe mà chẳng khởi lòng từ bi. Đây 

là Bồ Tát ma sự. 

Sáu là ở nơi giới, người có đức hay cầu làm việc bố thí. Ở nơi người 

phá giới mà sanh hủy báng. Đây là Bồ Tát ma sự. 

Bảy là vui nói Thanh Văn, Duyên Giác lời an ổn trong Đại Thừa ngôn 

luận. Đây là Bồ Tát ma sự. 

Tám là riêng sâu nói lời vui các loại ngôn luận. Đây là Bồ Tát ma sự. 

Chín là tuy biết Bồ Tát đạo mà chẳng cầu tu Ba La Mật Đa đạo. Đây là 

Bồ Tát ma sự. 

Mười là xưng tán lời nói thượng căn tương ưng chẳng tương ưng các 

loài hữu tình mà vì sự dạy bảo. Đây là Bồ Tát ma sự. 

Mười một là tuy trồng thiện căn mà thối tâm Bồ Đề. Đây là Bồ Tát ma 

sự. 

Mười hai tuy ở nơi tương ưng quán hạnh tương tục sở hạnh mà chẳng 

làm cho các loài hữu tình như dạy bảo. Đây là Bồ Tát ma sự. 

Mười ba tuy cầu tận kia vô dư phiền não. Ở nơi sanh tử tiếp tục phiền 

não dính chặt. Đây là Bồ Tát ma sự. 

Mười bốn tuy lại nhỏ nhăn thắng huệ mà chẳng giữ đại bi chỗ duyên 

nơi cảnh. Đây là Bồ Tát ma sự. 

Mười lăm là ở nơi tất cả thiện hạnh hoặc chẳng đầy đủ phương tiện. 

Đây là Bồ Tát ma sự. 

Mười sáu tuy lại hy cầu Bồ Tát tụng pháp mà vui thọ trì Lộ Già Gia 

Đà ngoại đạo điển tịch. Đây là Bồ Tát ma sự. 
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Mười bảy tuy lại đa văn khi nghe pháp mà thường chứa riêng không 

làm cho kia biết. Đây là Bồ Tát ma sự. 

Mười tám tuy là đa văn nơi thế gian duyên vì kia nói thọ, rồi giữ riêng 

của cải làm việc vô nghĩa. Đây là Bồ Tát ma sự. 

Mười chín ở nơi Đại Thừa các pháp sư, mà chẳng gần gũi tôn trọng 

thừa sự. Ngược lại ở nơi Thanh Văn, Duyên Giác thừa kia là người chẳng 

đồng phần mà cũng đồng xưng tán. Đây là Bồ Tát ma sự. 

Hai mươi là nếu khi Bồ Tát cậy nhờ nơi của báu mà uy đức được lớn. 

Hoặc Thiên Đế Thích, hoặc Phạn Vương, hoặc hộ thế, hoặc Vua cùng 

Trưởng Giả tất cả chẳng thân cận tôn trọng, thừa sự ở nơi uy đức giàu có 

đó. Đây là Bồ Tát ma sự. 

Những điều nầy là Bồ Tát 20 loại pháp tùy khởi ma sự làm cho ma 

càng mạnh hơn. 

 

Trong kinh Hải Ý nói rằng: Nếu có Bồ Tát đầy đủ đại danh xưng, giàu 

có tự tại, chủng tộc cao quý, quyến thuộc số đông đều có phước hạnh. Do 

như thế mà sanh giải đãi chẳng biết cầu tương ưng thắng hành, kiêu kỳ 

buông lung. Hoặc thấy Bồ Tát xuất gia đầy đủ thường hành cầu tương ưng 

pháp. Càng lao nhẫn khổ, gió lớn, nóng nhiều, tất cả đều có thể cam thọ. 

Máu thịt tơi tả, dung nhan tiều tụy mà trước Bồ Tát như thế thấy kia hơn 

công năng rồi sanh ý khi mạn. Kia có nói lành mà chẳng nghe thọ, mà lại 

tăng khởi kiêu kỳ, tật mạn. Đây là Bồ tát ma lực câu chế. 

Lại nữa có 4 loại pháp hay ở nơi Đại Thừa mà làm chứng nạn. 

Một là hiển lộ cái đức của mình. 

Hai là che đậy cái đức của người khác. 

Ba là ngã mạn cao ngất. 

Bốn là phẫn nhuế (giận hờn giỗi) kiên cố (lâu dài). 

Lại các Bồ Tát chớ nên phát tâm Bồ Đề liền vì vui đủ, mà phải nên 

rộng tu tương ưng thắng hạnh. 

 

Ở đây nên hỏi: Tại gia Bồ Tát phải làm cái gì? 

Đáp rằng: Như Dũng Thọ Trưởng Giả vấn kinh nói rằng: Phật bảo: 

Nầy Trưởng Giả! Tại gia Bồ Tát tuy vẫn còn ở nhà nhưng thường tu chánh 

hạnh ở các nghiệp. Chẳng phải chánh hạnh thì chẳng làm. Nương vào pháp 

thọ dụng chẳng cần phi pháp. Hay khổ công cần cù chánh mệnh cho mình. 

