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Lôøi noùi ñaàu 
cuûa ngöôøi dòch Vieät Ngöõ  
 

Caùch ñaây vaøi naêm, toâi ñaõ ñöôïc ñoïc dòch 
phaåm Boà taùt haïnh cuûa thaày Trí Sieâu vaø 
sau ñoù, baûn dòch tieáng Phaùp Vivre en 
heùros pour l'eùveil. Saùch naøy ñaõ gaây cho 
toâi moät chaán ñoäng saâu xa, nhaát laø thaáy 
ña soá caùc hoïc giaû vaø haønh giaû Phaät giaùo 
hieän nay treân theá giôùi ñeàu ít nhieàu chòu 
aûnh höôûng cuûa noù trong haàu heát caùc baøi 
giaûng, taùc phaåm, dòch phaåm cuûa hoï; ñuû 
bieát aûnh höôûng noù saâu roäng chöøng naøo. 
Ñöôïc bieát luaän naøy mang teân Nhaäp boà 
taùt haïnh cuûa boà taùt Tòch thieân soáng taïi 
mieàn Nam AÁn vaøo theá kyû thöù baûy (xem 
tieåu söû do thaày Trí Sieâu bieân soaïn). Ñaây 
laø moät trong ba taùc phaåm cuûa ngaøi ñeå 
laïi, nguyeân vaên Phaïn ngöõ theo theå keä 
tuïng, laø saùch goái ñaàu giöôøng cuûa taêng ni 
phaät töû taïi caùc nöôùc theo ñaïi thöøa ôû AÁn 
ñoä vaøo theá kyû thöù taùm, thôøi gian ñaïi 
thöøa cöïc thònh, vaø sau ñoù, taïi caùc nöôùc 
taây vöùc nhö Moâng coå, Taây Taïng suoát 
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ngaøn naêm, vaø hieän raát thònh haønh ôû 
caùc nöôùc taây phöông, ñaõ coù nhieàu baûn 
dòch ñuû caùc thöù tieáng. Rieâng Phaùp ngöõ 
ñaõ coù hai ba baûn dòch, Anh ngöõ cuõng 
vaäy, so ra khoâng sai bieät bao nhieâu, ñuû 
bieát caùc dòch giaû taây phöông laøm vieäc 
raát nghieâm tuùc, nhôø söï höôùng daãn cuûa 
chính caùc vò thöôïng sö ñang thöïc haønh 
caùc phaùp ñeà caäp trong saùch naøy. Caùc 
ngaøi laø nhöõng baøi Phaùp soáng ñoäng ñaõ 
vöøa höôùng daãn, vöøa ñem laïi nguoàn höùng 
khôûi cho nhöõng dòch giaû. Caùc phaùp ñöôïc 
ñeà caäp khoâng ngoaøi möôøi haïnh Phoå 
hieàn, saùu ba la maät, tònh chæ vaø tueä quaùn, 
lyù Taùnh khoâng theo laäp tröôøng Trung 
quaùn maø taùc giaû, boà taùt Tòch thieân, laø 
ñaïi bieåu. Coù theå noùi ñaây laø moät boå tuùc 
vaø giaûi roäng giôùi baûn Boà taùt ñaëc bieät 
daønh cho giôùi xuaát gia, nhöng cuõng coù 
theå phoå caäp cho taát caû moïi ngöôøi, nhaát 
laø taùm chöông ñaàu cuûa saùch ñaõ ñöôïc 
chuyeån dòch thaønh thô luïc baùt vaø song 
thaát.  
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Vì söï goø boù cuûa vaàn ñieäu, chaéc chaén dòch 
thô khoâng theå naøo loät heát thaùnh yù trong 
nguyeân baûn, neân song song vôùi baûn dòch thô, 
coøn coù baûn dòch vaên xuoâi. Bôûi vaäy, gaëp nhöõng 
choã khoù hieåu trong baûn dòch thô, xin ñoäc giaû 
tham khaûo caâu, phaàn töông ñöông trong baûn 
dòch vaên xuoâi. Ngoaøi ra, trong khi dòch vaên 
xuoâi, ñeå giuùp ngöôøi chöa raønh nhöõng töø ngöõ 
Phaät giaùo vaø phaùp soá, toâi coù chuù theâm giaûi 
thích trong ngoaëc ñôn keøm theo ngay sau moãi 
töø khoù hieåu.  

Baûn dòch naøy caên cöù treân baûn goác baèng 
Haùn ngöõ cuûa Traàn Ngoïc Giao dòch töø Taïng 
ngöõ keøm chuù giaûi baèng tieáng Phoå thoâng, do 
Taïng haûi xaõ Ñaøi Baéc xuaát baûn (Trung hoa daân 
quoác naêm 81); ñoàng thôøi tham khaûo baûn tieáng 
Phaùp noùi treân cuûa Georges Driessens, Editions 
du Seuil xuaát baûn 1993, vaø baûn Anh dòch cuûa 
Stephen Batchelor, A Guide to the 
Bodhisattva's Way of Life, Library of Tibetan 
Works and Archives xuaát baûn 1979.  
Xin chö Boà taùt gia hoä cho baûn dòch naøy khoâng 
quaù xa Thaùnh yù.  

Baûn dòch naøy coù ra laø nhôø thaày Phaùp 
Quang ôû Texas ñaõ khuyeán khích dòch vaên vaàn, 
vaø göûi taøi lieäu ñeå tham khaûo. Xin nhaân dòp 
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naøy baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi quyù thaày 
Phaùp Quang, Haïnh Nguyeän cuøng nhieàu vò 
khaùc ôû haûi ngoaïi töø bao naêm nay ñaõ göûi cho 
raát nhieàu tö lieäu quyù baùu vaø caäp nhaät.  

Nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp ñöôïc gaëp Boà ñeà 
quyeán thuoäc, chæ ra ñôøi vaø soáng vì an laïc cho 
nhieàu ngöôøi, vì haïnh phuùc cho nhaân loaïi vaø 
chö thieân.  

Thaùng 3, 1998 
Tyø kheo ni Trí haûi 



 

10 

 

TIEÅU SÖÛ TOÂN GIAÛ TÒ CH THIEÂN 
(SHAØNTIDEVA) 

- Thích Trí Sieâu - 

Theo truyeàn thuyeát toân giaû Saøntideva sinh ôû 
mieàn Nam AÁn, vuøng Sri Nagara vaøo khoaûng 
theá kyû thöù 7. Ngaøi laø thaùi töû con vua Surastra. 
Töø nhöõng kieáp quaù khöù, ngaøi ñaõ cuùng döôøng 
phuïng thôø nhieàu ñöùc Phaät vaø ñaõ tích tuï nhieàu 
caên laønh ñöa ñeán giaûi thoaùt. Nhôø phöôùc ñöùc 
aáy neân ngay töø luùc aáu thô, ngaøi ñaõ nhieàu laàn 
chieâm bao thaáy Vaên Thuø Boà Taùt. Lôùn leân, ñeán 
tuoåi saép ñöôïc vua cha truyeàn ngoâi, moät hoâm 
ngaøi naèm moäng thaáy hai vò Boà taùt: Vaên thuø vaø 
Tara1. Boà taùt Vaên Thuø ngoài treân ngai vaøng, 
baûo ngaøi raèng: "ÔÛ ñaây khoâng coù choã cho hai 
ngöôøi." Boà taùt Tara töôùi nöôùc noùng treân ñaàu 

                                           
1Tara laø moät hoùa thaân nöõ cuûa Quaùn Theá AÂm, 

trong Phaät giaùo AÁn ñoä vaø Taây taïng ñöôïc noùi ñeán raát 
nhieàu. Quaùn Theá AÂm, khi nhìn thaáy chuùng sinh ñau 
khoå, ngaøi nhoû leä töø bi vaø gioït leä naøy rôi xuoáng hoùa 
thaønh Tara. 
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ngaøi vaø noùi raèng: "Vöông quyeàn chính laø 
nöôùc soâi boûng cuûa ñòa nguïc. Ta ñang taán 
phong cho ngöôi vôùi nöôùc naøy ñaây." 

Tænh daäy, ngaøi hieåu raèng ñoù laø söï khuyeán 
caùo cuûa hai vò Boà taùt, neân ñeâm hoâm tröôùc 
ngaøy leân ngoâi, ngaøi rôøi boû cung thaønh troán vaøo 
röøng saâu. Sau 21 ngaøy lang thang trong röøng, 
vöøa khaùt vöøa ñoùi, ngaøi gaëp ñöôïc moät con suoái, 
saép söûa ñònh uoáng thì coù moät thieáu nöõ xuaát 
hieän baûo ngaøi ñöøng uoáng vì ñoù laø nöôùc ñoäc, 
sau ñoù thieáu nöõ daâng cho ngaøi moät thöù nöôùc 
thôm ngoït nhö cam loà. Giaûi khaùt xong, ngaøi 
hoûi thieáu nöõ: "Coâ ôû ñaâu ñeán?"- Thieáu nöõ traû 
lôøi: "ÔÛ giöõa khu röøng meânh moâng naøy laø nôi 
thaày toâi ôû, ngaøi raát ñaïo ñöùc, töø bi vaø ñaõ thaønh 
töïu pheùp tam muoäi cuûa Vaên Thuø Kim Cang Sö 
Lôïi (Sri Manjuvajra). Toâi töø ñoù ñeán ñaây." Vöøa 
nghe nhö theá, toân giaû Saøntideva möøng rôõ nhö 
keû ngheøo baét ñöôïc vaøng, yeâu caàu thieáu nöõ daãn 
Ngaøi ñeán gaëp vò thaày kia. Ñeán nôi ngaøi thaáy 
ñoù laø moät haønh giaû (Yogi) soáng trong moät choøi 
laù, ngaøi lieàn ñaûnh leã, xöng taùn cuùng döôøng vaø 
caàu xin ñöôïc truyeàn pheùp tam muoäi cuûa Vaên 
thuø Boà taùt. Sau 12 naêm ôû ñoù tu taäp, ngaøi 
chöùng ñöôïc pheùp tam muoäi treân, thaáy ñöôïc vò 
thaày kia chính laø Vaên Thuø vaø thieáu nöõ kia 
chính laø Tara. Keå töø ñoù ngaøi luoân luoân ñöôïc 
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thaáy Vaên Thuø Boà taùt. Sau ñoù ngaøi ñi veà 
phöông ñoâng, xin vaøo laøm vieäc trong trieàu cuûa 
vua Pancamasimha. Nhôø taøi gioûi vaø thoâng 
minh neân ngaøi ñöôïc vua troïng voïng cho laøm 
Thöøa töôùng. Ñeå toû loøng thaønh kính nhôù ôn vò 
thaàn linh chuû hoä cuûa mình, töùc Vaên Thuø Boà 
taùt, ngaøi luoân ñeo treân mình moät thanh kieám 
goã1. Ngaøi giuùp vua trò vì ñuùng theo Phaät phaùp 
vaø truyeàn daïy nhieàu kyõ ngheä môùi laï. Ñieàu ñoù 
khieán caùc vò ñaïi thaàn khaùc ganh töùc, tìm caùch 
deøm pha vaø haõm haïi ngaøi. Hoï baûo vua raèng: 
"Thöøa töôùng laø moät ngöôøi gian xaûo, luoân ñeo 
treân mình moät thanh kieám maø khoâng bao giôø 
ruùt ra cho ai xem caû. Chuùng toâi bieát thanh 
kieám aáy laøm baèng goã. Gaëp luùc nguy bieán laøm 
sao Thöøa töôùng coù theå cöùu nguy cho Beä haï 
ñöôïc? Xin Beä haï haõy khaùm nghieäm laïi." Vua 
tin lôøi, cho trieäu Thöøa töôùng vaøo baét phaûi ruùt 
kieám ra khoûi voû cho vua xem. Thöøa töôùng noùi: 
"Kieám cuûa toâi, Beä haï khoâng theå nhìn ñöôïc, 
neáu khoâng Beä haï seõ hoái haän." Nghe vaäy, vua 
caøng nghi ngôø nhaát quyeát ñoøi xem. Cuoái cuøng, 
Thöøa töôùng noùi vôùi vua: “Neáu Beä haï nhaát 
quyeát muoán xem thì haõy theo toâi ñeán choã 

                                           
1Vaên Thuø Boà taùt, thöôøng hieän thaân, tay phaûi caàm 

kieàm trí hueä, tay traùi caàm kinh Baùt Nhaõ. 
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vaéng, laáy tay che maét phaûi laïi, chæ nhìn 
baèng maét traùi thoâi." Vua chaáp thuaän vaø thöøa 
töôùng ruùt kieám ra, haøo quang loùe leân quaù 
maïnh khieán con maét traùi cuûa vua rôi xuoáng 
ñaát. Vua lieàn aên naên hoái haän, bieát ngaøi laø moät 
ngöôøi ñaéc ñaïo, moät Ñaïi thaønh töïu giaû 1 neân 
caàu xin saùm hoái. Bieát vua ñaõ aên naên, Thöøa 
töôùng nhaët maét traùi cuûa vua boû vaøo troøng laïi 
khieán vua khoûi muø. Sau ñoù toân giaû töø boû chöùc 
Thöøa töôùng, tìm ñeán Tu vieän Nalanda, xuaát 
gia thoï giôùi, ñöôïc ñaët teân laø Saøntideva. Sau 
khi nghe heát 3 taïng kinh ñieån, toân giaû thaàm 
bieân soaïn 3 boä luaän: Siksaøsamuccaya, 
Suøtrasamuccaya vaø Bodhicaryaøvataøra. Ngaøi tu 
maät haïnh, hoïc tröïc tieáp vôùi Vaên Thuø Boà taùt 
trong thieàn ñònh. Taát caû thôøi aên, nguû, ñi, ñöùng, 
ngaøi ñeàu thieàn quaùn veà Thanh Quang. Tuy 
vaäy chuùng taêng beân ngoaøi thaáy ngaøi chæ aên vôùi 
nguû khoâng chòu vaên, tö, tu gì caû. Thaáy theá moät 
soá Thöôïng toïa hoïc giaû hoïp nhau laïi ñònh toáng 
khöù Ngaøi ra khoûi tu vieän. Coù ngöôøi cho yù 
kieán: "Neáu chuùng ta hoïp laïi, baét moãi ngöôøi 
phaûi tuaàn töï truøng tuyeân laïi Kinh Luaän, chaéc 
chaén y phaûi töï ñoäng ruùt lui, rôøi boû tu vieän vì y 

                                           
1Mahasiddha: ngöôøi tu haønh ñaéc ñaïo coù thaàn 

thoâng. 
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chæ aên vaø nguû ñaâu coù bao giôø tu hoïc gì." Theá 
roài ñeán phieân toân giaû Saøntideva phaûi truøng 
tuyeân laïi Kinh Luaän, ban ñaàu ngaøi töø choái, noùi 
raèng khoâng bieát gì. Chuùng taêng muoán laøm 
nhuïc ngaøi neân laøm boä naøi næ, cuoái cuøng ngaøi 
noùi: "Neáu vaäy, phaûi laøm cho toâi moät toøa sö töû1 
toâi môùi truøng tuyeân." Nghe vaäy coù vaøi ngöôøi 
ñaâm ra nghi ngôø, nhöng ña soá chaáp thuaän vì 
tin raèng ngaøi khoâng theå truøng tuyeân Kinh 
Luaän gì ñöôïc. Sau khi leân ngoài toøa sö töû, ngaøi 
hoûi: "Caùc vò muoán toâi tuïng laïi Kinh Luaän ñaõ 
coù töø tröôùc hay nhöõng saùng taùc môùi sau naøy?" 
Vì muoán cheá gieãu ngaøi neân ñaïi chuùng noùi: 
"Nhöõng saùng taùc môùi sau naøy." Theá laø ngaøi 
baét ñaàu tuïng leân Boà Taùt Haïnh (Bodhisattava-
caryavatara). Khi tuïng ñeán caâu: Khi Coù vaø 
Khoâng khoâng coøn khôûi leân trong taâm..., thì 
ngaøi bay leân hö khoâng roài töø töø bieán maát, 
nhöng tieáng cuûa ngaøi coøn voïng laïi cho ñeán 
caâu keä cuoái cuøng cuûa Boà Taùt Haïnh. Khoâng 
thaáy ngaøi nöõa, taêng chuùng hoái haän trôû veà 
phoøng ngaøi tìm kieám, thaáy treân baøn ñeå laïi 3 

                                           
1Simhasana: Toøa ngoài chæ daønh cho nhöõng 

haøngTyø kheo Tröôûng laõo Phaùp sö. 
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quyeån: Suøtrasamuccaya1, 
Siksacamuccaya vaø Bodhicaryaøvataøra (Nhaäp 
boà taùt haïnh). 

  

                                           
1Hai taäp Siksaøsamuccaya (Giaùo Taäp Yeáu) vaø 

Bodhicaryaøvataøra (Boà Taùt Haïnh) chaéc chaén taùc giaû laø 
ngaøi Saøntideva, rieâng taäp Suøtrasamuccaya, ña soá caùc 
hoïc giaû ñeàu coâng nhaän taùc giaû laø ngaøi Long Thoï 
(Naøgaørjuna). Tieåu söû naøy toâi ruùt tæa töø 2 taøi lieäu 
History of Buddhism in India cuûa Taranatha vaø La 
Leùgende de Saøntideva trong Indo-Iranian Journal 
Volume XVI. Trong taïng Luaän cuûa Taây taïng coù noùi 
ñeán boä Mdo.sde.sna.tshogs.kyi.mdo.btus.pa maø hoïc 
giaû Marcelle Lalou ñaõ chuyeån sang laïi Sanskrit laø 
Visvasuøtrasamuccaya, taäp naøy ngaøy nay ñaõ bò maát 
tích. Theo hoïc giaû J.W.De Jong thì coù leõ 2 taäp naøy 
töông töï nhau neân caùc söû gia Taây taïng vaø luaän gia AÁn 
ñoä cuøng cho taùc giaû cuûa Kinh Taäp Yeáu 
(Suøtrasamuccaya) laø ngaøi Saøntideva. Kinh Taäp Yeáu 
ñaõ ñöôïc Hoøa thöôïng Linh Sôn thöôïng Huyeàn haï Vi 
dòch töø Haùn vaên ra Vieät vaên naêm 1985 vôùi töïa ñeà laø 
Yeáu Nghóa Phaät Phaùp. 
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Chöông Moät 

NHÖÕNG LÔÏI LAÏC CUÛA BOÀ ÑEÀ TAÂM 

1-4 Kính leã Phaät, phaùp thaân thöôøng taïi 
Kính leã hieàn thaùnh traûi möôøi phöông 
Con nay ghi laïi Lôøi vaøng 
Luaät nghi Phaät cheá cho haøng xuaát gia. 
Vuïng veà deät maáy vaàn thô 
Chæ mong mình khoûi phai môø tín taâm 
Phuùc thay ta ñöôïc thaân nhaân loaïi 
Haõy duøng thaân töï lôïi, lôïi tha 
Dòp naøy neáu ñeå luoáng qua 
Thì khi cheát ñeán bieát laø veà ñaâu 

5. Nhö laøn chôùp loaùng qua mau 
Chieáu soi vaïn vaät giöõa maàu ñeâm ñen 
Theá gian nhôø ñaáng Chí toân 
Phaùp laønh hi höõu voâ ngaàn hieän ra.  

6. Caên laønh ôû trong ta thöôøng yeáu 
AÙc nghieäp thì coâng hieäu xieát bao 
Boà ñeà taâm chaúng nöông theo 
Khoâng sao thaéng noåi quaù nhieàu chöôùng 
duyeân.  
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7. Ba ñôøi chö Phaät chöùng minh 
Boà ñeà taâm aáy thöïc laønh lôïi thay 
Höõu tình voâ löôïng nhôø ñaây  
Maø mau ñöôïc haïnh phuùc taøy non cao.  

8. Ai muoán döùt khoå saàu coõi taïm 
Muoán ñöôïc nhieàu voâ haïn nieàm vui 
Muoán mong cöùu giuùp moïi ngöôøi 
Ñöøng bao giôø ñeå buoâng lôi taâm naøy.  

9. Chuùng sinh trong coõi luaân hoài 
Boà ñeà taâm aáy taïm thôøi khôûi leân 
Töùc thì taát caû nhaân thieân 
Goïi laø Con Phaät raát neân neå vì.  

10. Nhö hoùa chaát ñeå xi vaøng khoái 
Boà ñeà taâm chuyeån ñoåi thaân dô 
Sinh töø maùu huyeát meï cha 
Ra thaân Phaät thaät, moät toøa kim cöông.  

11. Ñaïo sö trí tueä voâ ngaàn 
Xem toân quyù nhaát caùi taâm boà ñeà 
Ai ngöôøi muoán thoaùt soâng meâ 
Haõy neân giöõ vöõng boà ñeà taâm kia.  

12. Haïnh laønh khaùc chæ nhö caây chuoái 
Cho quaû xong taøn luïi heùo hon 
Caây Boà ñeà vaãn xanh luoân 
Khoâng ngöng keát traùi ñôm boâng coõi ñôøi.  
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13. Nhö ngöôøi phaïm toäi tôi bôøi  
Nhôø nöông duõng só töùc thôøi ñöôïc an 
Keû caàu thoaùt khoûi nguy nan 
Sao khoâng sôùm lieäu nöông taâm boà ñeà.  

14. Nhö ngoïn löûa ôû thì Kieáp hoaïi 
Trong phuùt giaây thieâu chaùy toäi khieân 
Coâng ñöùc taâm aáy voâ bieân 
Ñöôïc ngaøi Di laëc daïy khuyeân Thieän Taøi.  

15. Toùm thaâu hai loaïi sau ñaây 
Cuõng töø moät hoï Boà ñeà taâm ta 
Moät laø Taâm nguyeän tænh ra 
Hai laø Taâm haïnh, gaéng maø laøm theo.  

16. Baäc hieàn trí hieåu saâu hai thöù 
Choã khaùc nhau giöõa muoán vaø laøm 
Nhö du haønh, môùi phaùt taâm 
Khaùc xa vôùi vieäc daán thaân treân ñöôøng.  

17. Trong voøng sinh töû nhieãu nhöông 
Nguyeän Boà ñeà ñuû ñem ñöôøng yeân vui 
Nhöng kho coâng ñöùc bôøi bôøi  
Laø Boà ñeà haïnh nôi ngöôøi phaùt taâm.  

18. Vaø vôùi keû trong taâm naém vöõng  
Haïnh boà ñeà theà chaúng thoái lui 
Mong sao cöùu vôùt muoân loaøi 
Chuùng sinh thoaùt khoûi caûnh ñôøi traàm luaân.  
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19. Keå töø khi phaùt ñaïi taâm 
Duø khi ñang nguû hoaëc khoâng nghó gì 
Thieän caên tieáp tuïc traøn treà  
Nhö hö khoâng noï chaúng heà suùt sa.  

20. Ñöùc Phaät vì xoùt xa keû daïi 
Ham döøng chaân ôû taïi Tieåu thöøa 
Baûn kinh Dieäu Tyù hoûi thöa 
Noùi nhieàu coâng ñöùc keû vöøa phaùt taâm.  

21. Duø khi thaáy moät chuùng sinh 
Gaëp côn ñau nhöùc khoâng ñaønh laøm ngô 
Taâm nhieâu ích aáy coøn dö  
Phuùc laønh cho keû taâm töø buûa lan.  

22. Huoáng hoà keû phaùt taâm quaûng ñaïi 
Mong xua tan vaïn loaïi khoå saàu 
Mong ñem haïnh phuùc thanh cao 
Cho voâ löôïng chuùng sinh naøo traàm luaân.  

23. Coù ai, cha, meï, chö thieân 
Phaïm thieân coõi duïc ai nguyeàn phaùt taâm 
Lôùn lao quaûng ñaïi naøo baèng 
Boà ñeà taâm nguyeän cuûa haøng sô cô? 

24. Ngöôøi ta chaúng bao giôø mô töôûng 
Taâm boà ñeà duø höôùng baûn thaân  
Huoáng laø höôùng ñeán tha nhaân 
Maø mong phaùt noåi caùi taâm thöôïng thöøa.  
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25. Chæ vì moät baûn thaân ta 
Coøn chöa phaùt ñöôïc huoáng laø vì ai  
Phaùt taâm lôïi ích muoân loaøi  
Laø taâm toân quyù muoân ñôøi hieám khan.  

26. Nhö ngoïc baùu traàn gian khoâng khaùc 
Boà ñeà taâm an laïc cho ñôøi 
Thuoác maàu ñau khoå nheï vôi 
Coãi nguoàn haïnh phuùc khoâng lôøi naøo ño.  

27. Nghó laønh cho chuùng sinh thoâi 
Coøn hôn leã laïy Nhö Lai phaùp toøa 
Noùi gì coâng ñöùc bao la 
Mang cho taát caû muoân nhaø nieàm vui? 