Chẳng sống với tà mệnh. Chẳng làm não hại người khác. Tự nơi lợi lạc có 

được thường thọ dụng thì khởi tâm quán về vô thường. Rộng vì thật pháp 

mà hành hạnh bố thí, đại xả, chẳng tham. Tôn trọng cha mẹ, ở nơi vợ con, 

nô tỳ và những người làm việc cho đến bằng hữu, tri thức thường ở nơi 

chánh pháp hay chỉ bảo cho nhau. 

 

Lại nữa những gì mà người tại gia Bồ Tát không chính đáng thì không 

làm. Như kinh Xuất Gia Chướng Nạn nói rằng: Phật bảo Tôn Giả Đại 

Danh rằng: Ngươi hãy nên biết. Những kẻ mù kia, câm ngọng kia và Thủ 

Đà La chẳng biết vui, nhiều phỉ báng, diễm khúc, chẳng phải người nam, 
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thường làm kẻ hầu hạ, chuyển thành thân người nữ. Lạc đà, lừa, heo, chó 

cho đến rắn độc như thế các loại, đời đời sanh ra ở nơi Phật dạy mà chẳng 

sanh niềm vui. Lại nữa Đại Danh! Tại gia Bồ Tát nếu có 4 loại pháp là 

những điều chướng nạn. 

Một là ở nơi trước Phật gặp các căn lành cùng các loại hữu tình. Lại có 

tên cầu xuất ly, vui theo tâm thánh đạo. Ở nơi kia nếu làm chướng nạn thì ở 

đây là tại gia Bồ Tát đệ nhất chướng sự. 

Hai là nghèo nàn tài vật, con cái quyến thuộc chẳng tin nghiệp báo. 

Nếu người nam hoặc người nữ, hoặc vợ cùng thân bằng quyến thuộc ở nơi 

giàu có mà bỏ tục xuất gia thì ở nơi kia sẽ tạo nên chướng nạn. Đây là tại 

gia Bồ Tát có cái khó thứ hai. 

Thứ ba là tại gia Bồ Tát hủy lý chánh pháp, chưa nghe pháp mà đã thọ 

trì. Nghe rồi chẳng tin, ngược lại sanh hủy báng. Đây là tại gia Bồ Tát có cái 

khó thứ ba. 

Bốn là ở nơi giới đức Sa Môn, Bà La Môn khởi tâm làm tổn hại và có 

nhiều loại tâm sai trái. Đây là tại gia Bồ Tát có cái khó thứ tư. 

 

Như thế 4 loại và riêng biệt khởi lên các pháp chướng nạn. Tất cả là tại 

gia Bồ Tát cho đến đời đời chỗ sanh ra đều khó khăn. Như có một người rớt 

xuống giếng làm ô uế, rồi người khác nói: Khoái quá, đây là cái giếng có 

nước tinh khiết. Người kia nghe rồi ở nơi nước dơ khởi tưởng nước sạch. 

Chẳng uế ố làm chẳng thanh tịnh. Các dục nhiễm của hữu tình lại cũng như 

thế, tự nhiễm dục như bùn mà lại dạy cho người khác lại cũng ô nhiễm. Tự 

xấu ác mà dạy cho kia thì cũng lại như vậy. Tự mình tham sân si và ở vào 

chỗ hiểm nạn mà lại dạy cho người khác lại cũng sa đọa. Lại như có người 

hay oán hờn đối trước hầm lửa, mà lửa thì cháy, thiêu đốt 7 người lại chẳng 

có củi, chẳng có khói.  

Những kẻ nhiễm dục cũng lại như thế. Gần gũi với người nữ tán gẫu 

nói chuyện ham muốn, đọa vào hầm lửa, mà lại dạy người khác cũng bị đọa 

như vậy. Làm cho kia đọa rồi bịnh khổ ưu não thường xâm nhập bức bách. 

Lại như một người dạy làm cho người kia leo lên ngọn núi thì được khoái 

lạc, mà lại nói: Núi kia bằng thẳng chẳng có hiểm nguy gì, có thể leo núi, 

nhận sự hứng khởi. Thế gian cha mẹ ái luyến con cái lại cũng như thế. Vì 

thương con mà ở nơi dục nhiễm, tùy theo sanh mà chấp trước, mà pháp dục 

nhiễm thì thật là đại ác. Giống như con rắn độc. Người nầy tâm nhiễm, ở 

nơi trước người vợ ngược lại nói những lời hay đẹp để tán tỉnh muốn nói 

chuyện dục lạc. Kia là 3 đường dữ cực đại hiểm bố. Lại những lời hoa mỹ 

đó phản lại việc nói lành. Kẻ nói lời như thế phải đọa vào đường địa ngục, 

ngạ quỷ, súc sanh. 

 

 

Đại thừa bảo yếu nghĩa luận 

Hết quyển 3 
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Đại thừa bảo yếu nghĩa luận 

Quyển thứ 4 

 

 

- Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu. 

- Thí Hồng Lư Thiếu Khanh Tuyền Phạn Đại Sư Sắc Tử Sa Môn Thần 

Pháp Hộ và những người khác phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang 

chữ Hán. 

- Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, 

Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt ngày 31 tháng 7 năm 2004. 

 

 

Như kinh Nhựt Tứ Vương Sở Vấn, Phật dạy rằng: 
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Nầy Đại Vương! Người đắm trước ái nhiễm kia có ý muốn vui thấy nữ 

nhơn để làm phép nhiễm dục, chẳng vui thân cận các bậy giới đức Sa Môn 

và Bà La Môn, vì kia có giới đức mà đã cùng hiềm (ngờ) yểm (che đậy), 

giảm mất chỗ tín tâm giới, bỏ rơi phép trí tuệ. Cửa uế ác kia cùng khí ác 

đầy chỗ bất tịnh lưu xuất cho nên khởi lên chỗ trầm nhiễm, chẳng sanh chỗ 

tốt mà là chỗ uế ác cùng với những loài trùng bọ và chẳng nương tựa được 

nơi đâu, xa rời tàm quý (sự xấu hổ). Pháp của trời người diệt, tàn nhẫn hủy 

báng thân mệnh. Kẻ trí bị yểm tài vì người nữ kia đã hàng phục. Cùng với 

người nữa kia mà làm nô bộc để được sai sử. Nước dãi, nước mũi lưu 

chuyển toàn là đồ bất tịnh. Chấp đó làm mùi vị. Ở nơi cảnh bất tịnh ấy 

cùng với bò, dê, gà, heo, chồn và lừa cùng chỗ giống nhau. Ở nơi cha mẹ, Sa 

Môn, Bà La Môn thì xa rời hiếu ái. Ở nơi Phật Pháp Tăng thì giảm rất 

nhiều tín tâm thanh tịnh. Sẽ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở nơi 

hiểm ác nầy sợ hãi nơi hờ có cây thiết xoa. Đọa vào nơi Đẳng Hoạt 

(Sonytra), Hắc Thằng (Kàlasùtra), Chúng Hợp địa ngục, Hảo Khiếu địa 

ngục (Rovuva), Đại Hảo Khiếu (Maha - Rovuva), Viêm Nhiệt (Tapana), 

Cực Viêm Nhiệt (Pratapana), A Tỳ địa ngục (Avisi) hay còn gọi là Vô Gián. 

Tất cả đều do cùng người nữ kia gần gũi đùa bỡn, ái luyến, hỉ tiếu, vui đùa, 

hưởng lạc, ca, vũ, xướng, kỵ như thế thường nhớ nghĩ đến. Ở nơi ấy việc xa 

lìa chẳng bao giờ nhớ nghĩ đến. Lại cũng chẳng nhớ nghĩ đến cha mẹ sanh 

thành dưỡng dục, cực trọng tâm ân, vì ta khó nhọc. Mười tháng hoài thai, 

chỗ dơ nhớp chấp nhận. Ở nơi ấy chịu cam chịu khổ. Lại đến lúc sanh tăng 

trưởng sự đau đớn khổ não đến dường nào. Để dưỡng nuôi phải lo cho có 

sữa, lân mẫn từ ái. Kịp đến trưởng thành thì lo dạy đỗ nơi cõi Diêm Phù Đề 

nầy cho nghề nghiệp, muốn làm cho con mình được an ổn lợi lạc. Vì cha mẹ 

muốn cho con mình được an lạc nên đã chọn dòng giống mà dựng vợ gả 

chồng. Cho đến khi lấy chồng sinh con vẫn còn thương mến. Vì say mê trói 

buộc loạn tâm nên yêu đắm vợ con chẳng hề nhớ nghĩ tôn trọng hiếu dưỡng 

với cha mẹ. Ngược lại còn khinh chê cha mẹ rẻ rúng. Đến khi cha mẹ về già 

các căn yếu dần thì con cái lại tìm kế xua đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. 

Phật dạy: Nầy Đại Vương! Ngài xem kẻ kia chẳng có tâm từ mẫn, sanh 

tâm xa lìa, khởi ra tâm tổn hại. Chẳng nhớ ơn cha mẹ sanh ra, dưỡng dục 

khó khăn mà cha mẹ thường cùng con cái tạo cho sự an lạc. Tìm đủ mọi 

phương tiện cho con được an ổn. Thế mà con kia lại quên ơn cha mẹ, đuổi 

cha mẹ ra khỏi nhà, lại còn cùng với vợ con thường hay tụ tập ăn uống, áo 

quần tùy ý thọ dụng. Do nhơn duyên nầy mà xa rời đường lành làm chuyện 

phi pháp, quyết định sẽ đọa vào đường ác. Lại nữa nói rằng tất cả loài hữu 

tình đều cùng làm tà hạnh. Duy chỉ có các Bồ Tát là không làm. Cho nên sát 

sanh, trộm cướp, dục tà hạnh v.v... như thế làm rồi quyết định sẽ rộng mở 

quả chẳng đẹp đẽ gì. 

 

Như kinh Nguyệt Đăng Tam Muội có kệ rằng: 

Kẻ ngu chìm đắm nơi dục lạc 

Gần gũi người nữ nhiễm uế thân 

Lại còn hướng dẫn chỗ nhơ uế 
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Tùy nghiệp đọa vào nơi đường dữ 

Phật chẳng tán thán, nói nhiễm dục 

Lại chẳng nghe, mà gần nữ nhơn 

Sợ hãi lớn, dây kia trói buộc 

Muốn gái, sợi dây cột thật ác 

Lửa muốn, mạnh quá làm xa lìa 

Như con rắn độc, nên phải biết 

Người nữ chẳng tin, chẳng thể tựa 

Biết ở đường nầy, nên phải hiểu 

Nên xem Bồ Đề con đường tốt 

Cho nên chỗ Phật, cần thân cận 

Quán rồi, Bồ Đề Thánh Đạo tròn 

Liền được chư Phật, trí vô thượng. 

 

Như kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói rằng: Ở trong các địa ngục đều có 

tội nhơn thì bị ngục tốt ngày đêm nhiều lần ra lệnh rằng: Ngươi là tội nhơn, 

tự tạo các ác nghiệp, quyết định chẳng thể tha chỗ tạo ra. Kia có vô số 

những loại nghiệp bất thiện cũng lại như vậy. Bây giờ thọ vô số loại khổ. 

Nhơn đã là vậy thì nhận quả không sai khác.Hạt giống đã gieo thì thọ quả 

lại cũng vậy. Do như thế mà người và các tội nhơn bị đọa vào tại đại địa 

ngục Diệm Nhiệt. Do tự mình tạo nghiệp bất thiện và nhơn xưa đã đầy đủ 

và bây giờ phải thọ nghiệp quả bất thiện lại cũng đầy đủ như thế. Như vậy 

trải qua hằng trăm ngàn năm tạo nên những tội nghiệp. Ở nơi chẳng chết 

đó chẳng thể muốn một niềm vui. Thì tội nhơn kia thọ tội cho đến quả địa 

ngục mãn rồi hoặc được phóng thích, liền kêu cầu cứu giúp đỡ. Tội nhơn 

dáo dác nhìn như đám mây đen lớn đột nhiên ùn ùn nổi lên, rồi thì các thần 

Kim Cang cùng với những con chó ác, nghe tiếng rống thật to đến vây 

quanh. Tội nhơn thấy rồi bốn hướng đều bị vây bủa. Tức thời những con 

chó ấy chạy lại, gầm thét, cấu xé tội nhơn để ăn thịt. Da thịt, phèo phổi ruột 

gan đứt ra từng đoạn. Tay chân xương cốt mỗi mỗi phân ly. Cho đến tất cả 

thân phận đều bị ăn nốt. Chẳng còn gì sót lại cả. Như thế ăn xong nghiệp 

lực vẫn còn rồi sanh trở lại, trải qua nhiều năm tháng, lại bị ăn nữa. Phàm 

những nghiệp quả báo như thế đều do sát sanh để ăn thịt, hại những loài 

hữu tình. Cho nên quả báo là như thế. 

 

Lại như quả báo của sự trộm cắp như tội nhơn kia tuy thấy quả báo 

của nghiệp làm chơn thật mà lại làm nghiệp ác. Khi bị huyễn hoặc mê muội 

không thôi, xâm phạm tài sản của kẻ khác. Chỉ thủ lấy cho mình. Do tội nầy 

mà ngục tốt kia cầm giữ tội nhơn. Nắm rồi tức thì dùng dao để cắt tay chân 

ra từng khúc. Dứt xong rồi hoàn lại. Thấy tội nhơn khác lại bỏ chạy. Vì bị 

ngục tốt bắt giữ rồi, hoặc bị xẻo bằng kiếm, hoặc cho uống thuốc, hoặc tra 

tấn, hoặc thọ hình. Tất cả đều dùng bằng lửa xe kéo, đâm dao đủ loại để trị 

tội. Tất cả những việc nầy đều do tội trộm cướp, là kết quả của nghiệp bất 

thiện. Trải qua vô số trăm ngàn năm tại nơi địa ngục. Cho đến nghiệp trộm 

cướp hoại tan, đến chỗ cuối cùng sau đó mới phóng thích. 
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Lại nữa bây giờ nói đến cái quả của lòng dục làm tà hạnh. Nghĩa là kẻ 