28. Ai cuõng muoán xa rôøi khoå naõo 
Taïi sao maø khoå naõo caøng taêng 
Muoán mình haïnh phuùc an khöông 
Ngu si töï phaù phöôùc döôøng cöøu nhaân.  

29. Vôùi ngöôøi khoâng chuùt bình an 
Trong taâm chaát chöùa mieân man khoå saàu  
Boà ñeà taâm ngoïc baùu maàu 
Xua tan thoáng khoå, raït raøo vui daâng.  
 
30. Laïi xoùa tan meâ laàm bao noãi 
Haïnh laønh naøo saùnh vôùi taâm ñaây? 
Baïn hieàn nhaân theá naøo taøy ? 
Boà ñeà coâng ñöùc laønh thay ai bì.  
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31. Keû naøo ñeàn ñaùp aân nghì 
Coøn neân khen ngôïi chæ vì nhôù ôn 
Huoáng gì Boà taùt gia aân 
Vôùi nieàm vui suôùng chaúng caàn chôø xin.  

32. Theá gian kính hieàn nhaân nhöõng keû 
Moät ñoâi laàn san seû thöùc aên 
Cho ngöôøi thieáu thoán cô baàn 
Thoûa côn bæ cöïc chuùt phaàn naøo thoâi.  

33. Huoáng chi Boà taùt suoát ñôøi 
Ñem nguoàn phuùc laïc Nhö Lai troïn laønh 
Truùt cho voâ löôïng quaàn sanh 
Nhôø ñaây thoûa ñöôïc muoân nghìn öôùc ao?  

34. Phaät töøng daïy keû naøo nghó quaáy 
Veà moät ngöôøi nhö vaäy aân nhaân 
Seõ sa ñòa nguïc muoân laàn 
Bao nhieâu nghó, baáy nhieâu phaân ñoïa ñaøy.  

35. Moät lôøi ca tuïng laønh thay 
Gaët neân quaû phuùc gaáp hai ba laàn 
Hieàn nhaân duø gaëp khoù khaên 
Khoâng sinh laàm loãi coøn taêng haïnh laønh.  

36. Ai ngöôøi phaùt ñaïi taâm traân quyù  
Cho toâi xin kính leã chaân thaønh 
Cho vui ñeán keû haïi mình 
Toâi xin quy kænh suoái laønh Töø Bi.  
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Chöông Hai 

SAÙM HOÁI TOÄI NGHIEÄP 

1. Mong gìn giöõ taâm toái toân 
Con xin daâng cuùng Theá toân voâ löôøng 
Phaùp ngaøi voâ caáu thanh löông 
Thaùnh taêng coâng ñöùc saùnh döôøng bieån khôi.  

2. Bao nhieâu thöù hoa töôi quaû quyù 
Vaø ñuû muøi myõ vò cao löông 
Bao nhieâu kho baùu traàn gian 
Nöôùc trong suoái maùt giaûi côn khaùt loøng.  

3. Nguy nga nuùi ngoïc chaát choàng 
Vöôøn thieân khaû aùi röøng toøng yeân vui 
Hoa töôi traùi baùu caây trôøi 
Thöôùt tha buoâng ruû khaép nôi röøng naøy.  

4. Nhöõng höông laï coõi trôøi thôm ngaùt 
Höông boät cuøng Caây öôùc trang nghieâm 
Muøa maøng töôi toát töï nhieân  
Moïi ñoà trang söùc ñaùng neân cuùng döôøng.  

5. Hoà ao ñaày daãy sen thôm 
Tieáng thieân nga hoùt dòu eâm tai ngöôøi 
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Bao nhieâu caûnh saéc nôi nôi 
Nöôùc non voâ chuû cuoái trôøi chaân maây.  

6. Baèng taâm töôûng con nay taïo taùc 
Hieán daâng ngaøi, chö Phaät Theá Toân 
Cuøng chö Boà taùt möôøi phöông 
Xin thöông nhaän cuûa cuùng döôøng con ñaây.  

7. Con ngheøo phöôùc ñöùc traéng tay 
Chaúng coøn chi khaùc daâng ngaøi cho ñang 
Cuùi xin Töø phuï xoùt thöông 
Cho con ñöôïc chuùt cuùng döôøng naøy thoâi.  

8. Nguyeän ñem thaân taâm naøy, taát caû 
Daâng Phaät vaø Boà taùt ngoâi cao 
Ñöùc töø thöông xoùt nhaän thaâu 
Con xin laøm keû tôù haàu chö toân.  

9. Chôû che nhôø ñöùc chö toân 
Lôïi sanh thaúng tieán con coøn lo chi 
Thaân taâm aùc nghieäp vieãn ly 
Nguyeän muoân ñôøi kieáp xa lìa toäi khieân.  
 
10. Ñaây nhaø taém trang nghieâm thôm ngaùt 
Ngoïc löu ly ñaù laùt neàn göông 
Lung linh thaïch truï saùng choang 
Treân cao buoâng ruû baûo traøng loïng chaâu.  
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11. Ñaây bao bình ñeïp baùu maàu 
Nöôùc thôm sung maõn nhö baàu röôïu tieân 
Nhaïc aâm thaùnh thoùt eâm ñeàm 
Xin chö toân ngöï böôùc leân taåy traàn.  

12. Ñaây khaên saïch öôùp xoâng höông quyù 
Treân theá gian khoâng thöù so bì 
Xin lau ngoïc theå chö vì  
Daâng leân nhöõng taám thöôïng y ñeïp maøu.  

13. Traêm ngaøn y phuïc nhuyeán nhu 
Cuøng ñoà trang söùc nhieäm maàu tuyeät luaân 
Trang nghieâm Boà taùt phaùp thaân 
Vaên thuø, Bieán caùt, Quan aâm caùc ngaøi.  

14. Ñaây höông boät vöôït ngoaøi tam theá 
Con duøng thoa thaân theå Nhö lai 
Kim thaân vi dieäu caùc ngaøi 
Nhö vaøng kheùo luyeän saùng ngôøi phaùp thaân.  
 
15. Maâu ni ruoäng phöôùc naøo baèng 
Con xin daâng cuùng hoa thôm ñuû maøu 
Hueä, laøi, sen ñeïp xinh sao 
Traøng hoa ñeo coå con ñeàu hieán daâng.  

16. Vaø maây höông nguùt taàng thieân giôùi 
Muøi höông thôm ngaùt coõi ngöôøi ta 
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Thöùc aên vi dieäu thieân haø 
Con xin daâng cuùng phaùp toøa Nhö lai.  

17. Nhöõng ñeøn traân baùu con daâng 
Ngöï treân nhöõng ñoùa sen baèng vaøng nguyeân 
Ñaát thôm ñaày raûi khaép neàn 
Hoa töôi ñeïp yù daâng leân caùc ngaøi.  

18. Chuùa teå ñaïi bi Ngaøi xöùng hieäu 
Ñaây laàu cao muoân ñieäu ca ngaâm 
Vôùi bao baùu vaät ruû giaêng 
Ñaày hö khoâng giôùi, con daâng leân ngaøi.  

19. Con xin cuùng Phaät Nhö lai 
Loïng che daùt ngoïc caùn tay baèng vaøng  
Vieàn quanh ñuû thöù ñieåm trang 
Raát neân myõ leä maét nhìn khoù lô.  

20. Theâm nhöõng thöù raát laø tao nhaõ 
Ñoà cuùng keøm nhaõ nhaïc ñieåm toâ 
Nhö maây tan heát buoàn ñau 
Nguyeän cho caûnh aáy bao laâu vaãn coøn.  

21. Xin cho möa baùu traøn tuoân 
Röôùi hoa chaâu ngoïc cuùng döôøng Nhö lai 
Röôùi treân baûo thaùp, töôïng ñaøi 
Treân haøng con Phaät, möa naøy xoái chan.  
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22. Nhö xöa Dieäu caùt töôøng boà taùt 
Ñaõ cuùng daâng chö Phaät caùch naøo 
Con nay caùch aáy hoïc theo 
Cuùng döôøng Thieän theä cuøng bao Con ngaøi.  

23. Bieån coâng ñöùc ñaáng Nhö lai 
Haûi trieàu thanh vaän maõi hoaøi ngaân nga 
Xin cho voâ taän aâm ba 
Haõy vang leân ñeå ngôïi ca ñöùc Ngaøi.  

24. Con seõ hoùa thaân naøy muoân öùc 
Nhö vi traàn, leã ñöùc Nhö lai 
Theá toân trong caû ba ñôøi 
Con ñeàu kính leã ñoàng thôøi Phaùp, Taêng.  
 
25. Leã ngoâi xaù lôïi thieâng lieâng 
Laïy nguoàn goác cuûa taâm thieân boà ñeà 
Chö taêng giôùi haïnh kieân trì 
Cuøng haøng thaùnh chuùng truù trì xaø leâ.  

26. Töø hoâm nay ñeán kyø chaùnh giaùc 
Con nguyeàn quay veà Phaät naùu nöông 
Xin nöông Phaùp baûo toái toân 
Nöông chö Boà taùt thaùnh taêng cöùu ñôøi.  

27. Tröôùc möôøi phöông Phaät Nhö lai 
Vaø chö thaùnh chuùng saün boà ñeà taâm 
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Cuøng taâm bi maãn voâ ngaàn 
Con xin boäc baïch nhöõng vaàn taâm can:  

28. Töø voâ thuûy lan man löu chuyeån 
Trong ñôøi naøy hoaëc nhöõng kieáp qua 
Con haèng taïo toäi haø sa 
Töï laøm hoaëc khuyeán ngöôøi ta chung laøm.  

29. Vui theo nhöõng keû aùc nhaân  
Do taâm meâ muoäi khoân phaân chính taø 
Baây giôø khi ñaõ tænh ra 
Con xin saùm hoái thieát tha nguyeän chöøa.  

30. Phieàn naõo ñoäng thaân vaø lôøi yù 
Khieán xui con naõo haïi ngöôøi treân 
Ba ngoâi, sö tröôûng, song thaân 
Cuøng laø nhöõng keû laùng gieàng gaàn xa.  

31. Bao nhieâu toäi nghieät haèng sa 
Xöa nay ñaõ taïo khoù maø thöù dung 
Chaép tay quyø tröôùc chö toân 
Con xin saùm hoái theà khoâng giaáu gì.  

32. Toäi loãi coù khi chöa saùm heát 
Maø thaân con ñaõ cheát maát tieâu 
Laøm sao qua khoûi hieåm ngheøo  
Xin thöông cöùu ñoä con mau thoaùt naøn.  
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33. Töû thaàn khoâng theå caäy tin 
Khoâng chôø ai heát toäi khieân ai coøn 
Chaúng caàn coù beänh hay khoâng 
Cöôùp ngang thoï maïng boác ñoàng theá thoâi.  

34. Boû taát caû, cheát roài ñi bieät 
Bôûi ngu si khoâng bieát nghó xa 
Vì thaân thích laãn oan gia 
Xöa kia con ñaõ taïo ra toäi nhieàu.  
 
35. Ñôøi qua nhö giaác chieâm bao 
Chuyeän ñôøi thoâi cuõng nhö traøo nöôùc daâng 
Chæ coøn nieäm töôûng trong taâm 
Vieäc ñi ñi maõi khoâng töøng taùi lai.  

36. Thuø ñòch cuõng phoâi phai nhö khoùi 
Ngöôøi chí thaân khoâng khoûi ra tro 
Thaân ta roài cuõng hö voâ 
Theá gian ñoàng moät taán troø huyeãn hö.  

37. Ñôøi naøy keå thaät phuø du 
Keû thaân cuøng vôùi oaùn thuø cheát luoân  
Nhöng bao toäi loãi ña mang 
Do taâm yeâu gheùt roõ raøng coøn ñaây.  

38. Khoâng nhaän thöùc maïng naøy mau choùng 
Coù roài khoâng nhö boùng caâu qua  
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Neân con taïo ñuû nghieäp taø 
Tham saân xuùi giuïc theo ñaø ngu si.  

39. Ngaøy ñeâm cöù vaäy troâi ñi 
Ñôøi con cöù vaäy töøng giaây hao moøn 
Thôøi gian ñaâu chaûy ngöôïc doøng 
Laøm sao khoâng ñeán töû vong thaân naøy ?  

40. Nghó ñeán luùc maïng naøy saép heát 
Duø vaây quanh chi xieát thaân baèng 
Nhöng bao thoáng khoå theâ löông 
Rieâng mình phaûi chòu deã döôøng ai hay ?  

41. Töû thaàn khi ñaõ keà vai 
Ngöôøi thaân, baèng höõu, ñaâu ai ích gì? 
Chæ coøn phöôùc ñeå cöùu nguy 
Maø con quaû thöïc chöa heà tu qua.  

42. Hôõi caùc ñaáng chôû che cöùu vôùt 
Con ñaâu ngôø ñeán nöôùc noâi naøy 
Cuoäc ñôøi ngaén nguûi laém thay 
Maø con vì noù chaát ñaày toäi khieân.  

43. Xem ngöôøi toäi tröôùc phaùn quan 
Nôi y coøn noãi kinh hoaøng naøo hôn 
Mieäng khoâ, saéc maët heùo hon 
Hình haøi tieàu tuïy khaùc hôn moïi ngaøy.  
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44. Noùi chi xieát traêm beà haõi sôï 
Nôi toâi khi quyû söù baét hoàn 
Phuùt giaây thaàn thöùc lìa thaân 
Roái ren laém noãi, boäi phaàn hoang mang.  
 
45. Coù ai laøm choã töïa nöông 
Cho toâi trong noãi kinh hoaøng naøy khoâng? 
Maét nhìn daùo daùc moâng lung 
Toâi tìm choã truù boán phöông coõi bôø.  

46. Khoâng thaáy giöõa bao la vuõ truï 
Moät nôi naøo aån truù an thaân 
Loøng theâm haõi sôï muoân phaàn 
Baây giôø coøn bieát xoay vaàn sao ñaây?  

47. Phaät thöông phoø hoä chôû che 
Cöùu sinh linh ñöùc töø bi khoân löôøng 
Ban cho voâ uùy taâm an 
Con quay veà ñeå töïa nöông Phaät ngaøi.  

48. Laïi quy y Phaùp ngaøi chöùng ngoä 
Coù theå tröø kinh boá töû sinh 
Quy y thaùnh chuùng chö taêng 
Chö Boà taùt aáy vì naêng cöùu ngöôøi.  

49. Trong côn hoaûng sôï tôi bôøi 
Con xin ñem taùnh maïng naøy hieán daâng 



 

35 

 

Phoå hieàn boà taùt chí toân 
Vaên thuø boà taùt, xin daâng leân ngaøi.  

50. Con caát tieáng bi ai thoáng thieát 
Keâu cöùu leân boà taùt Quan aâm 
Ñaïi bi theà nguyeän raát thaâm 
Xin thöông xoùt keû meâ laàm laø con.  

51. Hôõi ngaøi Kho chöùa hö khoâng 
Laø Hö khoâng taïng, vaø oâng Ñòa taøng  
Cuøng chö Boà taùt möôøi phöông 
Saün taâm bi maãn, duõ loøng chôû che.  

52. Quy y Kim cöông trì boà taùt 
Ñaáng ñuû ñaày uy löïc voâ song 
Maø khi söù giaû Dieâm vöông 
Thaáy laø khieáp vía töù phöông chaïy daøi.  

53. Töø laâu con ñaõ traùi sai 
Khoâng tuaân thaùnh giaùo caùc ngaøi daïy raên 
Tröôùc côn lo sôï kinh hoaøng 
Xin nöông boùng caû xua tan haõi huøng.  

54. Khi traùi gioù trôû trôøi thaân beänh 
Coøn phaûi theo lôøi daën löông y 
Huoáng hoà chöùng beänh meâ si 
Töø bao ñôøi kieáp buûa vi taâm naøy.  
 
55. Chæ caên aùc beänh naøy thoâi 
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Ñuû taøn phaù caû muoân ngöôøi theá gian 
Khoâng tìm ñaâu thaáy thuoác thang 
Chöõa saân si beänh cho an taâm ngöôøi.  

56. Ñaáng Voâ thöôïng y vöông toaøn trí 
Saün thuoác hay ñaëc trò khoå ñau 
Bieát maø khoâng duïng thuoác maàu 
Raát neân thoáng traùch, coøn ngu naøo baèng.  

57. Gaëp nguy hieåm nhoû treân ñöôøng 
Coøn neân traùnh neù ñeà phoøng böôùc chaân 
Meâ si hieåm gaáp nghìn laàn 
Moät phen ñoïa xuoáng khoù hoøng ngoi leân.  

58. Ñöøng nghó cheát hoâm nay chöa ñeán 
Cöù an nhieân lô chuyeän tu trì  
Nhöng ñôøi ta maõi troâi ñi 
Cuoái cuøng taát phaûi ñeán kyø meänh chung.  

59. Ai cho ta taám bình an? 
Laøm sao thoaùt khoûi muoân vaøn sôï run? 
Cheát laø chaéc ñeán beân hoâng 
Thì sao coù theå yeân taâm höôûng nhaøn?  

60.Coøn gì chaêng nhöõng kinh nghieäm cuõ  
Hay chæ coøn kyù öùc trong ta? 
Vì oâm chaáp caùi thaây ma 
Ta queân giaùo huaán thaày ñaø baûo ban.  
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61. Cheát laø ñi giöõa coâ ñôn 
Giaõ töø quyeán thuoäc, boû luoân xaùc naøy 
Ñoäc haønh phieâu giaït nhö maây 
Sao coøn baïn vôùi thuø ai ích gì.  

62. Taïo ñieàu aùc phaùt sinh ñau khoå 
Laøm sao ta thoaùt khoûi khoå nhaân? 
Tö duy nhö vaäy chuyeân caàn 
Ngaøy ñeâm khoâng nghæ thoaùt voøng toäi khieân.  

63. Bao nhieâu toäi loãi gaây neân 
Thuoäc veà boán troïng saùt sinh daâm taø 
Toäi do voâ yù gaây ra 
Khoâng haønh Phaät giôùi, xaáu xa ñuû ñieàu.  

64. Tröôùc khoå baùo keøm theo aùc nghieäp 
Con voâ cuøng khuûng khieáp aên naên 
Khaáu ñaàu kính laïy chö toân 
Con xin saùm hoái muoân vaøn toäi xöa.  
 
65. Xin ngaøi laân maãn thöù tha 
Bao nhieâu toäi loãi thaät laø ñaûo ñieân 
Nhöõng gì khoâng phaûi thieän hieàn 
Töø nay vónh vieãn con nguyeàn xaû ly.  
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Chöông Ba 

GÌN GIÖÕ TAÂM BOÀ ÑEÀ 

1. Con vui theo nhöõng haïnh laønh 
Döùt tröø thoáng khoå chuùng sinh ba ñöôøng 
Vaø ñem an laïc caùt töôøng 
Cho bao nhieâu keû coøn vöông khoå saàu.  

2. Con tuøy hæ haïnh tu phöôùc ñöùc 
Tích luõy nhaân chaùnh giaùc troïn laønh 
Con vui theo haïnh höõu tình 
Quyeát taâm ra khoûi töû sinh luaân hoài.  

3. Vui theo Chaùnh Giaùc toät vôøi 
Vui theo Boà taùt ôû möôøi ngoâi cao 
Vui theo voâ löôïng coâng lao 
Ban vui cöùu khoå cho nhieàu chuùng sinh.  

4. Khi bieát Phaät raép ranh nhaäp dieät 
Con voäi vaøng tha thieát caàu xin: 
Xin ngaøi truï theá lieân mieân 
Cho nhaân gian khoûi sa mieàn meâ luaân.  

5. Con quyø tröôùc Phaät möôøi phöông 
Chaép tay caàu khaán xin thöông höõu tình 
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Xin vì taát caû chuùng sinh 
Ñoát leân Ñeøn Phaùp quang minh theá traàn.  

6. Bao thieän haønh nhö treân tích taäp 
Vui theo cuøng thænh Phaät chuyeån luaân 
Xin caàu cho caû chuùng nhaân 
Tieâu tröø heát moïi naõo phieàn khoå ñau.  

7. Chuùng sinh naøo maéc beänh laâu 
Chöa thuyeân giaûm, muoán tìm caàu thuoác thang  
Nguyeän laøm y só, döôïc phöông 
Cuøng laø khaùn hoä ñôõ côn khoå naøn.  

8. Mong möa thöïc phaåm xoái chan 
Giaûi tröø ñoùi khaùt lan traøn khaép nôi 
Gaëp côn tai aùch cô trôøi 
Hoùa thaân laøm moùn aên vôi ñoùi loøng.  

9. Vôùi bao keû trong côn tuùng quaãn 
Hoùa laøm kho voâ taän khoâng vôi 
Hieän ra ôû tröôùc maét ngöôøi 
Bao nhu yeáu phaåm cho ñôøi aám no.  
 
10. Chæ vì mong muoán lôïi tha 
Con khoâng tieác laãn duø laø vaät chi 
Thaân cuøng taøi saûn nhöõng gì 
Haïnh laønh taát caû höôùng veà chuùng nhaân.  
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11. Khi cheát ñaõ khoâng mang theo ñöôïc 
Sao baèng nay xaû tröôùc laø hôn 
Thaân, taøi, thieän haïnh thí luoân 
Nieát baøn hieån loä trong nguoàn taâm ngay.  

12. Thaân naøy con ñaõ xaû ly 
Cho chuùng sinh duïng, keå chi nhoïc nhaèn 
Duø ai gieát haïi cuõng cam 
Noùi chi ñaùnh chöûi khoâng phieàn maûy may.  

13. Duø chuùng ñem thaân naøy ñoái töôïng 
Ñeå cheâ bai traøo loäng linh tinh 
Ñaõ cho taát caû höõu tình 
Ñaâu coøn luyeán tieác xem mình quyù traân?  

14. Töø nay con nguyeän xaû thaân 
Laøm bao thieän söï giuùp phaàn yeân vui 
Höõu tình ôû khaép nôi nôi 
Nguyeän ai thaáy ñöôïc con thôøi ích taêng.  

 

15-16. Ngöôøi thaáy con keû tin keû gheùt 
Caû hai nhaø lôïi laïc cuøng neân 
Deøm pha laêng nhuïc ñaûo ñieân 
Cuõng thaønh keát moät moái duyeân boà ñeà.  

17-18. Xin chæ loái cho ngöôøi khaùch löõ 
Xin laøm caàu thuyeàn chôû sang soâng 
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Hoùa hoøn ñaûo choán nghæ chaân 
Laøm ñeøn, noâ boäc ñaùp öng nhu caàu.  

19-20. Hoùa boø baùu, baûo bình nhö yù 
Thuoác tieân cuøng thaàn chuù, caây thieâng 
Hoùa laøm ñaát nöôùc, hö khoâng 
Duy trì söï soáng suoát trong muoân ñôøi.  

21. Vôùi taát caû muoân loaøi sinh vaät 
ÔÛ taän cuøng bieân giôùi khoâng gian 
Xin laøm nguoàn soáng uûi an 
Ñeán khi taát caû nieát baøn môùi thoâi.  

22-23. Noi theo chö Phaät Nhö lai 
Sau khi laäp nguyeän sieâng thay tu haønh 
Con vì lôïi ích quaàn sanh 
Phaùt taâm roài cuõng quyeát tình tieán tu.  

 

24. Baäc trí giaû töø khi phaùt ñöôïc 
Taâm Boà ñeà heát söùc thanh cao 
Muoán cho taâm aáy caøng saâu 
Khoâng ngöøng ca tuïng coâng lao taâm naøy.  

25-26. Phuùc thay ta ñöôïc thaân ngöôøi 
Ñöôïc sinh ñaát Phaät, Nhö lai con nhaø  
Phaûi theo tö caùch Phaät gia 
Khoâng dô doøng gioáng Phaät ñaø toái toân.  
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27.  Nhö keû ñui khoán cuøng raùch naùt 
Moø ngay trong ñoáng raùc ñöôïc chaâu 
Boà ñeà toân quyù xieát bao 
Ta nay ñaõ ñöôïc, phuùc naøo hôn ñaây.  

28.  Boà ñeà taâm cam loà baát töû 
Voâ taän kho tröø khöû khoù ngheøo  
Döôïc phöông chöõa beänh cheo leo 
Boùng caây che maùt nhoùc nheo höõu tình.  

29.  Boà ñeà taâm aáy kieàu löông 
Noái bôø sinh töû nieát baøn beán kia 
Chuùng sinh treân aáy ñi qua 
Vöôït bao neûo aùc ñöôøng taø hieåm nguy. 
 
 
30. Nhö vöøng traêng trong taâm heùo haét 
Xua tan nieàm khaéc khoaûi saàu ñau 
Nhö vaàng nhaät saùng leân cao 
Maây voâ minh cuõng tan vaøo hö khoâng.  

31-32. Töø trong dieäu phaùp Theá toân 
Ñeà hoà tinh chaát ngoït ngon keát thaønh  
Hôõi bao löu laïc höõu tình 
Nguoàn vui thaéng dieäu saün daønh nôi ñaây.  

33. Tröôùc chö Phaät Nhö lai cöùu theá, 
Con aân caàn môøi caû chuùng sinh 
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Höôûng vui chaùnh giaùc troïn laønh 
Mong thieân nhaân chuùng ñoàng tình hæ hoan.  
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Chöông Boán 

KHOÂNG BUOÂNG LUNG 

1. Ñaõ phaùt taâm boà ñeà kieân coá 
Boà taùt neân noã löïc caàn tu 
Sieâng naêng moûi nhoïc khoâng töø 
Luaät nghi theà chaúng bao giôø traùi sai.  

2-3. Vieäc naøo do thieáu nghó suy 
Höùa roài coù theå boû ñi cuõng ñaønh 
Laøm sao xaû giôùi cao minh  
Phaät ñaø thaáy roõ, chính mình cuõng tin.  

4-5. Boäi theà lôïi laïc chuùng sinh 
Doái löøa quaû baùo seõ daønh mai sau.  
Vaät heøn ñaõ höùa khoâng trao 
Coøn sa quyû ñoùi, theå theo Kinh thöôøng.  

6-7. Huoáng môøi chuùng höôûng vui toái thöôïng 
Doái gaït nhau coõi thieän naøo leân? 
Xaû taâm maø vaãn chöùng neân 
Laø ñieàu khoù hieåu, chæ rieâng Phaät raønh.  

8-9. Xaû boà ñeà toäi chaúng khinh 
Laøm cho taát caû chuùng sinh maát nhôø.  
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Neáu ai duø chæ saùt na,  
Ngaïi ngaên boà taùt, quaû kia khoân löôøng.  

10-11. Laøm baát an moät ngöôøi ñuû khoán 
Huoáng muoân ngöôøi cuøng taän hö khoâng?  
Thoï roài xaû giôùi nhö khoâng 
Thì quanh quaån maõi trong voøng traàm luaân.  

12-13. Phaûi neân theo giôùi tu laàn 
Neáu khoâng noã löïc chaéc ñaønh ñoïa sa.  
Ñoä sanh nhieàu Phaät ñaõ qua 
Do ta chöôùng naëng, hoùa ra voâ phaàn.  

14. Nay neáu chaúng tu taâm söûa tính 
Seõ sa vaøo nhöõng caûnh khoå ñau 
Beänh nhieàu, traên troùi, xeû cöa 
Vaø bao tai hoïa ñoùn chôø aùc nhaân.  

15. Khoù thay Phaät xuaát theá gian 
Laøm ngöôøi tin Phaät, tu haønh ñuû duyeân 
Nhöõng ñieàu khoâng heïn maø neân 
Bieát sau coù ñöôïc nhö treân veïn toaøn?  
 
 

16. Nay ta ñöôïc oån an, voâ beänh,  
Khoâng naõo phieàn, haïnh phuùc laém thay 
Maïng caên suy giaûm töøng giaây 
Hình haøi nhö boït tan ngay maáy hoài.  
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17-18. Neáu ta vaãn cöù buoâng troâi 
Ñoïa sa aùc ñaïo khoù thôøi aên naên.  
Ñuû duyeân laøm thieän khoâng haêng 
Ñeán khi khoå böùc coøn toan noãi gì.  

19. Khi aáy ñaõ khoâng sao haønh thieän 
Laïi tích nhieàu baát thieän caøng taêng 
Traûi qua voâ taän thôøi gian 
Ñeán teân cuûa söï toát laønh chaúng nghe.  

20. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc laém thay 
Phaät töøng ví duï duyeân may ruøa muø 
Leânh ñeânh treân bieån Thaàn phuø 
Vaùn kia hoà deã cuøng ruøa gaëp nhau.  

21-22. Phaïm toäi naëng saùt na cuõng ñoïa 
Huoáng gì qua voâ thæ luaân hoài 
ÔÛ trong aùc thuù khoâng thoâi 
Khoù beà giaûi thoaùt, coøn khôi toäi nhieàu.  
 

23-24. ÔÛ trong nhaøn caûnh khoâng tu 
Töï coi thöôøng theá coøn ngu naøo baèng.  
Bieát maø vaãn cöù troâi laên 
Thì khi saép cheát traêm phaàn khoå öu.  

25-26. Löûa ñòa nguïc thieâu thaân khoù nhaãn 
Löûa aên naên caøng ngaám taâm can  
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Ñöôïc thaân ngöôøi thöïc khoù khaên 
Laïi theâm coù trí bieän phaân döõ laønh.  

27. Maø nay vaãn ñoïa hoûa khanh 
Khaùc naøo nhö theå taâm mình hoân meâ 
Chaúng hay maéc phaûi buøa chi 
Maø sinh luù laãn, löông tri khoâng coøn.  

28-29. Keû thuø ta tham saân voâ daïng 
Khoâng chaân tay cuõng chaúng thoâng minh 
Haïi ta ñieâu ñöùng maëc tình  
Khuaát thaân chòu nhuïc, hoå mình laém thay.  

30. Duø chö thieân chuùng, tu la 
Cuøng nhau hôïp söùc baét ta ñoïa ñaøy 
Vaøo trong hoûa nguïc a tyø 
Cuõng khoâng theå ñöôïc, noùi gì tha nhaân.  
 
 

31. Nhöng phieàn naõo coâng naêng gheâ thöïc 
Neùm ta vaøo löûa nguïc nhö chôi 
Duø cho caû nuùi Tu di 
Cuõng ra tro buïi chaúng chi soùt chöøa.  

32. Theá gian taát caû keû thuø 
Khoâng nhö phieàn naõo keû thuø trong taâm 
Daèng dai voâ thuûy voâ chung 
Haïi ta ñeán möùc khoán cuøng môùi thoâi.  
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33-34. Thuaän keû ñòch ôû ñôøi coøn lôïi 
Theo naõo phieàn chæ haïi maø thoâi 
Laøm sao soáng ñöôïc an vui 
Giaëc thuø phieàn naõo khoâng lui, cöù lì.  

35. Khi coøn phieàn naõo saân si  
Nhöõng teân nguïc toát baûo trì töû sinh 
Ñoà ñao haønh haï taâm linh 
Laøm sao coù ñöôïc an bình trong taâm ? 

36. Keû cöøu ñòch tham saân chöa döùt 
Thì sao ñaønh boû maát coâng phu 
Theá nhaân haêm hôû dieät thuø 
Coøn queân aên nguû khi thuø chöa tan.  

 

37. Duø thaân truùng phaûi teân ñao 
Chöa phaân thaéng baïi ai naøo thoái lui? 
Maëc duø nhöõng ñòch thuø kia 
Tröôùc sau cuõng cheát theo leà töï nhieân.  

38-39. Nay ta muoán deïp yeân phieàn naõo  
Duø traêm nguy ngaøn khoù khoâng sôøn  
Thöông binh coøn thaáy veû vang 
Neân vì ñaïo caû xem thöôøng khoå ñau.  

40. Keû chaøi, ñoà teå, noâng phu 
Vì côm aùo chòu gian nguy cöïc hình 
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Ta vì an laïc quaàn sinh  
Sao khoâng nhaãn naïi traêm nghìn chöôùng duyeân ? 

41-42. Ñaõ nguyeàn ñoä voâ bieân phieàn naõo 
Maø baûn taâm roát raùo chöa yeân  
Sao khoâng kheùo löôïng söùc mình ? 
Töø nay ta quyeát ñinh ninh dieät thuø.  

43. Naâng niu kieám baùu tröø ma 
Saân si theà dieät nhö laø cöøu nhaân 
Ngoä, meâ naêng löïc töông ñöông 
Môùi mong ñoaïn döùt thaâm caên naõo phieàn.  
 
 
44-45. Thaø chòu khoå bò thieâu bò chaët 
Theà quyeát khoâng khuaát giaëc si meâ  
Giaëc thöôøng keùo ñeán ruùt ñi 
Giaëc phieàn naõo aáy moät ñi khoâng veà.  

46. Tueä quang chieáu phaù si meâ 
Truïc ra khoûi khoái taâm kia moät laàn 
Coøn ñaâu toâng tích tham saân 
Chôù neân nhu nhöôïc khoâng caàn gaéng tu.  

47. Phieàn naõo khoâng ôû ngoaøi, trong, giöõa 
Khoâng ôû ñaâu, xuaát xöù huyeãn hö  
Haõy vì tueä giaùc tieán tu 
Sao ta luoáng chòu nguïc tuø khoå ñau? 
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48. Tö duy leõ aáy cho saâu 
Luaät nghi Phaät cheá neân mau tuaân haønh 
Y vöông lôøi daën ñinh ninh 
Khoâng theo toa thuoác sao laønh beänh ñaây?  
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Chöông Naêm 

GIÖÕ GÌN CHÍNH TRI [Tænh giaùc] 

1-2. Giôùi laø gìn giöõ taâm caên 
Voi say khoâng haïi baèng taâm si cuoàng 
Taâm cuoàng neáu cöù thaû roâng 
A tyø ñòa nguïc seõ troâng ñôïi mình.  

3. Daây chính nieäm buoäc taâm ñieân daïi  
Ta ñaâu coøn lo ngaïi ñieàu chi 
Neáu laøm ñöôïc vaäy thöôøng khi 
Thì coâng ñöùc aáy khoâng gì quyù hôn.  

4-5. Bao nhieâu thuù döõ, cöøu nhaân 
Nguïc hình, la saùt, quyû thaàn keå luoân  
Ñeàu voâ hieäu neáu buoäc taâm 
Taâm thuaàn taát caû do taâm cuõng thuaàn.  

6-7. Phaät töøng daïy voâ vaøn thoáng khoå  
Do taâm sinh taát caû khoâng chöøa 
Nguïc hình ai ñaõ taïo ra?  
Nöõ nhaân ñòa nguïc aáy laø ai sinh?  

8. Bao nhieâu hình cuï keå treân 
Ñeàu do taâm aùc taø neân hieän haønh 
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Theá neân vaät ñaùng sôï kinh 
Trong ba coõi, chính taâm mình ñaáy thoâi.  

9. Neáu laøm moïi chuùng sinh heát khoå 
Môùi goïi laø thí ñoä cao sieâu 
Sao nay chuùng vaãn khoù ngheøo 
Khi xöa boá thí Phaät theo caùch naøo ? 

10.  Caùi taâm hoan hyû taëng trao 
Thaân, taøi, thieän quaû cho bao höõu tình 
Goïi laø thí ñoä cao minh 
Cho neân boá thí coát haønh töø taâm.  

11.  Luøa ñaâu caùc loaïi caù toâm 
Cuøng muoân thuù vaät traùnh côn saên taàm? 
Haõy tröø dieät moïi aùc taâm 
Töùc thaønh Giôùi ñoä vieäc laøm khoâng sai.  

12.  Treân theá gian daãy ñaày keû aùc 
Ñieàu phuïc sao cho heát chuùng ñaây? 
Nhöng khi chaám döùt saân si 
Cuõng nhö taän dieät thuø kia moät laàn.  

 

13.  Laøm sao coù ñuû löôïng da 
Traûi treân ñaïi ñòa ñeå maø eâm chaân? 
Chæ caàn maûnh nhoû döôùi chaân 
Cuõng nhö loùt thaûm toaøn phaàn ñaát ñai.  
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14.  Keû thuø ngoaøi khoâng sao deïp heát 
Ñieàu phuïc taâm caàn dieät chi ñaâu  
15. Taâm minh quaû baùo cao sieâu 
Hôn haønh ñoäng toát taâm nhieàu xaáu xa.  

16-17. Tuïng kinh, khoå haïnh sa ñaø 
Nhöng taâm taùn loaïn cuõng laø voâ coâng.  
Phaät ñaø coát daïy taâm toâng 
Khoâng töôøng leõ aáy, traàm luaân ba ñöôøng.  

18-19. Kheùo giöõ ñaïo taâm thöôøng nhö theá 
Thì ñaâu caàn giöõ caùc giôùi kia 
Giöõa ñôøi aùc ñoäc xaáu xa 
Neân xem Taâm aáy nhö laø veát thöông.  

20. Ta lo chöõa nhoït treân thaân 
Sôï khi phaùt taùc khoù phaàn ôû yeân 
A tyø nguïc khoå voâ bieân 
Taâm naøy ung nhoït ñaùng neân kinh hoaøng.  

 

21-22. Duø ôû giöõa aùc nhaân, nöõ saéc 
Quyeát giöõ taâm chaéc chaén khoâng lui 
Thaø ta maát heát thaân, taøi 
Quyeát khoâng toån haïi taâm naøy ñöôïc ñaâu.  

23. Chaép tay thaønh khaån khuyeân nhau 
Giöõ taâm coát yeáu goàm thaâu hai ñieàu: 
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Moät laø chính nieäm thöôøng theo 
Hai laø tænh giaùc luùc naøo taâm lung.  

24.  Keû thaân beänh thì khoâng coøn söùc 
Laøm vieäc gì lôïi ích cho ai 
Taâm maø phieàn naõo söû sai 
Thieän haønh thaät cuõng khoâng taøi naøo xong.  

25.  Ngöôøi khoâng tænh giaùc trong taâm 
Thì khoâng nhôù ñöôïc phaùp phaàn hay ho 
Nhöõng gì hoïc bôûi vaên, tö 
Nhö bình roø ræ nöôùc voâ chaûy daøi.  

26.  Duø coù tín, ña vaên, tinh taán 
Tænh giaùc khoâng, cuõng chaúng ích chi 
Nghóa laø khi maát chính tri 
Lieàn sa toäi loãi saân si ñuû ñieàu.  

 

27.  Loãi khoâng tænh giaùc thöôøng theo 
Sau ñuoâi thaát nieäm ngoõ haàu haïi ta 
Cöôùp bao coâng ñöùc haø sa 
Khieán xui ta ñoïa neûo taø aùc kia.  

28.  Boïn giaëc baát chính tri, thaát nieäm 
Luoân raép ranh cöôùp thieän phaùp mình 
Phaùp thaân hueä maïng tieâu deân 
Laáp ñöôøng ñeán coõi nhaân thieân toát laønh.  
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29.  Vaäy neân haønh giaû tu taâm 
Khoâng lôi chính nieäm trong taâm yù mình 
Nhôù luoân tai hoïa voi ñieân 
Töùc thì chính nieäm ôû yeân taâm naøy.  

30.  Nhôø sôï ñoïa, theo thaày hoïc ñaïo 
Nhôù nhöõng lôøi chæ giaùo ñinh ninh 
Keû naøo coù ñuû ñöùc tin 
Deã laøm chính nieäm phaùt sinh nôi loøng.  

31-32. Baèng tri kieán raát suoát thoâng 
Phaät vaø Boà taùt thaáy trong taâm mình 
Ñaùng neân taøm quyù sôï kinh 
Tö duy nhö vaäy, ta lieàn chính taâm.  

 

33. Do cöûa yù khoâng lôi chính nieäm 
Maø chính tri xuaát hieän theo sau 
Nhöõng gì queân maát töø laâu 
Cuõng lieàn trôû laïi laøu laøu trong taâm.  

34. Khi maàm aùc môùi manh nha 
Bieát ngay tai hoïa ñeå maø giöõ taâm 
ÔÛ trong chính nieäm bình an 
Nhö caây baùm vöõng trong loøng ñaát kia.  

35-36. Chôù bao giôø ngoù lia daùo daùc 
Luoân quyeát taâm haï maét taàm troâng.  
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Khi caàn döôõng muïc nhìn moâng 
Thaáy ai haõy cöù oân toàn hoûi han.  

37. Khi ñi quan saùt boán phöông 
Ñeà phoøng baát traéc treân ñöôøng ta ñi 
Muoán xem sau coù vieäc gì 
Döøng chaân roài seõ xoay ngöôøi ngoù lui.  

38. Khi xem kyõ tröôùc sau ñöôøng loái 
Môùi tieán leân hoaëc thoái quay veà 
ÔÛ vaøo taát caû moïi khi 
Phaûi neân nhaän thöùc haønh vi ñaùng laøm.  

 

39-40. Moãi khi ñi ñöùng ngoài naèm 
Haõy luoân roõ bieát thaân ñang laøm gì  
Caùi taâm voi chuùa cuoàng si 
Buoäc nôi truï Phaùp heát khi chaïy quaøng.  

41. Baäc haønh giaû tinh chuyeân taäp ñònh 
Khoâng luùc naøo queân tænh giaùc taâm 
Luoân luoân ñeå yù canh chöøng 
Xem trong taâm yù hieän haønh ra sao? 

42. Gaëp côn nguy, dòp aên khao 
Khoâng sao chuyeân chuù taâm vaøo chính tri 
Cuõng neân truù xaû an vi 
Nhö khi boá thí khoù beà truù taâm.  
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43. Khi laøm moät vieäc gì ñaõ ñònh 
Neân chuù taâm ñöøng tính laêng xaêng  
Phaûi laøm vieäc aáy cho xong 
Tính qua vieäc khaùc cuõng khoâng haïi gì.  

44. Theá thì moïi vieäc thi vi 
Seõ neân thaønh töïu, chính tri cuõng thaønh 
Caùi taâm taùn loaïn khoâng taêng 
Thoùi queân tænh giaùc khoâng haèng lôùn theâm.  

 

45-46. Giöõa ñaùm ngöôøi xem phim, taùn chuyeän 
Haõy ñoaïn taâm tham luyeán vieäc naøy 
Ñöøng voâ coá haïi coû caây 
Vieäc gì phaïm giôùi boû ngay khoâng laøm.  

47-48. Thaân di ñoäng, mieäng noùi naêng 
Tröôùc neân quaùn xeùt neân chaêng seõ laøm.  
Khi taâm noåi giaän hay tham 
Nhö caây ñöùng laëng döùt laøm, noùi phoâ.  

49-50. Khi taâm khôûi laêng xaêng taùn loaïn 
Pheâ bình ngöôøi, ngaõ maïn, doái, khinh 
Lôøi thoâ, ly giaùn, khen mình 
Haõy nhö caây ñöùng, döùt laøm noùi phoâ.  

51-52. Khi taâm nghó ñeán lôïi danh 
Ham ngöôøi cung kính, muoán thaønh chuû oâng 



 

59 

 

Muoán ñieàu ích kyû haïi nhaân 
Haõy nhö caây ñöùng, ôû an khoâng laøm.  

53. Taâm khoâng nhaãn, bieáng laøm, sôï haõi, 
Muoán thoát lôøi voâ nghóa linh tinh 
Hoaëc sanh thieân aùi khoâng bình 
Haõy nhö caây noï ñöùng yeân vöõng vaøng.  
 
 

54.  Xeùt töøng taâm lyù nhieãm oâ 
Öa laøm nhöõng vieäc baù vô chaúng caàn 
Duøng phöông phaùp trò moãi laàn 
Kieân trì quyeát giöõ ñònh an taâm naøy.  

55.  Coù tín ñöùc saâu xa, cöông quyeát 
Taâm an bình, cung kính, sieâng naêng 
Bieát taøm quyù, sôï gieo nhaân 
Luoân luoân mong muoán vui an cho ngöôøi.  

56.  Ñöøng sinh chaùn gheùt trong taâm 
Thaáy bao nhieâu keû thöôøng haèng traùi nhau 
Töø bi traûi khaép moät baàu 
Thöông thay sinh chuùng xieát bao meâ laàm.  

57.  Muoán cho lôïi ích rieâng mình 
Vaø cho sinh chuùng, kheùo ñöøng traùi sai 
Luoân luoân buoäc chaët taâm ñaây 
Quaùn ñôøi nhö huyeãn maây bay cuoái trôøi.  
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58.  Haõy luoân thaáy thaân ngöôøi khoù ñöôïc 
Ñöôïc an nhaøn voâ beänh khoù thay 
Vaäy neân coát giöõ taâm naøy 
ÔÛ yeân baát ñoäng saùnh taøy non cao.  
 
 

59-60. Naøy taâm, ngöôi vaãn khoâng sao 
Luùc chim keân ñeán tranh nhau thaân naøy 
Ñöøng xem noù chính toâi ñaây 
Ngöôi khoâng phaûi noù, oâm thaây ích gì.  

61. Naøy taâm yù raát ngu si 
Sao khoâng giöõ tònh thaân nhö caây röøng  
Giöõ chi caùi boä maùy thaân 
Chöùa bao oâ ueá baïi vong theá maø? 

62-64. Tröôùc duøng yù taùch da khoûi thòt 
Duøng tueä ñao loùc thòt khoûi xöông 
Cheû cho ñeán taän tuûy gaân 
Thaáy chi tinh dieäu, meán thöông noãi gì? 

65.  Sao ngöôi baùm chaët thaân naøy 
Khi khoâng aên uoáng ñöôïc gì nôi thaân: 
Maùu phaân muõi daõi ruoät gan 
Toaøn laø nhöõng thöù voâ vaøn ueá dô.  

66.  Caùi thaân naøy chæ nhö thöïc phaåm 
Cho quaï choàn thuù vaät aên thaây 
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Chæ neân ham thích thaân naøy 
Ñeå khi haønh thieän söû sai moïi ñieàu.  
 

67.  Neáu ngöôi tieác giöõ caùi thaân 
Khi giôø cheát ñeán lieäu laøm ñöôïc chi 
Töû thaàn seõ ñoaït töû thi 
Cho chim thuù ræa, chaúng gì xoùt thöông.  

68-69. Khi toâi tôù khoâng ñöông noåi vieäc 
OÂng chuû thöôøng döùt tieät thuø lao 
Nuoâi thaân maø noù taåu ñaøo 
Chaúng neân quyù chuoäng, tô haøo khoâng cho.  

70.  Haõy neân xem caùi thaân ñaây 
Nhö con thuyeàn toát ñöa ngöôøi laïi qua 
Chuyeån thaân trong coõi ta baø 
Thaønh thaân nhö yù Phaät ñaø baûo ban.  

71.  Haõy töï chuû thaân lôøi taâm yù 
Haõy thöôøng neân loä veû vui töôi 
Chôù neân nhaên maët nhíu maøy 
Luoân laøm baïn toát moïi loaøi chuùng sinh.  

72.  Moãi khi di chuyeån gheá giöôøng  
Hoaëc khi môû cöûa, traùnh oàn inh tai 
Noùi naêng hieàn dòu hoøa haøi 
Luaät nghi Con Phaät nhôù hay giöõ gìn.  
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73.  Chim baét caù, meøo rình, troäm caép 
Haønh ñoäng im phaêng phaéc, nín thinh 
Cho neân thaønh töïu vieäc mình 
Phaät haønh cuõng vaäy, môùi neân ñaïo maàu.  

74. Soáng chung haõy kheùo khuyeân nhau 
Laøm laønh laùnh döõ lôøi caâu chaân thaønh 
Ai khuyeân ñieàu lôïi cho mình 
Xem nhö thaày daïy, taän tình söûa sai.  

75-76. Haõy khen ngôïi nhöõng lôøi kheùo thuyeát 
Vui theo cuøng vieäc phöôùc cuûa ngöôøi 
Neáu ai ca tuïng ñöùc ngöôi  
Phaûn quan xem thöû lôøi ngöôøi ñuùng, sai.  

77.  Haõy neân tuøy hæ thieän haønh  
Nieàm vui khoù ñöôïc bieán thaønh bao la 
Khi trong khaép coõi ta baø 
Xieát bao thieän söï ngöôøi ta hieån baøy.  

78.  Vui theo chaúng coù gì maát maùt 
Maø ñôøi sau phuùc laïc caøng saâu 
Neáu do ganh tò phaùt raàu 
Seõ theâm thoáng khoå ñôùn ñau nhieàu beà.  

79.  Lôøi chaân thaät haõy noùi ra 
Nghóa lôøi minh baïch nghe maø haân hoan 
Lìa bao ñoäng löïc tham saân 
Nhu hoøa, thích ñaùng, theâm phaàn an vui.  
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80.  Haõy nhìn vôùi töø taâm, thaønh thöïc  
Moïi höõu tình, xem thaät töø ñaây 
Toâi nhôø caäy chuùng sinh naøy 
Maø ngoâi chính giaùc töông lai vieân thaønh.  

81.  Nhieät taâm khôûi nieäm laøm laønh 
Haõy tu ñoái trò aùc haønh thöôøng xuyeân 
Nhö nôi ba thöù phöôùc ñieàn 
Neáu gieo seõ gaët voâ bieân phuùc phaàn.  