nhiễm dục thấy người nữ kia tại địa ngục Hôi Hà (sông tro) hoặc nổi hoặc 

chìm kêu la sợ hãi, mà địa ngục kia bị đốt cháy thật cực ác. Lửa giống như 

dòng nước chảy. Lúc ấy người nữa kia khóc lóc bi ai kêu la nói rằng: Tôi tự 

làm nghiệp nầy, bây giờ đọa xuống địa ngục Hôi Hà thật là cực hiểm ác; nơi 

ấy chẳng cứu được, chẳng có chỗ dựa nương. Nguyện vì tôi mà cứu hộ. Lúc 

ấy kẻ nhiễm dục nghe người nữ nầy la khóc rồi nghiệp huyễn si mê, tức thời 

chạy đến nhập vào sông ấy. Người ấy lại bị lửa đốt toàn thân thể, cuốn trôi 

chảy đi. Chẳng còn dấu tích, chỉ như một quả cam. Nghiệp lực ấy tức lại 

hoạt động, lại thấy như trước người nữ kia ở sông tro (Hôi Hà) kêu la cầu 

cứu. Người nầy thấy rồi lại chạy đến gần trước người nữ kia. Lúc ấy người 

nữ kia ngược lại nắm bắt người ấy trước, tức thời thành lửa trở thành gậy 

gộc đánh vào tội nhơn. Người ấy bị gậy đánh nên máu chảy đầy mình, toàn 

thân bị tan nhỏ ra. Vô phương cứu chữa như một trái cây. Nghiệp lực của 

kẻ nhiễm dục nầy kéo dài rồi phục hoạt trở lại. Vì nhiễm ấy nặng nên lại 

chạy đến trước người nữ và nằm bắt người nữ kia cùng nhau nhào xuống 

sông tro ấy. Ở nơi địa ngục lớn nầy trải qua vô số kiếp, trăm ngàn năm cho 

đến nhiễm dục nghiệp quả tan hoại, cho đến không còn gì nữa, sau đó lại 

phóng thích. Lại sanh trở lại như kinh đã rộng nói. 

Ở nơi đây biết tài, phú, thọ mệnh chớ có sanh chấp trước. Kẻ sanh 

chấp giữ làm kẻ tà hạnh. 

Như kinh Thắng Quân Vương Sở Thuyết, Phật bảo rằng:  

Nầy Đại Vương! Giống như thế gian nếu có người nam, người nữ trong 

giấc mộng thấy vườn rừng tốt đẹp hoặc sông núi dễ thương; hoặc thấy 

người dễ thương ở ngoài cửa chợ. Lại mê muội thấy cho là có.  

Nầy Đại Vương! Lại như các trái cây đơm hoa kết trái trên cành. Đầu 

tiên là màu xanh rồi biến thành màu đỏ. Sau đó thành búp rồi nở hoa. Hoa 

nở chẳng bao lâu thì có trái. Trái rơi rồi sau đó chỉ thấy cành trơ trụi. Như 

trước đó thì hoa và quả chẳng có. Bây giờ Đại Vương cũng lại như thế. Ở 

thế gian vua luôn luôn muốn sung sướng, vua giàu có vui khỏe, vua say nơi 

ngũ dục. Có nhiều voi, ngựa, xe cộ, của kho, tài vật, lúa thóc, cung khuyết, 

vườn tược, tiền bạc, trân bảo, đại thần, tể quan, hậu phi, cung điện, đồng 

nam, đồng nữ. Cho đến tất cả vương tộc thân thuộc. Phàm như thế mà tất 

cả đều xả bỏ muốn xa lìa. Vì tất cả những thứ nầy đều là vô thường, chẳng 

có gì kiên cố, chẳng phải cứu cánh, đó là pháp biến đổi, đó chẳng phải chân 

thật, đó chẳng phải dài lâu, đó là động, là giao, sát na tiêu tán. Cứu cánh là 

tội lỗi. Những thứ nầy mất rồi thì cuối cùng cũng chẳng còn chi cả. Vì sợ vì 

não nên sinh ra lo âu nhiều. Đây là tổn, đây là đọa, đây là đoạn, đây là phá. 

Đây là pháp ly tán.  

Nầy Đại Vương! Như thế nên biết! Lại như có 4 núi lớn từ 4 phương 

đến. Núi nầy chắc thật, chẳng phá, chẳng hoại. Trên đỉnh cao ấy đầy đủ cả 

hư không, rồi một thời rơi xuống đất. Lúc ấy đại địa các loài hữu tình, cho 

đến tất cả cây cối thảo mộc đầu bị gãy đổ. Những loài hữu tình ở đây và loài 

thảo mộc tất cả đều chẳng thể chạy trốn. Dầu cho có thế lực đi nữa cũng 
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không thể chạy khỏi. Lại chẳng có phương thuật và cũng chẳng có tác dụng 

để dừng lại. 

Nầy Đại Vương! Bốn loại sợ hãi ấy cứ tiếp tục đến lại cũng như vậy. 

Tất cả các loài hữu tình đều chẳng thể chạy. Dẫu cho có sức mạnh, thế lực 

cũng không thể tránh khỏi. Lại vô phương thuật và các tác dụng dùng để 

chế ngự lại. 

Thế nào là 4 ? Nầy Đại Vương! Sợ cái già đến nó hoại tướng thiếu niên. 

Sợ bịnh đến, nó hoại sự an lạc. Sợ chết đến nó hoại giảm tuổi thọ. Tà hạnh 

nếu sanh thì mất chánh hạnh. Nầy Đại Vương, con Sư Tử là chúa của loài 

thú. Nếu bị lạc vào trong bầy thú để bắt một con ăn thịt thì tùy theo sự ham 

muốn ấy chẳng lấy làm khó. Tuy nhiên vì con sư tử kia có sức mạnh. Nếu 

vào chỗ hổ báo và những con chim ác thú khác thì khó tự tại, bị ăn thịt 

chẳng còn.  

Nầy Đại Vương! Mũi tên của sự chết, bắn người cũng như thế. Trúng 

mũi tên ấy lại bị mê loạn chẳng thể cứu, chẳng thể về. Tay chân rã rời máu 

me khô cạn, não khô, thấy mặt mày cả sợ. Tay chân dư thừa không cựa 

quậy nổi. Nếu uống nước dãi chảy đầy, đại tiểu tiện làm cho dơ nhớp cả 

thân mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức chẳng hoạt động. Yết hầu đóng 

chặt, muốn nói chẳng ra lời. Y sư cũng đành bó tay chẳng có thuốc chữa. 

Những mùi vị ăn uống lúc ấy sao có thể được. Người nầy lúc ấy tùy theo 

nghiệp lực ham muốn mà vui say; nhưng từ vô thỉ đến nay, lại sanh rồi già, 

bịnh chết. Luân hồi lưu chuyển qua lại chẳng dừng. Thần thức lại xa lìa rồi 

lại hoàn lại. Mạng nầy vì nghiệp nên mới có thân nầy. Diệm Ma ngục tốt 

thật là đáng sợ. Đêm dài tăm tối thường lại dài lâu.  

Lúc mới bỏ thức, lại ra vào chỗ hơi thở cạn dần, đơn độc một mình 

chẳng có bạn lữ chẳng chỗ tin tưởng. Bỏ thế giới nầy đi thế giới kia. Đường 

dài cô độc phải đi, đến nơi bị khủng bố lại sanh sợ hãi, tìm con đường thật 

an ổn mà đi; nhưng lại vào chỗ tối tăm, đại nạn nguy hiểm, chưa hết sinh tử 

nổi trôi trong biển lớn, gió nghiệp lại thổi đến làm cho trôi giạt vô định. 

Chẳng biết phương hướng, chẳng biết ai nghinh tiếp. Lúc ấy vô cứu, vô 

quy. Phật bảo: Nầy Đại Vương! Chỉ trừ những pháp lành là lúc ấy mới có 

nơi quy thuận mà cứu hộ được. Nầy Đại Vương! Thế gian giàu có vui sướng 

chẳng nên sanh tâm đắm trước. Tất cả những việc làm ấy đều là tà hạnh. 

Cho nên Đại Vương nên tu chánh hạnh. 

 

Nói về chánh hạnh thì như Chơn Thật Phẩm nói rằng: Kẻ làm vua làm 

8 loại để giúp đời, tương ưng với chánh pháp. Thế nào là 8 ? 

Một là thế gian không con, cô độc như người tưởng nhớ vì con. 

Hai là giúp đỡ cho bạn ác như tưởng nhớ đến bịnh nhơn. 

Ba là thấy có các khổ nạn, tưởng đến khởi tâm cứu giúp. 

Bốn là thấy có niềm vui khởi tưởng sự hoan hỷ. 

Năm là oán giận mà xem tưởng kia là duyên để lìa sự sai trái. 

Sáu là ở nơi bạn lành khởi tưởng tùy theo giúp đỡ. 

Bảy là thấy các sự vui, giàu có tưởng là thuốc men. 

Tám là ở nơi thân thể thì nên nhớ đến vô thường. 
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Lại nữa như trong kinh Phá Ác Huệ nói rằng: Kẻ làm vua nên đầy đủ 

4 phép thì mới thọ lễ quán đảnh của vua, tức thành pháp bất thoái đọa. Xa 

hơn nữa thì được Như Lai ứng cúng chánh giác nhớ nghĩ thương mến. 

Rộng được giàu có đầy đủ. Thế nào là bốn ? 

Một là hộ trì giáo pháp Như Lai làm cho được tồn tại lâu dài. 

Hai là bỏ đi tội bất thiện pháp. 

Ba là gìn giữ không, vô tướng, vô nguyện pháp môn. 

Bốn là phát khởi tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (vô thượng 

chánh đẳng chánh giác).  

Ở trong đây có nói bỏ đi tội bất thiện pháp là thế nào? Như trong 

phẩm Nhựt Tụng nói rằng: 

Phật dạy: Nầy Đại Vương! Trong đời vị lai các vị Sát Đế Lợi, Bà La 

Môn, Phệ Xá, Thủ Đà. Ở trong đó có một loại tu hành chánh pháp. Người 

nầy xả bỏ nhà cửa, ruộng vườn, nô tỳ, giường nằm, đồ đạc, bịnh duyên, 

thuốc men cho đến tay chân. Như thế tất cả đều xâm đoạt. Hoặc tự thọ 

dụng, hoặc cùng người khác thọ dụng thì những Sát Đế Lợi, Bà La Môn, 

Phệ Xá, Thủ Đà nầy tức liền hiện sanh 20 loại pháp bất khả ái (chẳng dễ 

thương). Thế nào là 20 ? 

Một là hiền thánh xa rời. 

Hai là gặp đối phương hủy báng lưu bố. 

Ba là có yêu, xa lìa. 

Bốn là sanh ra nhiều oán giận. 

Năm là tài vật đồ riêng đều bị phá hoại. 