82.  Trang bò ñuû ñöùc tin, trí saùng 
Haõy thöôøng neân haønh thieän khoâng lô 
Bao nhieâu vieäc toát chôù töø 
Töï mình ñöông laáy, chaúng nhôø caäy ai.  

83.  Tieán tu saùu ñoä ñeâm ngaøy  
Chôù vì vieäc nhoû maát ngay phaùp laønh 
Haõy thöôøng thöông töôûng chuùng sinh 
Sao cho taát caû höõu tình an vui? 

84. Roõ ñaïo lyù nhö Kinh vaãn daïy, 
Neân thöôøng xuyeân ích lôïi höõu tình 
Nhö lai Thieän theä cao minh  
Khai vaøi giôùi caám thanh vaên phaûi gìn.  

85.  Luùc aên san seû tröôùc tieân 
Cho ba aùc ñaïo, baäc hieàn, ñôn coâi 
Khi aên vöøa ñuû neân thoâi 
Maëc thì nhôù giöõ khoâng ngoaøi ba y.  
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86.  Caùi thaân ñeå duy trì chính phaùp 
Chôù neân vì vieäc vaët hi sinh 
Neáu hay nhö vaäy tu haønh 
Choùng neân öôùc nguyeän chuùng sinh mong chôø.  

87.  Chaúng neân thí xaû maïng naøy 
Neáu khoâng bi nguyeän saùnh taøy bieån non 
Ñôøi ñôøi chæ nguyeän xaû thaân 
Möu caàu lôïi ích muoân vaøn chuùng sinh.  

88-89. Khoâng noùi phaùp cho ngöôøi thieáu leã : 
Caàm gaäy, duø, binh khí, truøm ñaàu, 
Cho ngöôøi nöõ khoâng baïn baàu; 
Vôùi ngöôøi thieáu trí phaùp saâu chôù baøn.  

90.  Nöông theo kinh giaùo tu haønh 
Khoâng tuyeân phaùp tieåu cho trình ñoä cao  
Haïnh boà taùt chôù laõng xao 
Khoâng duøng chuù thuaät aâm möu doái ngöôøi.  

91.  Khi vöùt taêm xæa vaø nhoå boït 
Ñoà ueá dô haõy laáp ñaát leân 
Nhöõng gì pheá thaûi linh tinh 
Nöôùc trong, ñaát saïch khoâng neân vöùt vaøo.  

92.  Luùc aên chôù ngaäm côm ñaày 
Khoâng nhai ra tieáng mieäng thì haù to 
Khi ngoài khoâng duoãi chaân ra  
Hai baøn tay chôù xoa chaø vaøo nhau.  
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93.  ÔÛ nhöõng nôi xe, taøu hoãn taïp 
Khoâng cuøng ngöôøi khaùc phaùi keà beân 
Traùnh ñieàu deã maát nieàm tin 
Theá gian dò nghò cô hieàm döùt ngay.  

94-95. Chôù ra hieäu baèng buùng tay 
Neân cung kính duoãi baøn tay chæ ñöôøng.  
Toû baøy yù kieán nheï nhaøng 
Vung tay muùa ngoùn thoùi thöôøng chôù theo.  

96. Khi naèm nguû quay ñaàu phöông Baéc 
Höôùng nieát baøn cuûa Phaät Theá toân  
Duy trì tænh giaùc quyeát taâm 
Ñeán khi muoán thöùc phaûi choaøng daäy ngay.  

97. Giôùi ñieàu boà taùt luaät nghi 
Khoâng sao keå xieát nhöõng gì trong kinh 
Haõy neân doác heát söùc mình 
Tu trì giôùi tònh taâm haønh nhö treân.  

98-99. Kinh Ba tuï ngaøy ñeâm saùu buoåi 
Ñoïc cho thöôøng, saùm hoái toäi khieân 
Nöông theo naêng löïc keå treân  
Theo lôøi Phaät daïy, tinh chuyeân tu haønh.  

100. Giôùi naøo coù giôùi chaúng caàn 
Cho Con Phaät muoán vieân thaønh phöôùc sôn ? 
Kheùo haønh nhö vaäy luoân luoân 
Quyeát laø phöôùc ñöùc traøn tuoân voâ ngaàn.  
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101. Duø tröïc tieáp hay laø giaùn tieáp 
Moãi haønh ñeàu höôùng nghieäp lôïi tha 
Bao nhieâu coâng ñöùc haø sa 
Höôùng veà quaû Giaùc cuõng cho höõu tình.  

102. Duø cho maát tính maïng mình  
Quyeát khoâng töø boû Baïn laønh ñaùng öa 
Tinh thoâng giaùo nghóa ñaïi thöøa 
Thöïc haønh vieân maõn giôùi Boà taùt kia.  

103. Nhöõng pheùp taéc haàu thaày neân bieát 
Ñöôïc noùi trong haàu heát Luaät, Kinh 
Nhö trong truyeän Caùt töôøng sinh 
Kinh Hoa nghieâm aáy, haõy xem cho töôøng.  

104. Giôùi thöôøng raûi raùc trong kinh 
Vaäy neân ngöôøi hoïc phaûi tinh Kinh taøng 
Trong Ba kho chöùa lôøi vaøng 
Coù kinh Thaùnh xöû Khoâng taøng, ñaùng xem.  

105. Laïi neân bieát lyù do tu taäp 
Nhöõng ñieàu naøy phaûi ñoïc trong kinh 
Hoïc xöù taäp yeáu laø kinh 
Keøm theo boä luaän truøng teân, giaûi raønh.  

106-107. Xem Toaùt yeáu taát caû kinh 
Luaän ngaøi Long thuï neân xem cho töôøng 
Nhöõng gì Luaät chaúng caám ngaên 
Haõy neân tu hoïc, theá gian nöông nhôø.  
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108-109. Toùm taét, nghóa khoâng lô tænh 
giaùc 
Laø luoân luoân quan saùt thaân taâm 
Vaø neân y giaùo phuïng haønh 
Chæ xem toa thuoác chaúng laønh beänh ñaâu.  
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Chöông Saùu 

NHAÃN NHUÏC 

1-2. Thieän haønh tích luõy ngaøn naêm 
Moät giaây noùng giaän tieâu tan töùc thì 
AÙc naøo saùnh kòp saân si 
Haïnh tu nhaãn nhuïc khoâng gì quyù hôn.  

3. Haän thuø neáu cöù oâm giöõ maõi 
Chaúng bao giôø tìm thaáy an vui 
Coøn ñaâu haïnh phuùc thaûnh thôi 
Boû aên maát nguû, troïn ñôøi baát an.  

4. Moät ngöôøi gia chuû noåi saân  
Coù khi bò gieát bôûi chaân tay mình 
Nhöõng ngöôøi oâng ñaõ taän tình 
Giuùp cho taøi saûn an bình baáy laâu.  

5. Vì noùng giaän, baïn baàu thaân quyeán 
Ñeàu boû ta, chaúng luyeán löu chi  
Duø ta boá thí traøn treà 
Taâm saân haän maõi khoå vì coâ ñôn.  

6. Keû thuø giaän döõ taïo neân 
Bao nhieâu ñau khoå trieàn mieân ñoïa ñaøy 
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An vui hieän taïi, töông lai 
Ñeàu laø quaû phuùc cho ngöôøi khoâng saân.  

7. Ñöôïc nuoâi döôõng baèng taâm baát maõn 
AÙi bieät ly, gheùt chaùn gaëp hoaøi  
Haän thuø cöù theá daèng dai 
Cuoái cuøng huûy dieät con ngöôøi nôi ta.  

8-9. Haõy neân tröø khöû thöùc aên 
Duy trì lôùn maïnh haän saân nôi loøng 
Gaëp gì cuõng cöù nhö khoâng 
Giaän thì toån ñöùc, ñieàu mong chaúng thaønh.  

10. Taïi sao phaûi töï haønh töï phaït 
Vôùi vieäc coøn bieän phaùp cöùu nguy 
Neáu khoâng coøn coù caùch chi 
Thì ñau khoå lieäu ích gì cho ai ?  

11. Vôùi baûn thaân vaø ngöôøi baèng höõu 
Ta caàu mong cho khoûi khoå ñau 
Khoûi lôøi laêng nhuïc, aùc thoâ 
Nhöng coøn vôùi keû oaùn thuø, khoâng ñaâu.  
 
 

12. Ñôøi vui hieám, laém saàu ñau 
Neáu khoâng coù khoå, ai naøo xuaát ly? 
Taâm ôi duõng caûm leân ñi 
Duø bao ñau khoå saù chi leõ thöôøng.  
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13. Keû ngoaïi giaùo theo ñöôøng khoå haïnh 
Chuoác vaøo thaân nhöõng caûnh ñôùn ñau 
Nay ta muoán ñaéc ñaïo maàu 
Sao khoâng can ñaûm chòu bao oan tình?  

14-15. Ñoùi loøng, noùng laïnh, boï saâu 
Keû quen chòu ñöïng coù ñaâu than phieàn 
Nhôø quen nhöõng haïi nhoû nhen 
Ta daàn nhaãn ñöôïc roái ren khoå naøn.  

16. Nhöõng noãi khoå troùi giam ñaùnh ñaäp 
Thôøi tieát hay beänh taät gaây neân 
Ñöøng neân vì chuùng naõo phieàn 
Chæ caøng theâm khoå cho mình ta thoâi.  

17-18. Tröôùc cuøng moät caûnh maùu me 
Keû thì ngaát xæu ngöôøi thì tieán leân 
Ñeàu do taäp quaùn maø neân 
Vaäy ta haõy taäp xem khinh khoå saàu.  

 

19-20. Baäc trí duø traûi bao gian khoù 
Vaãn giöõ taâm oån coá bình an 
Nhö ngöôøi chieán só vinh quang  
Bò thöông vaãn tieán, khi chöa tan thuø.  

21. Nhôø ñau khoå, heát kieâu caêng 
Chaùn xa sinh töû, xoùt thöông höõu tình 



 

71 

 

AÊn naên toäi aùc, vui laønh 
Ñaây bao thieän ñöùc do töøng khoå ñau.  

22. Treân ñôøi coù bieát bao thoáng khoå 
Beänh taät vaø möa gioù gaây neân 
Khoå naøo cuõng bôûi duyeân sinh 
Sao ta chæ giaän höõu tình maø thoâi?  

23-24. OÁm ñau cuøng nhöõng saân si 
Duø khoâng ai muoán vaãn thì khôûi leân 
Côn saân khoâng töï bieát mình 
Keû saân khoâng tính ta neân noåi xuøng.  

25-26. Toäi aùc vaø loãi laàm ñuû thöù 
Khoâng boãng döng voâ côù phaùt sinh 
Nhaân duyeân tuï hoäi maø thaønh 
Caùc duyeân cuøng quaû ñaõ ñaønh voâ taâm.  

 

27-31. Vieäc gì cuõng bôûi duyeân sinh 
Hieåu ra leõ aáy khoâng neân oaùn hôøn 
Nhöõng gì sinh dieät hôïp tan 
Chæ nhö huyeãn hoùa boùng vang thoâi maø.  

32.  "Neáu moïi söï ñaõ laø khoâng thöïc 
Ai laø ngöôøi cheá phuïc caùi chi? 
Sao coøn noùi dieät saân si? " 
- Ñôøi naøy thaät coù khoå vì noåi saân.  
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33.  Khi ai voâ côù haïi mình  
Haõy neân xem ñaáy duyeân sinh, voâ thöôøng 
Duyeân kia coù hôïp coù tan 
Ta neân hoan hæ, deã daøng boû qua.  

34.  Neáu ñau khoå do ta töï choïn 
Thì khoâng ai löïa choïn khoå ñau 
Leõ ra khoâng keû khoå saàu 
Vaäy neân taát caû quy vaøo duyeân sinh.  

35.  Coù ngöôøi sô yù bò thöông 
Vì gai nhoïn hoaëc dao göôm ñaâm mình 
Coù ngöôøi ham muoán duïc tình  
Ñaâm ra saàu khoå haïi mình boû aên.  

 

36-37. Coù ngöôøi töï aûi, töï traàm 
Töï aên ñoäc döôïc do taâm khoå saàu 
Töï mình coøn haïi mình thay 
Laøm sao khoâng taùc haïi daây ñeán ngöôøi ?  

38.  Duø khoâng theå xoùt thöông nhöõng keû 
Vì saân si ñaõ gieát haïi ta 
Ñöøng neân giaän hoï, ít ra 
Bôûi vì taát caû chæ laø duyeân sinh.  

39.  Neáu laø moät keû ngu si 
Thoùi öa taùc haïi chæ vì aùc taâm 
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Noåi saân vôùi hoï cuõng laàm 
Nhö saân ngoïn löûa ñaõ laøm chaùy ta.  

40.  Neáu söï haïi phaùt sinh ngaãu höùng 
Nôi moät ngöôøi tính voán hieàn löông 
Noåi saân vì hoï cuõng döôøng 
Giaän hö khoâng ñeå khoùi vöông buïi muø.  

41.  Khi ta bò ñaùnh baèng caây 
Ta thöôøng oaùn gheùt con ngöôøi ñaùnh ta 
Keû kia cuõng bò söû sai 
Bôûi côn giaän döõ, vaäy ai ñaùng thuø? 
 
 

42.  Coù leõ xöa ta töøng taùc haïi 
Neân ngaøy nay ñaùng phaûi toån thöông 
Tö duy nhö vaäy nguoàn côn 
Khoâng coøn saân haän ñau buoàn laøm chi.  

43. Töø hai phía coù ñau naøy 
Beân kia laø gaäy, beân naøy laø thaân 
Keû mang gaäy ngöôøi mang thaân 
Vaäy ta neân phaûi giaän saân keû naøo? 

44.  Taám thaân, thöông tích daïng ngöôøi 
Chuùt chi ñoäng ñeán cuõng thôøi ñôùn ñau 
Chính vì ngaõ aùi meâ ngu 
Ta oâm giöõ noù, vaäy chöø traùch ai?  
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45.  Keû ngu khoâng muoán khoå ñau 
Maø sao cöù taïo nhaân saàu khoå luoân 
Roài khi haïi ñeán baûn thaân  
Do mình töï taùc, sao saân haän ngöôøi? 

46. Ví nhö quyû söù canh giöõ nguïc 
Cuøng nuùi ñao röøng kieám hoûa xa 
Ñeàu do töï nghieäp maø ra 
Gieo nhaân gaët quaû, ñöøng ta thaùn ngöôøi.  
 
 

47-48. Keû hung aùc vì haïi ta 
Maø sa ñòa nguïc chòu bao khoå naøn 
Coøn ta nhôø nhaãn, khoâng saân 
Tieâu tröø aùc nghieäp, phöôùc taêng voâ vaøn.  

49.  Roát cuoäc ta môùi laø ngöôøi haïi 
Keû aùc nhaân coù lôïi cho ta  
Sao coøn saân haän ngöôøi ta 
Hôõi taâm thoâ baïo hoà ñoà kia ôi.  

50.  Coâng phu Nhaãn nhuïc giuùp ta 
Khoûi sa ñòa nguïc, phaàn ta ñaõ ñaønh 
Nhöng coøn keû xaáu haïi mình 
Soá phaàn naøo seõ ñeå daønh cho y ?  

51.  Neáu ta taùc haïi ngöôøi gaây haán 
Toäi cuûa y cuõng vaãn khoâng tan 
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Maø ta laïi maát bình an 
Haïnh tu nhaãn nhuïc khoù laøm phaûi tieâu.  

52.  Taâm ta ñaâu coù daïng hình 
Chaúng ai coù theå toån thöông taâm naøy 
Neáu taâm chaáp tröôùc thaân ñaây 
Lieàn sinh ñuû thöù aùch tai khoán naøn.  
 
 

53.  Nhöõng lôøi thoâ aùc khoù nghe 
Chaúng can heä ñeán thòt da thaân naøy  
Hôõi taâm ngu xuaån kia ôi 
Vì sao noù laïi khieán ngöôi khoå saàu?  

54.  Neáu ngöôi baûo vì caâu noùi aáy 
Laøm ngöôøi ta heát thaáy öa toâi.  
Nhöng duø ai gheùt, thöông ngöôi 
Coù ai thay ñoåi nghieäp ngöôi ñaâu maø ? 

55.  Neáu vì theá maø ngöôi maát lôïi 
Haõy nhôù nhö maây noåi, chieâm bao 
Cheát khoâng mang ñöôïc gì theo  
Ngoaøi ra aùc nghieäp vaãn ñeo beân mình.  

56-58. Laøm ñieàu aùc ñeå nuoâi thaân 
Cuoái cuøng cuõng cheát, sao baèng cheát non 
Chieâm bao vui söôùng traêm naêm 
Vôùi trong khoaûnh khaéc, tænh ñoàng hö voâ.  
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59.  Duø keû coù raát nhieàu taøi saûn 
Höôûng thuù vui soáng troïn tuoåi trôøi 
Nhöng khi cheát vaãn ñôn coâi 
Khaùc naøo bò cöôùp, nöôùc troâi, chaùy nhaø.  
 
 

60.  Neáu baûo nhôø tieàn taøi môùi soáng 
Môùi laøm laønh laùnh döõ tu thaân 
Nhöng ngöôi vì lôïi noåi saân 
Phöôùc beøn maát heát, coøn taêng toäi nhieàu.  

61.  Neáu vì söï soáng nhu caàu 
Chuyeân laøm aùc nghieäp ñeå sau ñoïa ñaøy 
Moät ñôøi soáng thaät xaáu xa 
Thì ñaâu coù lôïi cho ta hay ngöôøi?  

62.  Neáu saân haän "vì lôøi phæ baùng 
Khieán ngöôøi khoâng tin töôûng nôi toâi. " 
Vaäy sao khoâng giaän moät ngöôøi 
Khi y cuõng phæ baùng ngöôøi khaùc kia?1 

                                           
1Ví duï A laø toâi, B laø ngöôøi phæ baùng, C laø moät hay 

nhieàu ngöôøi khaùc, coøn D laø luaän chuû. Laäp luaän chính cuûa A 
laø: A giaän B vì lôøi phæ baùng laøm cho C maát nieàm tin. D 
quaät laïi: Theá thì khi B phæ baùng C, cuõng laøm C maát nieàm 
tin, sao A khoâng giaän.  
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63. Ngöôøi kia bò maát loøng tin 
Khoâng can heä ñeán toâi neân chaúng phieàn 
- Lôøi thoâ aùc bôûi ñaûo ñieân 
Sao khoâng nhaãn ñöôïc, laïi sinh oaùn hôøn?1 

64.  Neáu noåi saân vì ngöôøi phaù thaùp 
Phaù haïi chuøa, töôïng, Phaùp cao sieâu 
Thaät laø voâ loái xieát bao 
Vì chö Thieän theä tô haøo chaúng suy.  

65.  Vôùi ai laøm haïi baïn, thaày 
Thaân baèng quyeán thuoäc ta, hay baäc hieàn 
Haõy xem taát caû do duyeân 
Chaúng neân saân haän, chuoác theâm ñau loøng.  

66.  Theá gian ñuû thöù haïi mình 
Do voâ tình hoaëc höõu tình gaây neân 

                                           
1 Ñaùp caâu hoûi cuûa Luaän chuû ôû soá 62 laø sao A khoâng 

giaän B khi B phæ baùng C, vì C cuõng seõ bò maát nieàm tin cuûa 
nhöõng C khaùc. A ñaùp söï maát nieàm tin chæ can heä ñeán C 
khaùc, neân A khoâng giaän. Luaän chuû laäp moät coâng thöùc 
duyeân sinh khaùc nhö sau: 

Söï phæ baùng cuûa B (nhaân) ñöa ñeán söï C bò maát nieàm 
tin (quaû): A khoâng giaän vì khoâng dính gì mình. Vaø côn giaän 
cuûa B (nhaân) ñöa ñeán söï phæ baùng cuûa B (quaû): A ñaùng leõ 
cuõng ñöøng giaän, vì khoâng dính ñeán mình.  
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Sao ta chæ giaän höõu tình ? 
Haõy neân nhaãn chòu, chôù sinh oaùn cöøu.  
 
67-68. Keû do ngu si maø taùc haïi 
Ngöôøi do ngu chaáp ngaõ noåi leân 
Ñeàu do oan nghieät gaây neân 
Vaäy ai coù loãi, ai khoâng trong naøy?  

69.  Khi ñaø thaáy bieát vaäy roài, 
Haõy neân noã löïc tieán tu haïnh laønh  
Ñaõi nhau baèng taám chaân tình 
Töø taâm giaûi thoaùt, chôù haønh khoå nhau.  

70.  Ví nhö khi maùi nhaø boác löûa 
Haõy mau tìm caùch chöõa chaùy lan 
Nhö laø ruùt bôùt coû tranh 
Hoaëc laø nhöõng thöù deã thaønh moài ngon.  

71.  Nhöõng gì do bôûi taâm tham 
Laøm cho löûa giaän lan traøn ñeán nôi 
Ñoát kho coâng ñöùc tôi bôøi 
Choùng neân tröø khöû kòp thôøi taâm kia.  
 

72. Nhö keû bò troùi tay chôø cheát 
Chòu ñöùt tay ñeå ñöôïc thoaùt nguy.  
Ta nhôø caùc khoå luùc tu 
Maø may thoaùt khoûi nguïc tuø Dieâm vöông.  
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73. Neáu hieän taïi ta khoâng chòu ñöôïc 
Nhöõng khoå ñau nhoû nhaët haøng ngaøy 
Sao khoâng sôï thoùi saân si 
Caùi nhaân ñòa nguïc A tyø gôùm gheâ ?  

74.  Vì tham duïc chaúng chaùn cheâ 
Maø ta luoáng chòu traêm beà khoå ñau 
Nhöng chöa ñöôïc lôïi ích naøo  
Cho baûn thaân hoaëc cho bao nhieâu ngöôøi.  

75.  Caùi khoå naøy thöïc khoâng ñaùng keå 
Nhöng vieân thaønh lôïi ích voâ bieân 
Laø tröø khoå haïi chuùng sinh 
Vaäy khi nhaãn chòu coøn neân vui möøng.  

76.  Coù ngöôøi raát ñoãi söôùng vui 
Ngôïi ca coâng ñöùc keû ngöôi ñang thuø 
Vaäy naøy taâm yù ta ôi 
Haõy cuøng ca ngôïi cho vôi khoå saàu.  
 

77.  Söï tuøy hyû phaùt sinh nhö theá 
Laø suoái nguoàn an laïc thanh cao 
Ñöôïc chö Phaät cuøng khen lao 
Caùch hay thu phuïc bieát bao nhieâu ngöôøi.  
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78.  Neáu ngöôi baûo "Noù ñöôïc khen 
Nhöng toâi khoâng muoán noù neân anh haøo." 
Vaäy thì chôù traû thuø lao 
Roài ngöôi seõ chuoác xieát bao naõo phieàn.1 

79.  Ngöôi khoaùi chí chuùc laønh keû khaùc 
Khi hoï khen coâng ñöùc cuûa ngöôi 
Nhöng sao ngöôi laïi khoâng vui 
Khi nghe khen ngôïi keû ngöôi oaùn thuø?  

80.  Phaùt taâm voâ thöôïng boà ñeà 
Laø mong taát caû moïi ngöôøi an vui 
Vaäy nay chuùng ñöôïc thaûnh thôi 
Sao ngöôi trôû laïi giaän soâi trong loøng?  

81. Luùc ñaàu ngöôi phaùt taâm mong öôùc 
Cho höõu tình ñöôïc phöôùc lôùn lao 
Côù sao nay laïi khoå saàu 
Thaáy ngöôøi höôûng chuùt tô haøo lôïi danh ? 

                                           
1Ñoaïn naøy coù leõ muoán noùi : B do nghieäp laønh quaù 

khöù hay hieän taïi maø ñöôïc tieáng khen, vaø do tieáng 
khen maø B ñöôïc sung söôùng. NhöngA khoâng muoán B 
sung söôùng, nghóa laø khoâng muoán B höôûng quaû baùo. 
Luaän chuû baûo A: Neáu vaäy, ñaùng leõ ngöôi cuõng ñöøng 
traû löông cho ngöôøi ñaõ giuùp vieäc mình, vì cuõng laøm 
cho y sung söôùng. Nhöng aên quòt thì seõ chòu quaû baùo.  
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82.  Chuùng sinh voán cha meï mình 
Ñaùng ngöôi caáp döôõng taän tình lo toan 
Hoï nay töï löïc bình an 
Ñaõ khoâng möøng laïi ñem taâm gheùt hieàm ?  

83.  Khoâng mong chuùng ñöôïc nieàm vui nhoû 
Noùi gì mong giaùc ngoä toaøn vui  
Taâm boà ñeà aáy coøn ñaâu 
Nôi ngöôøi ganh gheùt keû giaøu hôn ta?  

84.  Quaø kia ñöôïc bieáu keû thuø 
Hoaëc ñang coøn ôû trong kho nhaø ngöôøi 
Thì ñaâu coù phaûi phaàn ngöôi 
Khoâng chi can heä khieán ngöôi phaûi raàu.  

85.  Sao töï phaù phöôùc cuøng coâng ñöùc 
Coøn khieán cho keû khaùc maát tin ? 
Gia taøi coâng ñöùc khoâng gìn 
Chính ngöôi ñaùng töï giaän mình laø hôn.  

86.  Ngöôi khoâng sôï nhöõng aùc haønh 
Do mình ñaõ taïo, neân thaønh keùm may 
Theá maø coøn noåi saân si 
Vì ganh tò vôùi phuùc ngöôøi hay sao ?  

87. Giaû nhö keû thuø ngöôi bò haïi 
Coù gì ñaâu trong aáy ñeå vui? 
Keû kia do ñeán vaän xui 
Khoâng do ngöôi muoán maø ngöôøi toån suy  
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88.  Duø ngöôøi khoå nhö ngöôi mong muoán 
Thì cuõng khoâng ñaùng ñeå vui möøng  
Khoâng gì laø ñòa nguïc nhaân 
Cho baèng caùi söï aên möøng khoå ñau.  

89.  Ñaáy laø moät caùi löôõi caâu 
Voâ minh phieàn naõo buoâng caâu haïi ngöôøi 
Neáu ai maéc phaûi moài naøy 
Ñoàng soâi ñòa nguïc khoù ngaøy thoaùt ra.  

90.  Söï vinh quang cuøng lôøi ca tuïng 
Khoâng khieán cho keû nhaän bình an 
Khoâng ñem tröôøng thoï, kieän khang 
Khoâng laøm heát beänh ña mang chuùt naøo. 
 
 

91.  Neáu roõ bieát theá naøo thaät lôïi 
Thì nhöõng lôøi khen ngôïi ích chi? 
Coøn nhö muoán ñôõ saàu bi 
Chæ caàn uoáng röôïu trau tria giaûi buoàn.  

92. Neáu vì muoán ñöôïc noåi danh 
Maø taøi saûn, tính maïng mình maát luoân 
Thì khi cheát ñöôïc tieáng thôm 
Coøn ai ôû ñoù maø buoàn vôùi vui? 

93.  Khi suïp ñoå laâu ñaøi treân caùt 
Keû ngu cuøng treû nít khoùc than 
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Cuõng nhö khi maát tieáng taêm 
Taâm ta ñieân ñaûo gioáng tuoàng treû ngu.  

94.  AÂm thanh ñaõ bieát voâ thöôøng 
Thì nghe khen ngôïi cuõng döôøng nhö khoâng.  
Neáu vì ngöôøi aáy vui loøng 
Trong khi khen ngôïi, neân loøng ngöôi vui.  

95-96. Theá thì sao laïi khoâng vui 
Nghe ai khen ngôïi keû ngöôi oaùn cöøu ? 
Duø khen ngöôi hoaëc keû thuø 
Ngöôøi khen vui veû, ngöôi naøo lieân can. 

 

97-98. Khi taâm nghó "ta ñöôïc khen" 
Thaät khoâng thích ñaùng ñeå sinh vui möøng 
Ngôïi khen laøm taùn loaïn taâm  
Phaù nhieàu thieän phaùp, heát taâm chaùn lìa.  

99. Neáu hieän taïi coù ngöôøi boâi baùc 
Muoán phaù cho tan naùt danh ta 
Chính laø ngöôøi ñaõ cöùu ta  
Khoûi sa ñòa nguïc ñöôøng taø ñaáy thoâi.  

100. Ñaõ caàu giaûi thoaùt luaân hoài 
Thì khoâng troùi buoäc bôûi ñôøi lôïi danh 
Sao coøn giaän töùc höõu tình 
Nhöõng ngöôøi côûi môû cho mình troùi traên?  
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101. Khi ta ñeán moät nôi nguy khoán 
Maø bò ngöôøi ñoùng coång chaän ngaên 
AÁy laø Phaät toå gia aân 
Sao coøn giaän töùc keû ngaên can mình?  

102. Neáu ngöôi baûo keû thuø taùc haïi 
Trôû ngaïi bao coâng ñöùc cuûa ngöôi 
Haïnh tu nhaãn nhuïc cao vôøi 
Sao khoâng nhaân ñaáy tu ngay moät laàn?  
 
 

103. Neáu ta coù laém öu phieàn 
Neân khoâng chòu noåi keû hieàm khích ta 
AÁy mình töï chöôùng haïnh tu 
Bao nhaân phöôùc ñöùc, nhaãn laø toái cao.  

104. Khoâng toån haïi, nhaãn naøo sinh khôûi 
Nhaãn keû thuø coâng ñöùc phaùt sinh 
Vaäy thuø ñòch chính aân nhaân 
Cho ta tu phöôùc, ñaâu ngaên ngaïi gì?  

105. Khi cho maø gaëp keû xin 
Thì sao goïi ñaáy chöôùng duyeân cho mình 
Cuõng voâ lyù nhö baûo raèng 
Giôùi sö trôû ngaïi cho mình xuaát gia.  

106. Theá gian ñaày daãy ngöôøi xin 
Cho ta boá thí gieo duyeân phöôùc laønh 
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Nhöng thuø nghòch laïi hieám khan  
Ta khoâng sinh söï, ai maøng haïi ta ?  

107. Thuø nghòch cuõng nhö laø baùu vaät 
Ta chaúng tìm maø ñöôïc ñeán tay 
Giuùp ta giaùc ngoä laø ñaây  
Haõy neân öa meán keû hay haïi mình.  
 
 

108. Muoán tu nhaãn nhuïc cho thaønh 
Keû thuø hôïp taùc vôùi mình môùi xong 
Vaäy bao phöôùc ñöùc thaønh coâng  
Haõy neân phuïng hieán keû töøng haïi ta.  

109. Neáu baûo "keû thuø ñaâu muoán giuùp 
Cho ta thaønh quaû phuùc thanh cao?" 
Vaäy thì thaùnh phaùp cao sieâu 
Cuõng ñaâu muoán giuùp nöông theo tu haønh.  

110. Neáu baûo : "Thuø chæ chuyeân taùc haïi 
Ñaâu muoán gì ích lôïi cho toâi ? " 
Haïi keøm thieän yù cöùu ñôøi 
Thì nhö y só, ñaâu thôøi nhaãn kham?  

111. Nhôø moät keû saân si toät ñoä 
Nhaãn nhuïc thaønh kieân coá nôi ta 
Keû thuø, nhaân toát cho ta 
Neân cung döôõng hoï nhö laø phaùp thaân.  
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112. Ñöùc Maâu ni coù daïy raèng 
Chuùng sinh vôùi Phaät cuõng ngang phöôùc ñieàn 
Muoán thaønh luïc ñoä voâ bieân 
Haõy gieo gioáng phöôùc leân treân ruoäng naøy.  
 
 

113. Keå bao ñoái töôïng ta nöông 
Ñeå tu chöùng ñaïo, chuùng sinh Phaät ñoàng.  
Chæ toân Phaät, chuùng sinh khoâng 
Laø lôøi chaúng coù ôû trong kinh naøo.  

114. Xeùt treân trí ñöùc cao saâu 
Dó nhieân Phaät, chuùng sinh naøo gioáng nhau? 
Chuùng sinh giuùp chöùng ñaïo maàu 
Neân ñoàng vôùi Phaät, aáy do quaû laønh.  

115-116. Cuùng döôøng taát caû chuùng sinh 
Vôùi taâm töø maãn, voâ bieân phöôùc toàn 
Vì laø nhaân cuûa quyù toân 
Cuõng nhö kính Phaät Theá toân voâ löôøng.  

117. Haèng sa coâng ñöùc nan löông 
Ñoàng quy nôi moät kim thaân Phaät ngaøi 
Moät coâng ñöùc nhoû trong ñaây 
Ñuû cho ba coõi quay veà cuùng daâng.  

118. Nhôø chuùng sinh Phaät thaønh chính ñaïo 
Neân höõu tình coù taïo phaàn coâng 
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Vì hai ñöùc aáy töông ñöông 
Cho neân thöïc ñaùng cuùng döôøng chuùng sinh.  
 
 

119. Nhö lai ñaáng noùi lôøi chaân 
Ban vui taát caû thieát thaân höõu tình 
Caùch naøo baùo Phaät thaâm aân 
Cho baèng giuùp chuùng sinh haèng an vui ?  

120. Phaät töøng xaû thaân vaøo hoûa nguïc 
Cöùu chuùng sinh laên loùc tam ñoà 
Nhôù aân ñöùc Phaät saâu xa 
Con nguyeàn tu haïnh lôïi tha baùo ñeàn.  

121. Phaät xöa khoâng tieác thaân mình 
Ñem cho taát caû höõu tình an vui 
Ngu si kieâu maïn laø toâi 
Neáu khoâng laøm keû toâi ñoøi chuùng sinh.  

122. Phaät vui khi chuùng sinh an 
Chuùng sinh toån haïi Phaät tan naùt loøng 
Höõu tình söôùng, Phaät an taâm 
Laøm cho chuùng khoå, toån thöông Phaät ngaøi. 

123. Nhö thaân theå quaán trong löûa röïc 
Duø ai cho nguõ duïc khoâng maøng 
Phaät ñaø khoâng theå haân hoan 
Neáu ta toån haïi chuùng sinh con Ngaøi.  
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124-125. Khi xöa con haïi höõu tình 
Khieán ñau loøng Phaät, nay xin saùm chöøa 
Töø nay con nguyeän döùt tröø 
Duø ai chaø ñaïp xin theà nhaãn kham.  

126. Phaät vôùi taâm ñaïi bi voâ ngaïi 
Trong höõu tình thaáy taùnh Nhö lai 
Sao khoâng kính troïng taùnh naøy 
ÔÛ trong taát caû muoân loaøi chuùng sinh? 

127. Haõy laøm cho chuùng sinh vui 
Thì ta seõ khieán Nhö lai vui loøng 
Laïi coøn lôïi laïc baûn thaân 
Bao nhieâu ñau khoå xoùa tan treân ñôøi.  

128. Ví nhö coù keû laøm quan lôùn 
Haïi daân laønh, taùn taän löông taâm 
Nhöng ngöôøi duõng só khoân ngoan 
Duø dö söùc cuõng chaúng ham baùo thuø.  

129. Vì quan aáy chaúng ñôn coâ 
Sau oâng coøn coù oâ duø lôùn lao : 
Phaät ñaø bi maãn goàm thaâu 
Vaø bao nguïc toát, leõ naøo coi khinh?  
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130-131. Haõy laøm cho chuùng sinh hoan hæ 
Nhö beà toâi phuïng thò aùc vöông 
Ta khoâng ñoïa bôûi vua saân 
Maø sa ñòa nguïc neáu saân höõu tình.  

132. Vaø duø baïo chuùa haân hoan 
Cuõng khoâng theå bieáu nieát baøn cho ta 
Quaû do ñöùc tính nhaân hoøa 
Ban vui cöùu khoå moïi nhaø chuùng sinh.  

133. Keát quaû laøm höõu tình vui söôùng 
Laø ñôøi naøy ñöôïc höôûng vinh quang 
Ñôøi sau thoaùt khoûi khoå naøn 
Haõy luoân ghi nhôù lôøi vaøng chôù queân.  

134. Trong voøng sinh töû lieân mieân 
Soáng laâu voâ beänh dung nhan tuyeät traàn 
Tieáng thôm nhôø ñöùc voâ saân 
Vaø bao haïnh phuùc saùnh baèng Luaân vöông.  
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Chöông Baûy 

TINH TAÁN 

1. Keá nhaãn nhuïc, caàn tu tinh taán  
Taâm boà ñeà môùi vöõng truù luoân 
Gioù lay quaû phuùc traøn tuoân 
Khoâng sieâng, khoù ñoäng maïch nguoàn taâm linh.  

2. Sieâng laø haêng vôùi vieäc laønh 
Khoâng bao giôø töï bæ mình, thoái lui 
Cuõng khoâng bieáng nhaùc naèm daøi  
Hay laø tham ñaém vieäc ñôøi laêng xaêng.  

3. Do ham höôûng thuù vui laøm bieáng 
Öa nguû nhieàu thaønh taùnh trong ta 
Luaân hoài sinh töû khoù ra 
Vì khoâng chaùn khoå, meâ sa thoùi löôøi.  

4. Sao chöa bieát ñöôïc leõ naøy: 
Löôùi meâ ñaõ vöôùng, khoù ngaøy thoaùt ra.  
Baøo thai nguïc aáy laïi sa  
Ñeå theâm taùi dieãn bi ca khoå saàu.  

5. Khoâng thaáy sao, bao ngöôøi thaân thích 
Ñaõ daàn theo thaàn cheát ra ñi? 
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Vaãn tham say nguû li bì 
Nhö traâu baát ñoäng tröôùc ngöôøi ñoà phu.  

6-7. Nieâm phong ngoõ thoaùt khoâng chöøa, 
Töû thaàn rình raäp, ñang chôø naïn nhaân 
Ñôïi khi nöôùc ñaõ ñeán chaân 
Môùi lo thì ñaõ muoän maøng ích chi ?  

8-9. Baát keå vieäc ta coøn dang dôû 
Thaàn cheát lieàn chieáu coá thaân ta 
Baø con tuyeät voïng laân la 
Ñau buoàn söng maët, leä sa ñaàm ñìa.  

10.  Haõi huøng nghe tieáng aâm ty 
Cuoáng cuoàng phoùng ueá laáp che thaân mình 
AÊn naên toäi loãi bình sinh 
Nhöng ñaø quaù muoän tröôùc tình theá nay.  

11.  Tröôùc thaàn cheát taâm naøy hoaûng hoát 
Nhö caù naèm treân thôùt baát an 
Huoáng chi thoáng khoå muoân vaøn 
ÔÛ trong ñòa nguïc aùc haønh taïo neân?  

 

12.  Nhö thòt da treû sô sinh 
Nöôùc soâi chaïm ñeán, cöïc hình naøo hôn? 
Sao ta coù theå an nhieân 
Khi mình ñaõ taïo toäi khieân quaù nhieàu?  
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13.  Tai hoïa ñeán cho ngöôøi bieáng nhaùc 
Mong quaû laønh khoâng quyeát gaéng coâng 
Khi thaàn cheát ñeán beân hoâng 
Mieäng keâu khoå ñeán thieân thoâng theùt gaøo.  

14.  Thaân ngöôøi nhö chieác xuoàng nan 
Ñöa ta vöôït bieån muoân vaøn hieåm nguy 
Khoù tìm khi ñaõ maát ñi 
Chôù ham nguû, keû ngu si bieáng löôøi.  

15.  Sao boû luoáng nieàm vui chính phaùp 
Suoái nguoàn bao phaùp laïc cao sieâu 
Thuù vui thaáp keùm ñuoåi theo 
Chæ ñöa ngöôi ñeán ñuû ñieàu roái ren ?  

16.  Haõy can ñaûm, tröõ haønh trang: 
Taäp thieàn töï chuû thaân taâm cho thöôøng; 
Quaùn ta bình ñaúng tha nhaân; 
Ñoåi trao ñòa vò baûn thaân vôùi ngöôøi.  

 

17.  Ñöøng neân khieáp nhöôïc thoái lui 
Nghó raèng ta chaúng coù taøi caùn chi 
Laøm sao giaùc ngoä ñöôïc gì? 
Haõy nghe kinh giaùo Nhö lai daïy raønh.  

18-19. Chæ caàn coù ñöùc sieâng naêng 
Thì ruoài muoãi cuõng chöùng thaønh ngoâi cao 
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Huoáng laø nhaân loaïi nhö ta 
Neáu khoâng xaû giôùi, quyeát laø chöùng neân.  

20. Neáu ngöôi sôï boû tay chaân 
Nhö trong Giôùi luaät khuyeân neân gaéng laøm 
Thaät laø lo sôï vieãn voâng 
Keû ngu chöa bieát bieän phaân chính taø.  

21. Ngöôi ñaõ traûi qua voâ soá kieáp 
Naøo bò ñaâm bò ñoát, xaû cöa 
Maø ngu si vaãn nhö xöa 
Boà ñeà voâ thöôïng vaãn chöa vieân thaønh.  

22-23. Nay ta vì haïnh boà ñeà 
Nhö ngöôøi chöõa beänh khoâng neà ñôùn ñau 
Chòu ñau nhoû tröø haïi to 
Khoå naøy coù haïn, khoâng lo keùo daøi.  

 

24. Phöông phaùp naøy Y vöông chaúng duïng 
Chöõa laønh voâ soá chöùng nan y 
Döôïc phöông ngaøi raát tinh vi 
Khoâng gaây ñau ñôùn chuùt gì chuùng sinh.  

25.  Daïy tu boá thí tröôùc tieân 
Ñem cho vaät thöïc, Phaät khuyeân neân haønh 
Ñaõ quen thí vaät linh tinh 
Daàn cho caû maùu thòt treân thaân mình.  
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26.  Khi ñoái töï thaân mình ñaõ roõ 
Khoâng khaùc gì coïng coû laù rau 
Thì khoâng khoù nhoïc chi ñaâu 
Xaû thaân boá thí mình ñaàu chaân tay.  

27. AÙc haønh khi ñaõ caïn vôi 
Thì khoâng coøn khoå, troïn ñôøi an nhieân 
Döùt taø phaân bieät, heát phieàn  
Thaân taâm thanh tònh, toäi khieân saïch laøu.  

28. Phöôùc ñöùc trang nghieâm thaân töôi maùt 
Tueä saùng ngôøi Boà taùt taâm an 
Vì ñôøi nguyeän truù töû sanh 
Ñaâu coøn chaùn gheùt theá gian naõo phieàn ?  
 
 

29. Boà ñeà naêng löïc voâ bieân 
Tieâu tröø aùc nghieäp tieàn khieân bao ñôøi 
Laïi taêng phöôùc taän truøng khôi  
So Thanh vaên chuùng chaúng ai saùnh bì.  

30. Haõy ngöï treân boà ñeà tuaán maõ 
Laøm tieâu tan taát caû chaùn chöôøng 
Chôù luøi, haõy vöõng daây cöông 
Töø an vui ñeán voâ vaøn an vui.  

31.  Duïc, tin, hæ, xaû khoâng lôi 
Khieán ta lôïi laïc cho ngöôøi theá gian  
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Duïc laø mong thoaùt tai naøn 
Vieäc laøm thieáu duïc khoâng xong ñöôïc naøo.  

32. Löïc tinh taán muoán taêng theâm maõi 
Phaûi coá tröø giaûi ñaõi öôn heøn; 
Mong caàu, hæ, xaû, töï tin 
Tieán leân töï chuû, caàn chuyeân thieän haønh.  

33.  Nguyeän tröø voâ soá toäi khieân 
Vì thaân ta, laãn voâ bieân höõu tình  
Döùt ñieàu aùc taän ngoïn ngaønh 
Phaûi bao ñôøi kieáp tu haønh môùi xong. 

 

34. Nhöng neáu ta chöa töøng phaùt khôûi 
Moät nieäm tröø toäi loãi maàm taø  
Khoå naøn chaéc seõ ñoïa sa 
Laøm sao khoâng khieán tim ta haõi huøng?  

35. Voâ bieân coâng ñöùc nguyeàn tu 
Ñem bao lôïi ích cho ta laãn ngöôøi 
Chæ duy moät ñöùc trong ñaây 
Cuõng caàn voâ soá kieáp daøy coâng tu.  

36. Theá maø nay ta chöa coù ñöôïc 
Chuùt phaàn naøo coâng ñöùc phaûi tu 
Moät ñôøi voâ nghóa luoáng qua 
Laï thay chaúng tieác thaân kia khoù coøn.  



 

96 

 

37. Ta chöa vì Phaät hieán daâng, 
Chöa baøy yeán tieäc môøi töøng chuùng sinh 
Chöa theo giaùo lyù thöïc haønh 
Chöa taàng thoûa maõn höõu tình khaùt khao.  

38. Vôùi ngöôøi sôï, chöa bao che noåi 
Chöa mang vui söôùng tôùi keû saàu 
Rieâng mình chaéc phaûi khoå ñau 
Nhaäp thai, giaø cheát, saàu öu naõo neà.   

 

39. Bao nhieâu thoáng khoå eâ cheà 
Ñeàu do toâi ñaõ chöa heà ham tu 
Thuoác hay sao laïi choái töø 
Khi ñaø bieát roõ nguïc tuø ñôùn dau?  

40. Phaät ñaõ daïy mong caàu laø goác 
Laøm phaùt sinh bao ñöùc toát laønh 
Muoán caàu dieäu phaùp quang minh 
Tö duy khoå quaû nghieäp nhaân cho töôøng.  

41. Bao nhieâu khieáp sôï, ñau thöông 
Xa lìa aân aùi, gheùt thöôøng keà beân 
Caàu khoâng toaïi, ôû khoâng yeân 
Ñeàu do ta ñaõ gaây nhaân bao ñôøi.  

42. Ñeán ñaâu cuõng ñöôïc thaûnh thôi 
Laø do phuùc tröôùc chieâu vôøi quaû son 
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Vieäc laønh ta ñaõ vuoâng troøn 
Mong ngöôøi thoaùt khoå, noãi loøng öôùc ao.  

43. Keû aùc nhaân mong caàu haïnh phuùc 
Vaãn gaëp ñaày nhung nhuùc khoå ñau 
Vì chöng khoå baùo thöôøng theo 
Chaân trôøi goùc bieån khoâng ñaâu thoaùt naøn.  
 
 

44a. Tu nhaân tích chöùa phuùc laønh 
Hoùa sinh vaøo ñoùa baïch lieân thôm löøng 
Trong hoa maùt meû theânh thang 
Dieäu aâm phaùp hyû chöùa chan thaân mình.  

44b. Thaân taâm traøn ngaäp quang minh 
Phaät quang chieáu xuùc hoa lieàn môû ra.  
Haân hoan kính leã Di Ñaø 
Toâi thaønh Con Phaät tröôùc toøa Nhö Lai.  

45. Taïo nghieäp aùc gheâ thay thoáng khoå 
Bò ñoïa vaøo nhöõng choã reân la 
Nöôùc ñoàng soâi röôùi tuoät da  
Giöõa neàn saét noùng ngaõ ra naùt nhöø.  

46. Vaäy neân ta phaûi chuyeân tu 
Mong caàu thieän phaùp sieâng lo vieäc laønh  
Haõy ñoïc kinh Kim cang traøng 
Daïy tu töï tín, thöïc haønh ñieàu hay.  
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47. Moãi khi muoán baét tay vaøo vieäc 
Khaû naêng mình haõy xeùt tröôùc tieân 
Khoâng kham neân boû ngay lieàn 
Laøm thì cho ñeán veïn tuyeàn môùi thoâi.  
 
 

48. Bôûi vì neáu cöù thoái lui 
Thoùi quen aûnh höôûng nhieàu ñôøi vò lai 
Khoå ñau cöù theá noái daøi 
Vieäc laønh dang dôû, quaû thôøi dôû dang.  

49. Vôùi thieän haønh haõy neân töï tín 
Nghó mình ta nhaát ñònh ñaûm ñöông 
Khaû naêng ñoaïn hoaëc chöùng chaân 
Trong ta coù saün, chôù thöôøng töï khinh.  

50. Ngöôøi ñôøi khoù ñaït lôïi mình 
Xieát bao phieàn naõo xích xieàng buoäc thaân 
Huoáng laø lôïi kyû lôïi nhaân 
Nhö ta ñaõ ñöôïc phuùc phaàn xuaát gia.  

51. Theá nhaân vaãn caàn cuø vieäc vaët 
Sao ta ñaønh ngoaûnh maët an thaân 
Cho raèng vieäc chaúng töông öng 
Sieâng naêng thieän söï nhôù ñöøng kieâu caêng.  

52. Vôùi con raén ñoäc cheát nhaên 
Quaï kia laãm lieät uy phong ñaïi baøng 
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Ñöùc tin yeáu keùm nôi loøng 
Thì suy suïp bôûi sai laàm nhoû nhoi.  
 
 

53. Keû yeáu keùm boû rôi noã löïc 
Khoù giaûi tröø phöôùc ñöùc hieám khan 
Vôùi ngöôøi coá gaéng tinh chuyeân 
Duø bao trôû ngaïi khoâng phieàn naõo chi.  

54. Ñöùc tin toâi seõ kieân trì 
Vöôït qua ñoïa laïc tieâu tröø aùc duyeân 
Loãi laàm neáu thaéng löôùt mình 
Laøm sao ra khoûi töû sinh luaân hoài ?  