Sáu là sanh ra nhiều tán loạn. 

Bảy là thân thể tàn tật thiếu sót. 

Tám là chẳng được ngủ nghỉ. 

Chín là thường gặp đói khát. 

Mười là trong đồ uống có độc. 

Mười một là bạn bè khinh nhờn. 

Mười hai là thường cùng kẻ khác tranh tụng. 

Mười ba là cha mẹ vợ con, nô tỳ, quyến thuộc chỉ vẽ mà chẳng làm. 

Mười bốn là tự sống pháp riêng, cất chứa của riêng, vì kẻ khác mà 

hiển bày. 

Mười lăm là tự giấu người và giấu việc để nói cho người khác. 

Mười sáu là tài vật tiêu phí mất mát 5 phần. 

Mười bảy là bịnh khổ nặng nhẹ đến bức hại. 

Mười tám là người giúp thuốc men lại cho xa rời. 

Mười chín là máu thịt khô khan, thọ các khổ não. 

Hai mươi là thân trôi nổi, đại tiểu tiện, dơ nhớp mà mất. 

 

Nầy Đại Vương! Như thế 20 loại pháp chẳng dễ thương. Chúng hiện 

sanh quyết định rộng khắp đều do kia tu hành chánh pháp, người có xâm 

đoạt kia, có thọ dụng đồ riêng, hoặc tự thọ dụng cùng tha nhơn thì do nhân 

duyên nầy mà khi mạn kia chung rồi bị đọa vào A Tỳ Địa Ngục. Cho đến 
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một kiếp đói khát, uống nước đồng, ăn hòn sắt nóng, thân bị lửa đốt cháy 

áo quần. Như thế nhiều loại thọ đại ác khổ. Hết rồi ở kiếp kia từ địa ngục 

ấy mà ra, rồi sanh trở lại ở nơi chốn ngạ quỷ. Ở nơi khoáng giả cực ác hiểm 

nạn, đất đai khô cằn. Bốn bên đều bị lửa đốt, gió thổi nóng nực. Đất ấy 

cứng như dao kiếm. Trải qua vô số trăm ngàn tuổi thọ khổ ở chỗ kia. Sau 

đó thời gian hoặc bị mất rồi ở nơi biển lớn cả thịt làm mồi. Cả trăm do 

tuần, vì túc nghiệp ấy nên làm cho biển kia chu vi trăm do tuần tất thành 

nước đồng chảy nóng, như thế trải qua nhiều trăm ngàn năm. Ở nơi biển 

lớn ấy thọ cái khổ của địa ngục. Từ nơi kia diệt rồi, lại trở lại nơi cực ác 

hiểm nạn đại khoáng giả ấy hóa thành từng tốp thịt giống như núi cao, chu 

vi bốn phương gió thổi. Ở bốn mặt loài chim chóc chạy nhảy, thú vật đến ăn 

thịt, qua thời gian dài lâu hoặc bị mất nơi kia, rồi sanh trở lại nơi địa ngục 

nầy. Địa ngục hết rồi số số thọ nhận quả báo khổ ác. Sau đó mãn một kiếp 

lại được làm thân người.Tuy sanh vào nước có Phật nhưng ngũ trược đầy 

đủ không, vô trí huệ, mắt bị yếu kém, lại bị câm ngọng.  

 

Nầy Đại Vương! Phàm như thế đều do kia tu hành, xâm đoạt người tu 

chánh pháp và thọ dụng riêng tư. Như trong phẩm Nguyệt Tạng nói rằng: 

Nầy các hiền giả! Ở nơi pháp của ta kẻ xuất gia là khởi đại tội. Cho nên sát 

sanh, trộm cướp, tà hạnh, vọng ngữ v.v... là những bất thiện nghiệp. Nghĩa 

là Sát Đế Lợi kia sai trái cho đến châu thành, làng xóm, cung cấm. Còn 

người xuất gia thì ở nơi quốc thổ, châu thành, trụ xứ, chùa viện, đa phần 

cấm tuyệt không cho ở đó. Hoặc nói điều phục, nghĩa là nói lời ác hủy báng, 

hoặc thân điều phục. Nghĩa là thêm trọng trách. Ở tất cả nơi kia như thế 

trở lại tất cả chẳng giải thoát. Ở nơi cõi trời người thì có chỗ giảm thất, 

phải đọa và nơi A Tỳ địa ngục. 