55. Phaûi chieán thaéng naõo phieàn toäi aùc 
Ñöøng ñeå cho toäi aùc thaéng ta 
Nhö lai phaùp töû gioáng nhaø 
Kieân trì töï tín môùi ra con noøi.  

56. Nhöõng ngöôøi ngaõ maïn hôïm mình 
Laø khoâng coù ñuû töï tin nôi loøng 
Töï tin neân khoûi long ñong 
Nhö ngöôøi ngaõ maïn khoù hoøng an taâm.  

57. Trong ngaõ maïn ngoaøi kieâu caêng 
Seõ sa ñöôøng aùc gian nan laâu daøi 
Maát toi phuùc laïc kieáp ngöôøi 
Laøm thaân noâ boäc troïn ñôøi haåm hiu.  
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58. Ngu si xaáu xí hao gaày 
Ñeán ñaâu cuõng bò moïi ngöôøi reû khinh.  
Keû tu khoå haïnh hôïm mình 
Khoâng vaøo trong soá töï tin thieän haønh.  

59. Ai muoán thaéng quaân thuø ngaõ maïn 
Maø kieân trì töï tín trong taâm  
Chính laø chieán thaéng veû vang 
Choùng thaønh nguyeän öôùc theá gian mong chôø.  

60. Giöõa röøng phieàn naõo bao vaây 
Traêm ngaøn nhaãn chòu khoâng heà noùng noân  
Nhö sö töû giöõa baày choàn 
Quyeát khoâng ñeå giaëc naõo phieàn haïi ta.  

61. Keû laâm naïn giöõ gìn ñoâi maét 
Giöõa chôï ñôøi deã gaëp khoán nguy 
Neáu ta maét tueä baûo trì 
Ma quaân phieàn naõo chaúng heà ñaùng lo.  

62. Thaø bò thieâu ñoát, chaët ñaàu 
Coøn hôn khuaát phuïc giaëc ngu naõo phieàn 
ÔÛ nôi ñaâu, moïi thôøi gian 
Theà khoâng laøm vieäc baát öng voâ nghì.  
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63. Nhö con treû troø chôi theo ñuoåi 
Toâi cuõng theà saên ñuoåi thieän haønh 
Ñam meâ thích thuù heát mình 
Khoâng bao giôø chaùn, nhieät tình haêng say.  

64. Theá nhaân noã löïc caàu vui 
Maø khoâng chaéc ñöôïc nieàm vui mong caàu 
Lôïi tha mang laïi an vui 
Neáu khoâng laøm, chaúng coù vui ñöôïc naøo.  

65. Ngöôøi ñôøi khoâng chaùn ham naêm duïc 
Nhö ong tham huùt maät ñaàu göôm 
Daãn sanh an laïc nieát baøn 
Thieän haønh coâng ñöùc ñaùng ham gaáp möôøi.  

66. Ñeå vieân thaønh phöôùc cao thaâm 
Haõy sieâng haønh thieän vôùi nieàm haân hoan 
Nhö voi lao xuoáng ñaàm sen 
Giöõa tröa noùng böùc ngaâm mình, khoaùi thay.  

67. Khi thaân taâm ñaõ meät nhoaøi, 
Thì neân döôõng söùc, taïm thôøi xaû buoâng  
Vieäc gì khi ñaõ laøm xong 
Cuõng neân xaû ñeå tính sang vieäc ngoaøi. 
 
 

68. Nhö chieán só sa tröôøng laõo luyeän 
Phaûn coâng ngay ñöôøng kieám keû thuø 
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Tröôùc göôm nhoïn cuûa si ngu 
Kheùo neân keàm cheá giaëc thuø voâ minh.  

69. Khi ñaùnh nhau lôõ laøm rôi kieám 
Voäi vaøng ta seõ löôïm nhaët leân 
Maát ñi chính nieäm hieän tieàn 
Sôï sa hoûa nguïc neân lieàn chính tri.  

70. Ñoäc khi ñaõ thaám vaøo thaân 
Do tuaàn hoaøn maùu, saùt nhanh thaân naøy 
Ñoäc phieàn naõo cuõng nhö ñaây 
Laøm cho toäi aùc laáp ñaày baûn taâm.  

71-72. Haõy gìn giöõ baûn taâm chuyeân chuù 
Nhö böng daàu bò coå keà göôm 
Hoaëc nhö raén ñoäc beân hoâng 
Xua tan bieáng nhaùc boác ñoàng noåi leân.  

73-74. Moãi khi lôõ phaïm loãi laàm 
Haõy neân töï traùch, theà khoâng bao giôø 
Moïi thôøi chính nieäm sieâng tu 
Mong thaønh ñaïo nghieäp, minh sö phaûi taàm.  

 

75-76. Muoán naêng löïc ñeå laøm thieän söï 
Khoâng buoâng lung lôøi daïy nhôù ghi 
Nhö boâng theo gioù nheï bay  
Taâm vui moïi vieäc kheùo hay vieân thaønh.  
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Chöông Taùm 

THIEÀN ÑÒNH  
 

1. Sau khi tinh taán khôûi coâng, 
Keá laø thieàn ñònh doác loøng chuyeân tu 
Taâm maø taùn loaïn lo aâu 
Deã sa nanh vuùt naõo saàu voâ minh.  

2. Taâm taùn loaïn do gaàn thaân toäc 
Cuøng ñaém meâ theá tuïc phoàn vinh 
Neân caàn xa laùnh taøi danh 
ÔÛ nôi vaéng veû, quyeát tình vieãn ly.  

3. Tu laø danh vieãn lôïi ly 
Baø con xem tôï aùng maây ngang trôøi 
Thöïc haønh thieàn quaùn khoâng lôi 
Tuaân theo kinh giaùo nhö lôøi daïy raên.  

4. Tueä luoân phaûi theo lieàn tònh chæ  
Môùi deïp tan naõo loaïn meâ si 
Tröôùc tieân tònh chæ tu trì  
Do lìa tham duïc, ñònhthì deã an.  

5. Baûn thaân voán ñaõ voâ thöôøng 
Meï cha döôøng theå laù vaøng thu rôi 
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Taùi sinh ñeán caû ngaøn ñôøi 
Cuõng khoâng gaëp laïi nhöõng ngöôøi yeâu thöông.  

6. Chöa gaëp hoï, ñöông nhieân saàu khoå 
Do naõo phieàn neân khoù ñònh taâm 
Gaëp roài cuõng phaûi ly tan 
Roát cuøng ñau khoå lai hoaøn khoå ñau.  

7. Höõu tình thöïc chaát gì ñaâu 
Meán yeâu ngang traùi theâm raàu loøng ta 
Ñaõ mong giaûi thoaùt ta baø 
Sao khoâng döùt khoaùt lìa xa thaân baèng?  

8. Ñôøi voâ nghóa theo thöông vôùi nhôù 
Nhöõng baø con nhö laù thu bay 
Voâ thöôøng quyeán thuoäc naøo hay 
Phaù tan cô hoäi chöùng ngay chaân thöôøng.  

9. Haønh vi nhö vaäy ngu phaøm 
Khieán ta chaéc ñoïa vaøo trong tam ñoà 
Ñaõ ly gia, höôùng ñöôøng tu 
Sao coøn thaân caän phaøm phu meâ laàm?  

 

10. Vöøa phuùt tröôùc baïn thaân beø thieát 
Ñaõ giaây sau hoùa ñòch hoùa cöøu 
Vui chôi cuõng chuoác oaùn thuø 
Khoâng sao khieán keû phaøm phu vöøa loøng.  



 

106 

 

11.  Neáu mình thaønh thöïc khuyeân can 
Chaúng nghe thì chôù, noåi saân, xuùi caøn.  
Mình khoâng theo, hoï noåi saân 
Sa vaøo aùc ñaïo bieát chöøng naøo ra?  

12.  Ñoái vôùi keû hôn ta, ganh gheùt 
Vôùi ñoàng haøng, khoâng ngôùt tranh ñua 
Kieâu caêng vôùi keû keùm thua 
Traùi tai noåi giaän, phaøm phu khoù gaàn.  

13.  Baïn baàu vôùi keû ngu phaøm 
Laïi theâm caùi loãi luaän ñaøm linh tinh 
Cheâ ngöôøi khaùc, töï khen mình 
Cuøng bao nhieâu thoùi chaúng hieàn thieän chi.  

14.  Ngöôøi chaúng lôïi ích gì ta caû 
Ta cuõng khoâng coù lôïi cho ngöôøi 
Thaân gaàn chæ haïi maø thoâi  
Vaäy neân xa laùnh nhöõng ngöôøi phaøm ngu.  

 

15.  Gaëp thì vui veû ñoùn chaøo 
Khoâng thaân maät quaù, xaõ giao vöøa chöøng 
Haõy theo caùch cuûa chính nhaân 
Laïnh luøng nhö nöôùc traêng raèm ñeâm thu.  

16.  Nhö ong huùt maät hoa naøo khaùc 
Khi ra ngoaøi vì phaùp hoùa duyeân 
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Xong xuoâi vieäc haõy tòch nhieân 
Nhö vöøng traêng môùi gheù hieân nhaø ngöôøi.  

17.  Keû naøo oâm thoùi ta ñaây 
Nhieàu tieàn laém cuûa moïi ngöôøi neå nang 
Thì khi cheát ñeán kinh hoaøng  
Sôï sa aùc ñaïo, khoù toaøn an vui.  

18. Vaäy naøy ngu yù ta ôi 
Sao coøn tham luyeán cuoäc ñôøi lôïi danh? 
Ham danh vöôùng luïy traàn gian 
Chuoác theâm thoáng khoå muoân vaøn mai sau.  

19. Baäc trí chaúng maøng ñaâu danh lôïi 
Roõ ham danh röôùc laáy ñaéng cay 
Kieáp sau neûo aùc ñoïa ñaøy 
Lôïi danh baûn chaát maây bay cuoái trôøi.  

 

20. Duø cho baïc chaûy tieàn rôi 
Tieáng taêm löøng laãy döôùi trôøi traàn gian 
Nhöõng danh cuøng lôïi ña ñoan 
Chaúng laøm toaïi yù, ta caøng khoå taâm.  

21. Lôøi ca tuïng ñaùng ham chi laém 
Khi coù ngöôøi huûy baùng coi khinh 
Cheâ bai ñaâu ñaùng böïc mình 
Vì toâi cuõng coù ngöôøi khen aáy maø.  
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22. Chuùng sinh traêm tính traêm nhaø 
Ngay chö Phaät cuõng khoù maø laøm vui 
Huoáng chi heøn moïn nhö toâi 
Vaäy neân xaû moái lo ngöôøi cheâ khen.  

23. Baàn cuøng bò mieät khinh heát choã 
Giaøu chuoác theâm taät ñoá gheùt ganh 
Thoùi kia ñaâu phaûi löông baèng 
Baïn baàu vôùi chuùng bình an noãi gì?  

24. Phaät töøng daïy, keû ngu si 
Neáu khoâng ñöôïc lôïi, saàu bi naùt loøng 
Vaäy neân chôù baïn baàu cuøng 
Chæ theâm baát oån, nhoïc coâng söùc mình.  

 

25. Laøm baïn vôùi caây röøng, chim choùc 
Chaúng laøm ta long oùc inh tai 
Taâm luoân an laïc hoøa haøi 
Ñeán bao giôø ñöôïc ôû nôi nuùi röøng?  

26. Bao giôø ñöôïc ôû ñoäng hang 
Goác caây tónh mòch, chuøa hoang vaéng ngöôøi? 
Nguyeän nay caét ñöùt duyeân ñôøi 
Khoâng coøn tham luyeán traàn ai thaân baèng.  

27. Bao giôø môùi ñöôïc dôøi thaân 
Ñeán nôi khoaùng ñaït thieân nhieân u nhaøn 
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Khoâng tham choã taïm döøng chaân 
Töï do maëc yù döôõng thaàn, khoaùi sao.  

28. Bao giôø ñöôïc chaúng lo cuøng sôï 
ÔÛ röøng saâu chæ coù trôøi traêng 
Vaät heøn troäm chaúng gheù troâng 
Ñoäc cö thaäm chí chaúng maøng che thaân?  

29. Bao giôø ñeán ñöôïc thi laâm 
Nhìn xöông thaây cheát sinh taâm chaùn lìa 
Thaân ta vaø boä xöông kia 
Ñoàng laø nhöõng thöù ñi veà hö voâ.  
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30. Thaân naøy seõ roài ra vöõa naùt 
Muøi hoâi xoâng thuù giaät mình kinh 
Soùi choàn cuõng chaúng theøm tranh  
Ñaáy laø chung cuïc bieán thieân thaân naøy.  

31. Soáng thì xöông thòt lieàn ngay 
Cheát beøn phaân taùn choã naøy choã kia 
Taám thaân naøy ñaõ chia lìa 
Huoáng chi thaân toäc baïn beø gaàn xa?  

32. Khi sinh cuõng chæ mình ta 
Cheát ñi cuõng moät thaân ta ñoäc haønh 
Ai san seû ñöôïc vôùi mình  
Maø ñeo quyeán thuoäc linh tinh ích gì?  

33. Nhö löõ khaùch ñöôøng daøi khoâng ñaém 
Choã döøng chaân nghæ taïm qua ñeâm 
Ai ngöôøi muoán döùt töû sinh 
Chaúng neân aùi luyeán gia ñình baø con.  

34. Chôø khi quyeán thuoäc löông baèng 
Theo sau khoùc loùc coøn mong noãi gì 
Thaân naøy ñaõ hoùa töû thi 
Môùi vaøo nuùi ôû thì e muoän maøng.  

 

35. Moät mình ñoäc truù sôn laâm 
Laùnh xa keû oaùn ngöôøi thaân chaúng keà 
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Töï xem ñaõ cheát thaân naøy 
Thì khi cheát thaät, coøn ai khoùc mình?  

36. Trong röøng vaéng, boán beà tónh mòch 
Keû haïi cuøng thöông tieác ñeàu khoâng 
Deã daøng an truù ñònh taâm 
An nhieân truùt boû taám thaân boït beøo.  

37. Ai ngöôøi khoå haïnh hoïc theo 
Ñoäc cö röøng nuùi, ít ñieàu phieàn lo 
Thieân nhieân caûnh ñeïp xinh sao 
Laéng yeân tö töôûng lao xao roän raøng.  

38. Nieäm theá tuïc ñaõ ngöng boû heát 
Thì ta neân chuyeân nhaát taâm mình 
Ñi vaøo tònh chæ tinh minh 
Phaù tröø meâ muoäi döùt phieàn naõo kia.  

39. Ñôøi naøy cuøng kieáp töông lai 
Duïc tham mang ñeán hoïa tai khoân löôøng 
Moät ñôøi baét troùi saùt sanh 
Kieáp sau ñòa nguïc suùc sinh sa vaøo.  
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40. Tröôùc maët nhöõng oâng tô baø moái 
Sao khoâng heà sôï toäi ña mang? 
Khaån caàu cho ñöôïc moät naøng 
Maëc bao dò nghò tieáng taêm khoâng caàn.  

41.  Duø nguy hieåm, cöù laàn khaân 
Gia taøi khaùnh kieät baát caàn, keä thaây 
Mieãn laø gaùi ñeïp vaøo tay 
Tieâu dieâu khoaùi laïc saùnh taøy tieân oâng.  

42. Tröø boä xöông, coù gì nôi aáy? 
Chæ vì ñam meâ gaùi ñaâm ngu 
Khoâng coøn töï chuû thaân ta 
Nieát baøn thanh tònh laùnh xa, khoâng maøng.  

43a. Luùc ñaàu, gaùi phaûi gan daï laém 
Môùi thoø ñaàu ñeå ngaém nhìn ta 
Veùn khaên che maët naøng ra 
Thì naøng cuùi maët theïn thuøa ngoù lô.  

43b. Tröôùc khi thaân theå ra ma 
Maët naøng vaãn cöù phaát phô sau maøn 
Duø ai nhìn ngaém hay khoâng  
(Cuõng nhö luùc cheát luïa hoàng ñaép leân. )  

 

44.  Caùi dung nhan ngöôi töøng meâ ñaém 
Giöõa röøng thaây laëng ngaém maây troâi 
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Quaï tha khaên phuû maát roài 
Sao ngöôi thaáy maët, ruïng rôøi traùnh xa?  

45.  Xöa ai leùn ngoù maët kia 
Taän tình baûo veä cuõng vì ghen tuoâng 
Sao nay tröôùc luõ quaï choàn 
Ngöôi khoâng tranh thuû giöõ luoân cho mình?  

46.  Ñaõ troâng thaáy thòt sình, vöõa naùt 
Chim thuù ñang giaønh giaät nhau aên 
Sao coøn khoù nhoïc ñieåm trang 
Vaät kia voán dó moùn aên quaï choàn?  

47.  Boä xöông traéng gaây kinh hoàn 
Khi naèm baát ñoäng khoâng coøn maùu me 
Vaäy sao ngöôi chaúng gôùm gheâ 
Nöõ nhaân linh hoaït nhö thaây ñöùng ngoài?  

48.  Ngöôi tham thaân aáy hoài maëc aùo 
Sao nay khoâng coøn aùo khoâng ham? 
Neáu thaây cheát ñaõ khoâng maøng 
Thì sao thaây soáng yeâu thöông heát mình?  
 
 

49. Phaân vaø nöôùc boït phaùt sinh  
Töø nôi nhöõng thöùc uoáng aên ngon laønh  
Taïi sao coù thöù reû khinh  
Thöù thì quyù chuoäng, chaúng bình ñaúng chi ?  
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50.  Goái boâng tô saïch vaø eâm aùi 
Khoâng ñuû laøm khoaùi keû ña daâm  
Öa muøi höông cuûa nöõ nhaân 
Hoùa ra hoân aùm, hoàn thaàn ñaûo ñieân.  

51.  Keû ham daâm duïc baûo raèng 
Goái tuy meàm maïi chaúng thaønh uyeân öông 
Laïi coøn vì goái noåi saân 
Vaät mình vöùt goái chaúng caàn nöõa chi.  

52.  Neáu ngöôi baûo: cuûa dô khoâng muoán 
Vaäy côù sao ham muoán boä xöông 
Ñang coøn dính vôùi thòt gaân 
Nôi ngöôøi phuï nöõ ngöôi taàng aáp yeâu ?  

53.  Ngaøy naøo cuõng traûi baáy nhieâu 
Nhöõng kinh nghieäm cuûa khaù nhieàu ueá dô 
Nôi thaân theå cuûa chính ta 
Sao coøn tham höôûng tuùi da cuûa ngöôøi ?  

 

54.  Neáu ngöôi baûo chæ öa ve vuoát 
Thòt da meàm naõo nuoät nöõ nhaân 
Vaäy sao khoâng khoaùi taám thaân 
Khi thaønh baát ñoäng, thöùc thaàn lìa xa?  

55.  Vaäy neân taâm thöùc naøng ta 
Môùi laø ñoái töôïng ñeå maø ñaém meâ 
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Nhöng taâm khoâng theå vuoát ve 
OÂm chi moät khoái chaúng heà töông can?  

56.  Cuõng khoâng laï khi ngöôi chaúng roõ 
Thaân moïi ngöôøi caùi oå ueá dô 
Khoâng hay dô ueá thaân ta 
Môùi laø kyø laï, muø loøa laém thay.  

57.  Naøy taâm tham nhöõng thoái thaây 
Sao khoâng tham ñoùa lieân ñaøi tinh khoâi? 
Vöøng trieâu döông chieáu hoa khai 
Laïi ñi tham moät tuùi ñaày nhieãm oâ.  

58-59. Ngöôi khoâng muoán sôø vaøo ñaát ueá 
Sao mong sôø thaân theå nhuoác nhô 
Sinh töø tinh huyeát thoái tha 
Choã maø thaân aáy xuaát ra cuõng heøn.  
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60-61. Con doøi boï giöõa ñoáng phaân 
Khieán ngöôi gheâ tôûm, sao ham thaân ngöôøi 
Moät nôi baát tònh daãy ñaày 
Do tham, thaân cuûa mình ngöôøi ñeàu öa.  

62. Nhöõng thöïc phaåm rau döa khoaùi khaåu 
Cô theå naøy thaåm thaáu baøi ra 
Laøm cho ñaïi ñòa thoái tha 
Roõ raøng thaân aáy baån dô quaù nhieàu.  

63-64. Thaân baát tònh laø ñieàu roõ reät 
Coøn nghi neân quan saùt thaây ma 
Hoaëc xem thaân bò xeû cöa 
Ñeå tröø tham ñaém thaân ta thaân ngöôøi.  

65.  Muøi höông thoaûng ñeán muõi ngöôi 
Laø höông cuûa nöôùc hoa ngöôøi kia mang 
Chöù ñaâu coù phaûi theå thaân 
Maø ngöôi tham ñaém, cho raèng noù thôm.  

66.  Neáu caùi thaân voán thöôøng hoâi haùm 
Toát hôn laø ñöøng baùm theo thaân 
Sao coøn boâi traùt hoa höông 
Doái mình gaït chuùng, theá gian laém ñieàu.  

 

67.  Neáu thôm laø cuûa nöôùc hoa 
Thì thaân theå aáy toaùt ra muøi gì ? 
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Muøi höông khaùc vôùi thaân kia 
Sao ham thaân theå chæ vì thôm tho ?  

68.  Cuõng thaân aáy khoâng do trang söùc 
Toùc moùng daøi chaúng caét, mieäng hoâi 
Seõ laøm khieáp ñaûm bao ngöôøi 
Coù gì ñaùng ñeå taâm ngöôi tham naøo?  

69.  Duïc tình göôm giaùo haïi tai 
Khoâng cho cuøn nhuït, laïi maøi beùn theâm 
Caùi phöôøng meâ muoäi ñaûo ñieân  
Ñaày trong thieân haï, ñaùng phieàn laém thay.  

70.  Chæ moät naém xöông ngoaøi nghóa ñòa 
Ñuû khieán ngöôi thaám thía voâ thöôøng 
Sao ngöôi coù theå haân hoan 
Thaáy xöông di ñoäng lan traøn thaønh ñoâ?  

71.  Caùi thaân phuï nöõ ueá dô 
Laøm cho tan naùt cô ñoà nam nhi 
Chaïy theo caùt buïi ñôøi ni 
Kieáp sau coøn ñoïa aâm ty heùo moøn.  

 

72.  Tuoåi aáu thô chöa kham kieám baïc 
Lôùn tieàn ñaâu röôùc ñöôïc coâ naøng? 
Ñeán khi cô nghieäp vöõng vaøng 
Caùi giaø aäp ñeán coøn toan noãi gì?  
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73.  Keû ngheøo lao ñoäng meät ñöø 
Ñeå mong coù ñöôïc ñoàng dö höôûng nhaøn 
Khoå thay tinh löïc tieâu tan 
Ñeâm veà nhö töû thi laên nguû daøi.  

74.  Laïi coù keû trang ñaøi löõ thöù  
Vì möu sinh choàng vôï reõ chia 
Traûi bao cay ñaéng eâ cheà 
Maáy naêm hoà deã ñi veà gaëp nhau ?  

75.  Coù ngöôøi ham lôïi baùn thaân 
Tha phöông caàu thöïc gioù traêng maáy muøa 
Tieàn chöa coù ñöôïc ñoàng dö 
Thaân kia gioù nghieäp ñaåy ñöa sa ñaø.  

76.  Laïi coù keû ñi ra laøm möôùn 
Thaân toâi ñoøi chaúng ñöôïc töï do 
Cöûa nhaø sa suùt ñôn coâ 
Vôï laâm boàn giöõa maû moà ñoàng hoang.  

 

77.  Phaøm phu tham duïc troùi traên 
Töï löøa doái baûo: nuoâi thaân kieám tieàn 
Laøm bao ngheà nghieäp ñaûo ñieân 
Hoaëc ñaêng cöûa lính, sa tröôøng boû thaây.  

78.  Vì tham duïc coù ngöôøi töï saùt 
Bò giaùo daøi xuyeân suoát ruoät gan 
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Hoaëc laø ñoaûn kieám saùt thöông 
Hoaëc côn hoûa hoaïn thieâu thaân chaùy nhaø.  

79.  Tham tieàn traûi laém khoå ñau 
Laøm ra, caát giöõ, aâu saàu taøi hao 
Vì tieàn taâm löïc tieâu ma 
Bieát bao giôø môùi thoaùt ra khoå naøy?  

80.  Tham duïc khoå naõo nhieàu, vui ít 
Chaúng khaùc naøo con vaät keùo xe 
Ruoät sa nöôùc maét ñaàm ñìa 
Chæ mong nguïm coû ñôõ khi ñoùi loøng.  

81. Lôïi nhoû naøy suùc sanh deã ñöôïc 
Chöù con ngöôøi chaät vaät heát hôi 
Boân ba goùc bieån chaân trôøi 
Tieác thay huûy hoaïi thaân ngöôøi hieám khan.  

 

82. Saéc taøi roài cuõng tieâu tan 
Ñam meâ khieán ñoïa muoân vaøn khoå ñau 
Vui giaây laùt, khoå daøi laâu 
Suùc sinh quyû ñoùi veà sau ñoïa ñaøy.  

83. Kham nhaãn moät phaàn ngaøn khoå aáy 
Ñeå tu haønh cuõng thaáy vinh quang 
Duïc tham luoáng chòu nhoïc nhaèn 
Qua voâ löôïng kieáp chaúng mang laïi gì.  
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84. Laáy ñau khoå ñeå maø suy 
Môùi hay tham duïc laém beà tai öông 
Ñòch thuø, binh löûa khoâng baèng 
Hoá saâu, ñoäc döôïc chaúng nhaèm nhoø chi.  

85. Vaäy neân haõy chaùn cheâ thanh saéc 
Vui nuùi röøng, tranh chaáp laùnh xa 
Thaân taâm chaám döùt boân ba 
Thì coøn ñaâu nöõa bi ca khoå saàu.  

86. Döôùi traêng vaèng vaëc ñeâm thaâu 
Höông röøng phaûng phaát gioù ñaàu thu eâm 
Vui thay aån só taâm thieàn 
Töø bi lan khaép höõu tình khoå ñau.  

 

87. Döôùi goác caây hoaëc ngoâi nhaø troáng 
Hoaëc ôû nôi hang ñoäng coâ lieâu 
Tung taêng maëc yù tieâu dieâu 
Chaúng coøn sôû höõu neân nhieàu töï do.  

88. Lìa tham aùi, chaúng aâu lo 
Coøn ñaâu vöôùng baän traâu boø ngöïa xe 
Vöông haàu khanh töôùng thua xa 
Thuù vui aån só röøng giaø ñaïm thanh.  

89. Sau thieàn quaùn haïi tai naêm duïc 
Vaø quaùn veà coâng ñöùc yeåm ly 
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Ñeán phaàn tu quaùn boà ñeà 
Döùt taâm phaân bieät ngöôøi, ta raïch roøi.  

90. Tröôùc tieân neân quaùn ta, ngöôøi 
Gioáng nhau ôû choã tìm vui traùnh phieàn 
Neân caàn thöông caû chuùng sinh 
Cuõng nhö thöông baûn thaân mình theá thoâi.  

91. Thaân theå duø chaân tay ñuû thöù 
Giöõ chaân tay ñoàng nghóa lo thaân 
Khoå vui khaùc moãi caù nhaân 
Tìm vui traùnh khoå vaãn haèng gioáng nhau.  

 

92. Khoå maø ta chòu nôi thaân 
Khoâng gaây toån haïi ñeán thaân cuûa ngöôøi 
Nhöng vì xem khoå laø toâi 
Khoù kham bôûi ngaõ chaáp nôi taâm mình.  

93. Khoå ngöôøi chaúng lieân can baûn ngaõ 
Nhöng laéng nghe taän ñaùy tim ta  
Thì ta seõ thaáy xoùt xa 
Nhö mình ñau khoå, khoù maø nhaãn kham.  

94. Khoå ñau ngöôøi, haõy xua tan 
Vaø ñem an laïc muoân vaøn chuùng sinh 
Ai ai cuõng voán nhö mình 
Öa vui gheùt khoå höõu tình thoùi chung.  
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95-96. Ta laãn ngöôøi ñeàu mong vui söôùng 
Söôùng vui sao muoán höôûng rieâng mình 
Coù ai muoán khoå vaøo thaân? 
Sao ta chæ töï che thaân thoaùt naøn?  

97. Neáu ngöôi baûo : "Chaúng töông quan 
Khoå nôi ngöôøi khaùc khoâng quaøng ñeán toâi." 
Vaäy thì noãi khoå töông lai 
Can chi hieän taïi, maø ngöôi phaûi phoøng?  

 

98. Neáu vì "khi cheát mang thaân khaùc 
Thaân taùi sinh cuõng khaùc thaân naøy 
Saün saøng chaáp nhaän töông lai. " 
AÁy laø taø kieán haïi tai khoân löôøng.  

99. Baûo "ai khoå töï lo thaân 
Toâi khoâng phaûi noù, ñaâu caàn chôû che ? " 
Vaäy thì chaân chaúng phaûi tay 
Ñaùng ra tay chôù chôû che chaân mình.  

100. Neáu ngöôi baûo"Quaû tình phi lyù 
Chæ do toâi naém laáy baûn thaân." 
Vaäy ñöøng chaáp töï, tha thaân 
Ñaáy laø taø kieán phaûi caàn boû ñi.  

101. Chæ do töông tuïc thôøi gian 
Vaø naêm uaån keát hôïp thaønh caùi thaân 
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Thaät khoâng coù töï, tha nhaân 
Thì ai tröø dieät khoå naøn cho ai?  

102. "Neáu kyø thöïc khoâng ngöôøi chòu khoå 
Thì ta, ngöôøi naøo coù khaùc nhau? " 
Nhöng ñaø thaáy coù khoå ñau 
Quyeát tröø dieät, chôù meø nheo ta ngöôøi.  

 

103. Ñöøng noùi "Chaúng caàn chi dieät khoå 
Cho moïi ngöôøi, vì coù thöïc ñaâu? " 
Vaäy thì khi baïn khoå ñau 
Cuõng neân thaây keä nhö bao höõu tình.  

104. "Vì sao noã löïc phaùt sinh 
Caùi taâm bi maãn khieán mình khoå theâm? " 
Thöïc khi thöông khoå chuùng sinh 
Thì khoâng coøn coù saàu rieâng chuùt naøo.  

105. Keû coù loøng vò tha quaûng ñaïi 
Thì seõ vì töï lôïi lôïi tha 
Röôùc phieàn ñeán baûn thaân ta 
Ñeå tröø thoáng khoå haèng sa höõu tình.  

106. TrongTam ma ñòa vöông kinh 
Noùi veà Boà taùt hi sinh cöùu ngöôøi 
Bieát vua möu haïi cho ngaøi 
Vaãn cam chòu ñeå vaïn ngöôøi soáng an.  
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107. Quaùn bình ñaúng, ai chuyeân phaùp ñoù 
Seõ ham tröø thoáng khoå theá gian 
Nhö thieân nga xuoáng ñaàm sen 
A tì ñòa nguïc haân hoan böôùc vaøo.  

 

108. Hieàn nhaân vui söôùng raït raøo 
Khi sinh chuùng heát khoå ñau, thoaùt naøn.  
Nieàm vui nhö theå ñaïi döông 
Khoâng coøn ñaâu nhöõng tính toan rieâng mình.  

109. Haõy möu lôïi ích tha nhaân 
Maø khoâng töï ñaéc kieâu caêng chuùt naøo 
Khoâng chôø quaû toát mai sau 
Vui laøm thieän nghieäp chaúng caàu lôïi danh.  

110. Nhö ta töï giöõ mình, traùnh khoå 
Duø chæ laø ñau khoå linh tinh  
Ta neân che chôû höõu tình 
Yeâu ngöôøi nhö theå yeâu mình, khoâng hai.  

111-112. Gioït tinh huyeát chaúng phaûi ta 
Nhöng ta quen thoùi chaáp "ta, thaân naøy." 
Thaân ta hoaùn vò thaân ngöôøi 
Cuõng thaønh khoâng khoù, neáu dôøi thoùi quen.  

113. Töï thöông thaân gaëp nhieàu tai hoïa 
Thöông thaân ngöôøi phuùc hoùa haèng sa 
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Haõy neân tu taäp vò tha 
Dieät tröø ngaõ chaáp môùi laø an vui.  

 

114. Tay chaân ñoàng moät thaân thoâi 
Moät phaàn ñau ñôùn, caû ngöôøi baát an 
Cuoäc ñôøi nhö moät theå thaân 
Höõu tình cuõng tôï tay chaân aáy maø.  

115. Thaân naøy voán khoâng ta, voâ ngaõ 
Ta laïi quen nhìn noù cuûa ta 
Sao khoâng xem keû khaùc kia 
Cuõng döôøng nhö theå ñaáy laø thaân toâi ?  

116. Haõy lo lôïi ích muoân ngöôøi 
Nhö lo chính baûn thaân toâi soáng coøn 
Ai caàn ñeàn ñaùp, kieâu caêng 
Khi nuoâi döôõng chính theå thaân cuûa mình?  

117. Moät lôøi naëng khieán mình khoù nhaãn 
Nhöõng ñôùn ñau caån thaän traùnh xa 
Nhö ta thöông baûn thaân ta 
Haõy ñem taâm aáy traûi ra muoân ngöôøi.  

118. Ñaïi bi cöùu hoä muoân loaøi 
Quan aâm boà taùt thöông hoaøi chuùng sinh 
Gia trì thaùnh hieäu thieâng linh 
Tröø bao khieáp sôï höõu tình traàm luaân.  
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119. Duø thaáy khoù xin ñöøng thoái chí 
Moïi vieäc ñeàu hoùa deã do quen 
Coù ngöôøi ta sôï nghe teân 
Nhöng khi keà caän trôû neân baïn hieàn.  

120. Keû naøo muoán töï cöùu mình 
Vaø bao keû khaùc khoûi vaønh khoå ñau 
Taäp quen tha, töï ñoåi trao 
AÁy laø bí quyeát ñi vaøo Voâ sanh.  

121. Chæ vì tham ñaém töï thaân 
Maø sinh ra ñuû muoân ngaøn sôï run  
Nguoàn lo aáy chính baûn thaân 
Ñaùng neân giaän noù, cöøu nhaân ñaâu baèng.  

122. Vì baûn ngaõ traêm möu ngaøn keá 
Trò ñoùi gaày laém keû saùt sinh 
Thuù chim khoâng choán aån mình 
Laïi theâm troäm cöôùp, naáp rình ñöôøng quan.  

123. Keû vì lôïi loäc danh xöng 
Haïi cha gieát meï löông taâm khoâng coøn 
Troäm Tam baûo vaät baùn luoân 
Gieo nhaân ñòa nguïc muoân vaøn khoå ñau.  
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124. Keû thoâng minh ai naøo thieån caän 
Baûo hoä vaø cöng döôõng taám thaân 
Chæ neân xem noù cöøu nhaân 
Deã ñöa ta ñeán möôøi taàng aâm ty.  

125. Neáu cho heát, toâi coøn gì 
Ñaây laø cöûa quyû, loái suy nghó naøy.  
Ñöôøng ñi leân coõi laønh thay 
Laø taâm nghó töôûng cuûa naøy ñeå cho.  

126. Ai vì baûn thaân ta, haïi chuùng 
Seõ sa vaøo reû ruùng khoå ñau 
Vì ngöôøi chuoác laáy thöông ñau 
Thì bao nhieâu vieäc cuõng mau vieân thaønh.  

127. Muoán mình ôû tuoát treân cao 
Seõ rôi vaøo choán vöïc saâu thaáp heøn 
Haï mình naâng keû khaùc leân 
Thì sinh ñeán coõi nhaân thieân toát laønh.  

128. Sai ngöôøi phuïc dòch cho mình 
Mai sau chòu caûnh reû khinh toâi ñoøi 
Haäu ngöôøi ñeå baïc phaàn toâi 
Seõ thaønh vöông töôùc soáng ñôøi cao sang.  
 
 

129. Bao nhieâu haïnh phuùc traàn gian 
AÁy do xaû kyû lôïi nhaân maø thaønh 
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Bao nhieâu thoáng khoå leânh ñeânh 
Ñeàu do ích kyû, mong mình söôùng thoâi.  

130. Caàn chi noùi laém lôøi, quaù roõ 
Keû phaøm ngu chæ bieát coù ta 
Ñaáng Maâu ni lôïi muoân nhaø 
Xem hai neûo aáy khaùc xa muoân truøng.  

131. Neáu khoâng gaùc haïnh phuùc mình 
Ñeå lo quaàn chuùng, khoù thaønh tu nhaân 
Ngoâi cao chaùnh giaùc voâ phaàn 
ÔÛ trong sinh töû cuõng khoâng an naøo.  

132. Taïm gaùc chuyeän ñôøi sau ñeå ñoù 
Rieâng ñôøi naøy chòu khoù coù coâng 
Khoâng vì keû khaùc heát loøng 
Thì sao thaønh töïu uôùc mong rieâng mình?  

133. Lôïi tha ñöôïc phuùc cho mình 
Khoâng laøm nhö theá aét mình keùm vui 
Haïi ngöôøi chuoác laém khoå xui 
Keû ngu chaéc phaûi laøm moài naïn tai.  
 

 

134. Bao nhieâu tai hoïa ôû ñôøi 
Haõi huøng khoán khoå ñeâm daøi baát an  
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Ñeàu do chaáp ngaõ thöông thaân 
AÙc ma aên haïi, ta caàn ñeå chi ?  

135. Khi ma ngaõ chaáp chöa tröø 
Thì ta vaãn khoå ñau nhö thuôû naøo  
Chöa quaêng boù löûa treân tay 
Ñöøng hoøng noù chaúng chaùy laây thaân mình.  

136. Haõy ñình chæ aùc haønh töï haïi 
Vôùi höõu tình mang laïi an vui  
Thöông ngöôøi nhö theå thaân toâi 
Thì kho haïnh phuùc treân ñôøi chöùa chan.  

137. Vôùi taâm neân töï nhuû raèng 
Töø ñaây ta thuoäc cuûa toaøn chuùng sinh  
Chuyeân möu lôïi ích höõu tình 
Ngoaøi ra vieäc ñoù khoâng neân nghó gì.  

138. Maét naøy vôùi töù chi thaân theå 
Töø nay khoâng duøng ñeå lôïi rieâng 
Khoâng laøm toån haïi chuùng sinh 
Baèng thaân kia ñaõ hieán mình lôïi tha.  

 

139. Thaân taøi saûn thaûy mang ra 
Ñeå laøm lôïi laïc muoân nhaø xung quanh 
Luoân luoân toân troïng höõu tình 
Giuùp ta mau choùng vieân thaønh quaû tu.  
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140. Caùch thieàn quaùn nhö sau hoaùn ñoåi 
Ñòa vò toâi ñoåi vôùi ba ngöôøi 
Thaáp, baèng, cao quyù hôn toâi 
Quaùn ba taâm traïng ba ngöôøi noùi treân.  

141. Tröôùc laø taâm traïng gheùt ghen 
Cuûa ngöôøi töï thaáy thaáp heøn hôn toâi:  
"Bao nhieâu haïnh phuùc treân ñôøi 
Ñeàu quy thaân noù, coøn toâi khoâng gì.  

142. "Ta lao ñoäng meät ñöø, vaát vaû 
Kia an nhaøn thö thaû taám thaân 
Kia thì danh döï veû vang 
Ta thì khoán ñoán thaân taøn danh hö.  

143. "So vaøi keû, noù coøn thua 
Vaø ta cuõng troäi hôn xa laém ngöôøi 
Ta ñaây ñaâu phaûi baát taøi 
Ñöông nhieân ta cuõng coù vaøi ñieåm son. 

 

144. "Sôû dó ta khoâng troøn giôùi, kieán 
AÁy ñeàu do phieàn muoän xui neân 
Ñaùng y ra maët baïn hieàn 
Giuùp ta tieán thuû, khoâng phieàn khoù khaên.  

145. "Keû kia chaúng giuùp ta cuøng 
Laïi coøn khi deã, oâi loøng xaáu xa 
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Y duø coù laém taøi ba 
Cuõng ñaâu ích lôïi cho ta chuùt gì ?  

146. "Y khoâng xoùt keû ngu si 
Keït nôi cöûa nguïc a tyø gôùm gheâ 
Chæ ra ngoaøi ñeå töï khoe 
Muoán tranh thaéng vôùi ai kia trí hieàn."  

147. Ñaây taâm lyù keû ngang haøng: 
"Kia laø ngöôøi keå ngang baèng nhö toâi 
Toâi caàn vöôït noù xa vôøi 
Veà danh, taøi lôïi tay ñoâi tranh huøng.  

148. "Ta seõ töï tuyeân döông coâng ñöùc 
Khieán danh mình vang khaép gaàn xa 
Vaø dìm coâng traïng keû kia 
Khoâng ai ñöôïc bieát chuùt gì maûy may.  

 

149. "Loãi laàm ta haõy neân giaáu kyõ 
Ñeå moïi ngöôøi kieâng neå ta hôn 
Chæ rieâng ta ñöôïc cuùng döôøng 
Khoâng cho keû aáy ñöôïc phaàn lôïi danh.  

150. "Mong sao y gaëp tai naøn 
Boân ba löu laïc chaúng phaàn yeân vui 
Bò ngöôøi traøo loäng cheâ bai 
Bò ngöôøi quôû traùch, môùi haøi loøng ta."  



 

132 

 

151. Cuoái cuøng keû hôn ta laïi nghó: 
"Dung maïo ta, taøi trí, giaøu sang 
Keû kia sao daùm tranh hôn? 
Roõ ñieân thöïc, tôï toâm tranh vôùi roàng.  

152. "Khi nghe ñaïi chuùng ñoàng thanh 
Ngôïi ca coâng ñöùc cuûa mình ta ñaây 
Thì ta sung söôùng ngaát ngaây 
Loâng mao döïng ñöùng, noåi gai khaép ngöôøi.  

153. "Ta seõ ñoaït cuûa y taøi saûn 
Neáu y laøm thueâ möôùn cho ta 
Chæ bao vöøa ñuû aám no 
Coøn dö chieám heát, khoûi lo y giaøu.  

 

154. "Phaûi laøm y maõi lo aâu 
Maát aên maát nguû, khoå saàu lieân mieân." 
Chính do chaáp ngaõ haïi mình 
ÔÛ trong sinh töû chòu nghìn ñôùn ñau.  

155. Hôõi taâm, vì muoán lôïi rieâng 
Traûi voâ soá kieáp löu linh nhoïc nhaèn 
Nhöng sao thoáng khoå caøng taêng 
Ñeàu do ngaõ aùi ngöôi haèng chöa buoâng.  

156. Nay ñoåi laïi neân vaâng lôøi Phaät 
Taän taâm laøm lôïi laïc quaàn sanh 
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Nhö lai luoân noùi lôøi chaân 
Vaâng theo giaùo lyù traêm phaàn yeân vui.  

157. Neáu ngöôi töø tröôùc ñeán nay 
Luoân haønh nhö theá, ñaâu hay khoå hoaøi? 
Duø chöa chöùng Phaät Nhö lai 
Cuõng khoâng ñeán noãi laïc loaøi traàm luaân.  

158. Töø tinh chaát cuûa meï cha 
Sao ngöôi coù theå chaáp laø thaân toâi 
Vaäy thì vôùi keû khaùc ngöôi 
Cuõng neân cho chính thaân toâi theå ñoàng.  

 

159-160. Thöû xem hoaùn ñoåi thöïc khoâng 
Cuûa mình laáy heát bieáu khoâng cho ngöôøi 
Seû san lôïi loäc an vui 
Quan taâm moïi keû, heát ngöôøi gheùt ganh.  

161. Ta neân boû haïnh phuùc mình 
Chòu thay thoáng khoå, thöôøng haønh lôïi tha 
Xem töøng taâm nieäm cuûa ta 
Xeùt tìm laàm loãi ñeå maø söûa sai.  

162-163. Toäi keû khaùc ta hay nhaän theá 
Loãi nhoû mình khoâng theå boû qua 
Taùn döông tieáng toát ngöôøi ta 
Ñöùc mình aån giaáu, khoù maø ai hay.  
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164. Töï thaân nhieàu loãi xöa nay 
Coâng lao chaúng ñuû cho ngöôøi ngôïi khen 
Vaäy neân giöõ phaän thaáp heøn 
Luoân haàu haï chuùng tôï teân noâ tyø.  

165. Bôûi tröôùc ñaây toâi thöôøng ích kyû 
Laøm vieäc gì cuõng haïi chuùng nhaân 
Neân nay vì muoán aên naên 
Toâi nguyeàn laõnh heát khoù khaên cho ngöôøi.  

 

166. Khi tu hoaùn vò mình ngöôøi 
Chôù neân loä veû ta ñaây, ngoan cöôøng 
Nhö daâu môùi ñeán nhaø choàng  
Haønh vi nhuùt nhaùt, noùi naêng ruït reø.  

167. Haïnh lôïi tha kieân trì chôù xaû 
Luoân giöõ gìn taát caû chuùng sinh 
Cheá taâm tham duïc hieän haønh 
Neáu queân giöõ giôùi, töï mình raên taâm:  

168. "Hôõi naøy taâm yù ta ôi 
Ñaõ nghe giaùo giôùi, cöù lôi tu haønh 
Thì bao toäi loãi, coi chöøng 
Chæ do ngöôi chòu chôù ñöøng traùch ai.  

169. "Töø tröôùc ta bò ngöôi khoáng cheá 
Trôû thaønh ngöôøi ích kyû kieâu caêng 
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Haïi kia thaáy ñaõ roõ raøng 
Ta nay quyeát ñaäp tan taønh thoùi hö.  

170. "Töø nay taát caû taâm tö 
Töø ích kyû ñeán lôïi tha chuyeån thaønh 
Vaäy ngöôi haõy raùn tuaân haønh 
Queân thaân theå, vôùi chuùng sanh heát loøng.  

 

171. "Neáu ta ñaõ buoâng lung lô ñeãnh 
Chöa ñem ngöôi phuïng hieán höõu tình 
Thì ngöôi, taâm yù tinh ranh 
Chaéc ñem ta baùn möôøi thaønh aâm ty.  

172. "Traûi qua voâ soá kieáp kyø 
Ta luoân ñieâu ñöùng cuõng vì taâm ñaây 
Chæ lo ích kyû rieâng taây 
Nay ta quyeát deïp hoïa tai khoân löôøng.  

173. "Neáu ngöôi coøn töï tieác thaân 
Chôù neân chaáp ngaõ, laàn khaân lo mình 
Nhôù luoân thöông giuùp höõu tình  
AÁy laø ngöôi töï thöông mình ñaáy thoâi.  

174. "Ñaõy da thoái ngöôi caøng che chôû 
Caøng naâng niu phuïc vuï taám thaân 
Thì caøng khieán noù traàm luaân 
Ñoïa vaøo thoáng khoå muoân phaàn ñaùng thöông.  
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175. Duïc tham vaãn cöù leo thang 
Trong khi thaân theå ngaøy caøng suy vi 
Laøm sao thoûa maõn tham kia 
Chuû toaøn coõi ñaát cuõng chöa thoûa loøng ? 
 

176. Theo tham duïc bao giôø môùi maõn 
Chæ chuoác theâm thaát voïng naõo neà  
Nhöng ngöôøi khoâng öôùc mong chi 
Thì bao haïnh phuùc traøn treà nhö möa.  

177. Höôûng nhieàu taêng söï tham thaân 
Chôù neân cho tuùi da thaân ñuû ñaày 
Vaät öa thích cuõng khoâng oâm 
Taâm maø ñöôïc theá, quyù hôn kho taøng.  

178. Thaân baát tònh ñaùng neân kinh haõi 
Duy chæ laø moät khoái voâ tri 
Do taâm thuùc giuïc chuyeån di 
Cheát ra tro buïi, chaáp gì "thaân toâi" ?  

179. Duø coøn soáng hoaëc ra ma 
Caùi thaân chæ moät tuùi da voâ tình 
Sao si chaáp noù laø mình 
Sao khoâng xaû heát hôïm mình kieâu caêng ?  

180. Do phuïng thò taám thaân tuùi thòt 
Chòu voâ vaøn bao xieát khoå ñau 
Caàn chi töùc giaän, tham caàu 
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Khi thaân aáy chaúng khaùc naøo khuùc caây?  
 
 

181. Duø ta taän löïc chôû che 
Hay laø phoù maëc chim tha thuù voà 
Thaân kia coù giaän, vui ñaâu 
Sao ta vì noù chuoác vaøo tham saân?  

182. Khen thaân naøo khieán thaân möøng 
Cheâ thaân noù cuõng chaúng töøng giaän chi 
Caùi thaân voâ giaùc voâ tri 
Caàn chi lao nhoïc chæ vì noù thoâi ?  

183. "Ai öa thích caùi thaân naøy 
Chính laø baïn toát khieán toâi yeâu vì."  
Moïi ngöôøi vaãn aùi töï thaân 
Sao ngöôi taát caû khoâng töøng meán öa?  

184. Haõy queân mình, soáng cho ñaïi chuùng 
Lìa tham thaân, phuïng thò muoân ngöôøi 
Thaân naøy coù laém hoïa tai 
Nhöng laø lôïi khí neáu hay giuùp ñôøi.  