Lúc đo chư thiên cho đến Yết Thác Bố Đơn Na tùy theo chỗ đến cùng 

tất cả đại chúng, hoặc ở nơi Tam Bảo phát sanh tối thượng tâm thanh tịnh, 

cùng các loại tướng, hay sanh tôn trọng. Rồi liền nói lời rằng: Chúng ta từ 

nầy trở đi thệ ư tất cả Thế Tôn, những điều dạy dỗ sẽ hộ vệ. Cùng với các 

Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Dưới đến kẻ phá giới của 

Phật, dưới nữa là những người ở nơi Phật Pháp mà chẳng giữ giới hạnh, lại 

cạo tóc mặc áo cà-sa mà không nhiếp thọ. Chúng tôi ở nơi ấy khởi tưởng ơn 

lớn, tất cả đều vì đó mà giúp đỡ. Tất cả đồ đạc đều tưởng dưỡng làm cho 

nhiếp trì. Hoặc lại tùy theo chỗ nơi, hoặc có quan chức ở nơi kia cạo bỏ râu 

tóc mặc áo cà-sa, vì nhiều nhơn duyên thêm vào trọng trách. Ở những nơi 

như thế chúng tôi không ủng hộ giữ gìn. Xả bỏ tất cả cảnh giới, tùy theo đất 

nước mà khởi đủ loại siểm cuồng, chẳng thật đấu tranh, sát hại, tật bịnh, 

đói khát, cùng binh lính xâm nhập, mưa gió không đúng lúc hoặc sớm hoặc 

chậm những hạt giống ấy tan hoại. Có những sự nhiễu não như vậy. Ta 

chẳng vì kia mà làm cho dừng lại. Chúng tôi đang đến ở nước khác, trong 

ấy có đệ tử Phật sẽ làm sự hộ trì, gìn giữ tôi, lại không có cảnh giới xả ly mà 

đi. 
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Như trong kinh Địa Tạng có nói: Phật dạy rằng: Nầy Địa Tạng trong 

quá khứ có nước tên là Bán Tả La. Vua tên là Tối Thắng Quân. Lúc ấy vua 

kia có pháp muốn hình phạt người. Vì hộ mệnh mà cạo bỏ râu tóc, quấn y 

cà-sa trên mình. Lúc ấy người giết (đô phủ) mang tội nhơn trói chặt 5 chỗ, 

đuổi chạy đến đồi Mao Thế Yết Lan Phạt Già, nơi rừng sâu rồi bỏ đó mà 

về. Tức thời trong đêm ấy ở đồi kia có La Sát nữ tên là Ác Nhãn cùng với 

5.000 quyến thuộc lại xâm nhập vào rừng. Thấy được người nầy bị trói 5 

chỗ mà đầu cạo nhẵn và mặc áo cà-sa. Thấy vậy tức thời đi quanh phía hữu 

đảnh lễ, rồi ra, khỏi rừng. Sau đó có La Sát nữ tên là Khư Di La Cấm Đế 

cùng với 1.000 quyến thuộc. Sau đó có La Sát nữ tên là Tránh Mãnh Phát. 

Sau đó có La Sát nữ tên là Kiếm Khẩu tiếp theo mà đến, rồi vào rừng, mỗi 

mỗi đều thấy vị nầy đầu cạo nhẵn và mặc áo cà-sa, thấy rồi tuy chúng đói 

khát nhưng chẳng xâm phạm ăn thịt, đảnh lễ rồi lui. 

 

Lại nữa trong quá khứ có một vị vua tên là Tối Thắng Phước. Vua kia 

có trí thần mà pháp nầy là hình phạt là con voi say. Người nầy lại mặc áo 

cà-sa và giấu kín trong thân người kia và cho con voi say đến ngửi, rồi bó 

tội nhân để đó, cho đến dùng sức mạnh quăng lên đất. Lúc đó con voi thấy 

tội nhơn thân lại có áo cà-sa, thấy rồi liền sanh tâm thanh tịnh và dựng cho 

tội nhơn kia ngồi dậy, rồi quỳ xuống trước mà khóc lóc hối tạ. Lại dùng vòi 

xịt vào hai chân. Phật bảo: Nầy Địa Tạng! Thấy con voi kia tuy thọ thân là 

loài thú nhưng khi thấy áo cà-sa còn bỏ mà đi,chẳng tạo tội nghiệp, huống 

nữa ở đời vị lai có Chiên Đà La Sa Nặc cùng với quan thuộc, Sa Môn, Bà La 

Môn, Trưởng Giả và trong đó có người Chiên Đà La. Thật ra thì ngu si 

khởi, thông minh kiêu mạn cho nên nói lời ngọt dịu để cảm hóa thế gian. 

Nghĩa là ta đã cầu vô thượng Đại Thừa thì những kẻ ngu si Chiên Đà La 

kia, chẳng sợ, chẳng xem quả báo ở đời sau mà ở nơi pháp của ta xuất gia 

làm người. Nếu là pháp khí, hoặc chẳng phải pháp khí do nhiều duyên khác 

nhau tự cầu ra khỏi. Nghĩa là lời nói ác tức khắc làm hại thân nầy. Dừng lại 

riêng tư những đồ thọ dụng. Hoặc lại ở những phong tục khác nhau do sự 

nghiệp chế ra, hoặc dòm ngó trì trệ, hoặc do thừa hành cầu ra khỏi chỗ nầy 

mà điều chế lại. Như thế cho đến muốn hại mạng nầy. Những người kia ở 

nơi 3 đời tất cả chư Phật Thế Tôn khi sanh ra không gặp. Lúc ấy đang ở A 

Tỳ Đại Địa Ngục. Làm mất căn lành, thiêu cháy liên tục. Tất cả người trí 

thường nên xa rời vậy. 

 

 

Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận 

Hết quyển 4 

 

******************** 
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