185. Loái haønh xöû cuûa keû ngu 
Töø nay chaùn boû, chæ theo trí hieàn.  
Deïp tan giaûi ñaõi thuøy mieân 
Tuaân theo Giaùo huaán caàn chuyeân tu trì.  
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186. Nhö Con Phaät, ñaáng töø bi 
Toâi nguyeàn hoaøn taát nhöõng gì phaûi lo 
Neáu khoâng tinh taán chuyeân tu 
Bao giôø ra khoûi nguïc tuø khoå ñau?  

187. Muoán tröø chöôùng ngaïi cho tu taäp 
Phaûi traùnh xa neûo aùc ñöôøng taø 
Thöôøng theo chính ñaïo Thích ca 
Chuyeân taâm tu hoïc phaùp Tam ma ñeà.  
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 Chöông Chín 

 TRÍ TUEÄ 

 

[Suoát chöông naøy, nhöõng caâu "trong ngoaëc 
keùp" laø luaän ñieäu cuûa nhöõng hoïc thuyeát trong 
vaø ngoaøi Phaät giaùo phaûn baùc hoaëc chaát vaán 
Trung quaùn; tieáp theo laø traû lôøi cuûa luaän chuû 
theo laäp tröôøng Trung quaùn. Xem phaàn dòch 
vaên xuoâi ñeå roõ chi tieát.]  

 

1. Bao ñieàu Phaät daïy keå treân 
Coát laøm trí tueä phaùt sinh nôi loøng 
Muoán ra khoûi bieån traàm luaân 
Caàn sinh tueä giaùc Tính khoâng saùng ngôøi. 

2. Leõ phaûi ñôøi goïi laø tuïc ñeá 
Thaéng nghóa laø chaân lyù sieâu phaøm 
Khoâng do phaân bieät nôi taâm 
Coøn phaân bieät, vaãn trong voøng traàm luaân.  

3. Theá gian nhöõng keû ngu phaøm 
Coù quan ñieåm khaùc vôùi haøng thieàn gia 
Nhöõng gì tuïc ñeá noùi ra 
Bò haønh giaû phaùi Du giaø baùc ngay. 
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4a.Thieàn gia cuõng khaùc nhau tueä löïc 
Caøng leân cao thaáy böïc döôùi sai 
Nhö maøn aûo thuaät hieån baøy 
Theá tình nhö huyeãn vôùi ngöôøi tu taâm. 

4b. Neáu ai hoûi vò aáy raèng 
"Ñaõ nhö huyeãn hoùa thì caàn tu chi?" 
Muoán thaønh Phaät quaû chaân nhö 
Neân duøng huyeãn phaùp ñi tu aáy maø. 

5. Vieäc gì cuõng xem laø coù thaät 
Ngöôøi theá gian phaân bieät linh tinh 
Thieàn gia xem tôï huyeãn hình 
Ñaây laø ñaàu moái luaän tranh hai nhaø. 

6. Caûnh gì hieän tröôùc maét ta 
Laøm neân tuïc ñeá, goïi laø giaû danh 
Chæ do ñieân ñaûo maø thaønh 
Nhö dô baûo saïch, khoâng neân tin vaøo.  

 

7a. Muoán daãn ñaïo cho ngöôøi theá tuïc  
Phaät daïy raèng caùc phaùp voâ thöôøng 
Thaät thì caùc phaùp voán khoâng 
Coù ñaâu ñeå dieät trong töøng saùt na?  

7b. Vaäy neân hieåu voâ thöôøng tuïc ñeá 
Khoâng phaûi laø thaéng nghóa saâu xa. 
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"Noùi toàn taïi chæ saùt na 
Phaûi chaêng cuõng traùi tuïc gia loái nhìn?" 

8a. Khoâng laàm, caùi thaáy nhaø thieàn 
Cho raèng caùc phaùp chæ beàn saùt na 
Chaáp thöôøng theá tuïc voán öa 
Loái nhìn thieàn giaû taïm laø thaät chaân.  

8b. Cuõng nhö caùi thaáy thaân baát tònh 
Vôùi ngöôøi ñôøi nhaát ñònh traùi tai 
Nhöng maø noù vaãn khoâng sai 
Vaäy neân chöa chaéc ngöôïc ñôøi phi chaân. 

9a. "Neáu vaïn phaùp ñaõ laø khoâng thöïc 
Thì cuùng döôøng coâng ñöùc naøo sinh?" 
Phaät nhö huyeãn, ñöùc huyeãn sanh 
Cuõng nhö Phaät thaät, ñöùc thaønh thaät chaân. 

 

9b. "Neáu laø nhö huyeãn chuùng sinh 
Vaäy sau khi cheát taùi sanh theá naøo?" 
10a. Huyeãn duyeân coøn tuï bao laâu 
Huyeãn hình vaãn cöù thi nhau dieãn tuoàng. 

10b. Nhö aûo thuaät, höõu tình khoâng khaùc 
Ñeàu khôûi leân do caùc duyeân sinh 
Ñaâu vì yeáu toá thôøi gian 
Laâu daøi töông ñoái maø thaønh thaät chaân?  
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11. Khi ngöôøi huyeãn saùt sinh, boá thí 
Vì voâ taâm, chaúng toäi phöôùc chi 
Chuùng sinh vôùi huyeãn taâm kia 
Cuõng sanh nhö huyeãn toäi vaø huyeãn coâng. 

12. Chuù thuaät khoâng theå sinh taâm huyeãn 
Taâm khoâng töø huyeãn thuaät sinh ra 
Nhaân duyeân ñuû thöù hôïp hoøa 
Phaùt sinh caùc daïng vaät vaø chuùng sinh.  

13. Khoâng bao giôø coù moät nhaân 
Sinh ra taát caû moïi thaønh quaû kia. 
"Neáu cho vaïn phaùp chaân nhö 
Chæ treân tuïc ñeá baøy ra luaân hoài, 

 

14. "Phaät coøn coù theå luaân hoài 
Thì Boà taùt haïnh coøn ai tu haønh?" 
Huyeãn duyeân neáu vaãn vaän haønh 
Huyeãn hình khoâng dieät, höõu tình theo ñaây. 

15. Phaät ñaõ chaám döùt duyeân sinh töû 
Neân duø treân tuïc ñeá, khoâng sinh. 
"Neáu cho voïng thöùc khoâng thaønh 
Laáy gì duyeân vôùi caûnh tình huyeãn hö?" 

16. Theo oâng, ngoaïi caûnh huyeãn hö 
Thì ñaâu coøn coù caûnh gì ñeå duyeân? 
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"Caûnh kia do thöùc maø neân 
Thöùc naøy ngoù laïi caûnh mình bieán ra." 

17. Neáu huyeãn caûnh chính laø taâm thöùc 
Thì caùi chi thaáy ñöôïc caùi chi? 
Phaät Nhö lai ñaáng chôû che 
Daïy raèng taâm chaúng bao giôø thaáy taâm. 

18. Nhö göôm khoâng töï caét mình 
Taâm khoâng theå töï thaáy mình ñöôïc ñaâu. 
"Ví nhö aùnh saùng ñeøn daàu 
Töï mình chieáu saùng, taâm naøo khaùc chi?" 

 

19a. AÙnh saùng chaúng phaûi ñaâu töï chieáu 
Vaø toái khoâng theå hieåu töï che 
(Vì khi ñeøn chieáu vaät kia 
Noù khoâng töøng bò boùng gì che leân.)  

19b. "Traû lôøi: Ví duï göông xanh 
Khi göông chieáu moät vaät xanh hieän hình 
Nhöng coøn aùnh ngoïc maøu xanh 
Thì khoâng nöông nhöõng boùng hình noï kia. 

20a. "Cuõng töông töï, coù hai loaïi thöùc 
Coù vaø khoâng nöông caùc vaät ngoaøi." 
Baùc raèng: ví duï aáy sai 
Xanh löu ly ví taâm soi chieáu mình.  
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20b. Vì löu ly töï tính xanh 
Khoâng do duyeân khaùc ñeå thaønh maøu kia.  
21a. Chính vì coù thöùc lieãu tri 
Neân hay bieát ñöôïc ñeøn thì chieáu soi; 

21b. Nhöng caùi thöùc töï soi chính noù 
Thì do ñaâu saùng toû ñieàu naøy? 
Vì theo trong thaéng nghóa ñaây 
Töï, tha thöùc chaúng maûy may thöïc naøo.  

 

22. Khoâng taâm naøo ñeå ngaém taâm 
Neân duø töï chieáu hay khoâng, baát thaønh 
Khaùc naøo noùi gaùi voâ sinh 
Coù con ñeïp xaáu, ñaâu thaønh nghóa chi? 

23. "Neáu khoâng coù töï chöùng phaàn 
Laøm sao nhôù ñöôïc nhöõng taâm qua roài?" 
Do töông quan vôùi caûnh ngoaøi 
Maø taâm nhôù laïi laàn hoài xöa sau. 

23b. Nhö con gaáu nhöùc ñau mình maåy 
Khi giaät mình tænh daäy ñaàu xuaân 
Suy ra bieát chuoät caén nhaàm  
Trong khi an giaác suoát trong ñoâng daøi. 

24. "Nhö ngöôøi bieát ñöôïc tha taâm  
Cho neân cuõng bieát töï taâm cuûa mình." 
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Coù ngöôøi maét ñöôïc buøa linh 
Caùi gì cuõng thaáy, maét mình thì khoâng. 

25. "Neáu töï, tha thöùc khoâng laäp ñöôïc 
Thì kieán vaên tri giaùc ñeàu khoâng?"  
Nhöõng gì thaáy bieát nghe troâng  
Khoâng neân chaáp thöïc, nguyeân nhaân khoå saàu. 

 

26. "Huyeãn duyeân khoâng ôû ngoaøi taâm  
Cuõng khoâng laø moät vôùi doøng taâm kia." 
Laøm sao coù moät phaùp chi 
Khoâng ngoaøi taâm, cuõng laïi vöøa phi taâm? 

27. Theo Duy thöùc caûnh ngoaøi phi thöïc 
Trung quaùn cho taâm thöùc huyeãn hö. 
"Luaân hoài nöông thaät taâm tö 
Neáu khoâng taát caû ñoàng laø hö voâ." 

28. Neáu sinh töû phaûi nöông thaät phaùp 
Thì laøm sao coù taùc duïng chi? 
Taâm thaønh ñôn ñoäc khoâng hai 
Vì khoâng coù nhöõng phaùp ngoaøi trôï duyeân.  

29. Neáu taâm lìa caûnh töï toàn 
Chuùng sinh taát caû cuõng ñoàng Nhö lai. 
Vaäy thì Duy thöùc toâng kia 
Cuoái cuøng ñaâu coù ích chi laäp thaønh.  
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30. "Duø bieát vaïn phaùp laø nhö huyeãn 
Döùt laøm sao tham luyeán si saân  
Nhö phuø thuûy taïo myõ nhaân 
Roài sinh say ñaém coâ naøng, thì sao?" 

 

31. Huyeãn sö ñoái nhöõng gì thaáy bieát 
Chöa bao giôø taän dieät tham saân 
Ñaõ quen nhaän giaû laøm chaân 
Neân khi thaáy huyeãn myõ nhaân phaùt theøm. 

32. Nhôø quen tu taäp Taùnh khoâng 
Khoâng xem caùc phaùp thaät chaân chuùt naøo 
Baûn thaân Khoâng taùnh coù ñaâu 
Cuoái cuøng ñoaïn noát caû baàu chaáp khoâng. 

33. Khoâng thaáy coù phaùp naøo chaéc thöïc 
Thöïc höõu khoâng coøn ñöôïc ñaët ra  
Thì Khoâng chaúng baän taâm ta  
Nhö con thaïch nöõ ñaâu maø cheát ñi? 

34. Khi khoâng, coù heát khôûi leân 
Trong taâm vaéng laëng moät mieàn bao la 
Khoâng coøn duyeân phaùp gaàn, xa 
Chöùng neân caûnh giôùi raát laø tòch nhieân. 

35. Nhö ngoïc ma ni vaø caây öôùc 
Duø voâ taâm thoûa ñöôïc öôùc mong 
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Saéc thaân Phaät hieän nhaân gian 
Do boà taùt nguyeän, cuøng taâm höõu tình. 

 

36. Nhö Kim sí ñieåu thaùp linh 
Vaãn coøn naêng löïc chöõa laønh veát thöông 
Nhôø linh chuù baø la moân 
Gia trì leân ñaáy thuôû coøn xa xöa. 

37. Cuõng theá, do haïnh tu Boà taùt 
Voâ löôïng thôøi taïo phaùp thaân thieâng 
Neân duø Phaät ñaõ tòch vieân 
Vaãn coøn lôïi laïc voâ bieân höõu tình.  

38. "Cuùng döôøng thaùp Phaät voâ tình 
Thì sao coù ñöôïc chuùt thaønh quaû chi?" 
Phaät duø nhaäp dieät hay chöa 
Cuùng döôøng coâng ñöùc chaúng heà khaùc nhau. 

39. Treân tuïc ñeá hay theo thaéng nghóa 
Quaû cuùng döôøng moät theå nhö nhö 
Phaät phi thöïc, quaû huyeãn hö 
Cuùng döôøng Phaät thaät, quaû thì thaät chaân.  

40. "Caàn chi phaûi thaáy Tính khoâng 
Chæ caàn kieán ñeá thoaùt voøng traàm luaân." 
Trong kinh Baùt nhaõ daïy raèng 
Boà ñeà muoán chöùng phaûi caàn tueä Khoâng.  
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41. Neáu ñaïi thöøa khoâng do Phaät thuyeát 
Tieåu thöøa kinh sao bieát chính toâng?  
"Hai ta xaùc nhaän moät loøng."  
Khi oâng chöa nhaän, chaéc khoâng ñuùng naøo?  

42. "Laïi coøn heä phaùi truyeàn trao."  
Ñaïi thöøa cuõng vaäy, khaùc naøo caùc oâng? 
Hai nhaø xaùc nhaän thaønh chaân 
Veä ñaø ngoaïi ñieån cuõng caàn tin sao?  

43. "Ñaïi thöøa kinh bò nhieàu tranh caõi." 
Kinh tieåu thöøa chaúng phaûi an thaân 
Bò baøi baùc bôûi ngoaøi, trong  
Sao khoâng nhaân ñaáy, baùc luoân tieåu thöøa? 

44. Neáu kinh naøo nhaäp Ba taøng 
Caùc oâng thöøa nhaän lôøi vaøng Theá toân 
Ñaïi thöøa tuyeân thuyeát chính toâng 
Cuõng goàm giôùi ñònh tueä ñoàng nhö nhau.  

45. Neáu vì khoâng hieåu saâu Baùt nhaõ 
Phuû nhaän luoân taát caû ñaïi thöøa 
Haõy vì kinh gioáng tieåu thöøa 
Cuõng neân xem taát ñoàng laø Phaät ngoân. 
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46. "Neáu laø kinh Phaät chính toâng 
Ñaïi a la haùn sao khoâng toû töôøng?"  
Kinh naøy nghóa lyù cao thaâm 
Ñaâu vì nan giaûi, gaït phaêng ñaïi thöøa?  

47. Noùi "giaùo lyù daønh cho la haùn"  
Nhöng khoù thaønh neáu chaúng chöùng Khoâng 
Khi coøn duyeân phaùp trong taâm  
Khoù maø an truù nieát baøn tònh thanh. 

48. "Maëc duø chaúng hieåu Tính khoâng 
Quaùn voâ thöôøng ñuû thoaùt voøng traàn ai."  
Coâng naêng nghieäp cuõ coøn hoaøi 
Neân la haùn vaãn chöa ngoaøi khoå ñau. 

49. "A la haùn khoâng coøn aùi thuû 
Quyeát ñònh khoâng coøn thoï thaân sau."  
Voâ minh duø baát nhieãm oâ 
Vaãn coøn taùi dieãn laém troø khoå ñau. 

50. Do duyeân caûm thoï, aùi sanh 
Vò kia chæ ñoaïn hieän haønh aùi thoâi 
Taâm coøn chaáp thaät vaøi nôi 
Thoï naèm trong ñoù, luaân hoài khoù ra. 

 

51. Neáu taâm thöùc lìa xa Khoâng quaùn 
Phieàn naõo duø taïm laéng, laïi sanh 



 

151 

 

(Nhö khi xuaát ñònh voâ taâm) 
Vaäy mong döùt khoå, tueä Khoâng phaûi taàm.  

52. Khi thieàn quaùn veà chaân khoâng 
Heát tham vui sôï khoå trong luaân hoài 
Töø bi traûi khaép muoân nôi 
ÔÛ trong sinh töû ñoä ngöôøi ñang meâ. 

53. Chôù neân vì khoâng thoâng nghóa lyù 
Maø voäi vaøng baùc beû Tính khoâng 
Haõy neân nhö lyù tu Khoâng 
Döùt tröø nghi hoaëc, thoaùt voøng traàm luaân. 

54. Tính khoâng phaù ñöôïc toái taêm 
Do phieàn naõo vôùi meâ laàm gaây neân 
Muoán mau thaønh baäc ñaïi hieàn 
Sao khoâng döùt khoaùt tu lieàn Tính khoâng? 

55. "Quaùn tính Khoâng laøm toâi sôï haõi." 
Chaáp thaät chaân môùi phaûi ñaùng kinh 
Vì do chaáp coù, khoå sinh 
Thaáy Khoâng, laéng dòu voâ minh naõo phieàn. 

 

56. Neáu coøn coù chuùt naøo thaät ngaõ 
Taát nhieân coøn sôï haõi noï kia. 
Nhöng vì thaät chaúng coù ta 
Thì ai ôû ñaáy ñeå maø sôï run? 
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57. Raêng toùc moùng ñeàu khoâng phaûi ngaõ 
Ngaõ cuõng khoâng laø maùu huyeát, xöông 
Khoâng laø nöôùc muõi, boït, ñaøm 
Khoâng laø thòt, nöôùc maät vaøng maät xanh.  

58. Ngaõ khoâng laø phoåi hay gan 
Moà hoâi hay môõ laïi caøng khoâng ta 
Khoâng laø noäi taïng trong da  
Khoâng laø phaân tieåu thoái tha khoù nhìn. 

59. Thòt da cuõng chaúng phaûi mình 
AÁm noàng khí löïc thaät tình khoâng ta 
Trong thaân loã hoång haø sa 
Thöùc taâm saùu loaïi ñeàu laø huyeãn hö.  

60. Neáu thöùc veà aâm thanh thöôøng taïi 
Thì luùc naøo cuõng phaûi coù nghe  
Nhöng khi khoâng ñoái töôïng nghe 
Laøm sao goïi ñöôïc ñaáy laø thöùc thanh? 

 

61. Neáu khoâng thöùc taâm maø cuõng bieát 
Khuùc caây hay phaân bieät giaùc tri?  
Neân khoâng ñoái töôïng sôû tri 
Quyeát laø khoâng coù naêng tri ñöôïc naøo. 

62. Neáu baûo khi khoâng thanh, bieát saéc 
Sao laïi khoâng nghe ñöôïc aâm thanh? 
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"Vì thanh luùc aáy chaúng gaàn."  
Theá thì nhó thöùc cuõng baèng hö voâ. 

63. Caùi taâm bieát ñöôïc aâm thanh 
Chuyeån ra bieát saéc, sao thaønh thöôøng chaân? 
"Nhö ngöôøi laøm caû cha, con." 
Vaäy laø ñoái ñaõi, chæ coøn giaû danh.  

64. Nhö Soá luaän chuû tröông Ba ñöùc1 
Caùi laøm neân thöïc chaát tröôøng toàn 
Laøm sao cha laïi laø con 
Ñaõ thöôøng bieát saéc, chuyeån thaønh bieát thanh? 

 

65. Neáu cho ví duï ñoùng tuoàng 
Thì taâm thöùc aáy voâ thöôøng, khoâng chaân 
"Thöùc tuy khaùc daïng, theå ñoàng "  
Ñaây ñieàu Soá luaän chöa taàng noùi ra. 

66. "Neáu ña daïng trôû thaønh phi thöïc 
Caùc daïng kia thöïc chaát laø chi? 
Phaûi laø caùi yù thöùc kia."  
Chuùng sinh nhö theá ñoàng thì moät taâm ? 

                                           
1 Ba ñöùc theo Soá luaän, nguyeân toá sinh ra vaïn vaät laø sattva, rajah 
vaø tamah, coù nhieàu caùch dòch, nhö Thaät, Ñöùc, Nghieäp theo caùch 
saùch Phaät giaùo xöa; bình ñaúng, khoaùi laïc vaø khoå ñau theo thaày 
Trí Sieâu; laïc, öu vaø aùm theo Traàn ngoïc Giao dòch giaû Hoa ngöõ. 
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67. Ngaõ coù taâm cuøng thaàn baát ñoäng 
Cuõng thaønh ra moät gioáng tröôøng toàn. 
Nhöõng taâm nghe, thaáy...ñeàu laàm 
Laøm sao caùi giaû coïng ñoàng thöïc chaân?  

68. Caùi voâ tri chæ nhö bình nöôùc 
Thì coù ñaâu thaønh ñöôïc ngaõ thöôøng? 
Thöùc taâm chôø vaät môùi thaønh 
Thì voâ tri ñaõ tan taønh coøn ñaâu? 

69. Neáu caùi ngaõ thöôøng haèng baát bieán 
Dính gì taâm chuyeån bieán li ti? 
Ngaõ laø baát bieán voâ tri 
Hö khoâng vôùi ngaõ coù gì khaùc nhau? 

70. "Neáu khoâng coù thaät ngaõ naøo 
Luaät nhaân quaû aáy laøm sao vaän haønh? 
Con ngöôøi taïo nghieäp qua nhanh 
Coøn ai chòu quaû do mình ñaõ gaây?" 

71. Con ngöôøi taïo nghieäp ñôøi nay  
Vôùi ngöôøi thoï quaû töông lai, baát ñoàng 
Toâi cuøng coâng nhaän nhö oâng 
Thì coøn chi nöõa maø hoøng caõi tranh? 

71b. "Nhöng vôùi nhaân quaû trong hieän theá 
Cuøng moät caên thaân aáy, thì sao?" 
72a. Trong nhaân, chaúng thaáy quaû naøo 
Cha con cuøng luùc khoâng sao sinh thaønh.  
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72b. "Theá lôøi Phaät daïy trong kinh 
Ai laøm naáy chòu, oâng ñaønh boû qua? 
Muoán ngaên chaän keû aùc taø 
Ñöøng queân nhaân quaû Phaät ñaø daïy raên. 

73. Kyø thöïc xeùt treân phaàn chaân ñeá 
Taâm vò lai quaù khöù ñeàu khoâng 
Thì ñaâu coù ngaõ haèng toàn 
Taâm trong hieän taïi dieät vong coøn gì? 

 

74. Haõy nhìn caây chuoái thaân kia 
Loät ra töøng beï, coøn gì nöõa ñaâu? 
Neáu ñem quaùn tueä taàm caàu 
Khoâng sao thaáy ñöôïc ngaõ naøo thaät chaân.  

75. "Neáu höõu tình thaät khoâng hieän höõu 
Khôûi bi taâm ñeå cöùu keû naøo?"  
Do meâ si kheùo baøy troø 
Giaû vôø ñoä chuùng, chöùng mau boà ñeà. 

76. "Khoâng ngöôøi, ai chöùng quaû ñaây?" 
Do taâm si aùm ñaët baøy theá thoâi.  
Muoán tröø thoáng khoå mang vui 
Baøy ra huyeãn quaû huyeãn ngöôøi tu chaân. 

77. Chæ neân boû meâ laàm veà ngaõ 
Laøm taêng theâm taát caû khoå nhaân 
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Caùch tröø ngaõ chaáp tuyeät luaân 
Laø voâ ngaõ quaùn, trieät daàn khoå ñau.  

78a. Tröôùc haõy xeùt cho saâu thaân theå 
Xem caùi gì ñaùng keå laø thaân?  
Döôùi töø hai goùt baøn chaân 
Ñuøi vaø veá chaúng phaûi thaân chuùt gì. 

 

78b. Buïng, löng cuøng ngöïc vôùi vai 
79. Xöông söôøn, tay, naùch, coå, ñaàu, ruoät gan 
Bao nhieâu phuû taïng beân trong 
Phaàn naøo teân aáy, thaân ñoàng hö voâ.  

80. Neáu thaân ôû khaép moãi phaàn 
Thì toaøn thaân ôû moãi phaàn hay sao? 
Coøn thaân theå thaät ôû ñaâu 
Caùi thaân rieâng chaúng phaàn naøo töông can? 

81. Neáu toaøn theå ôû moãi phaàn 
Bao nhieâu boä phaän, phaûi ngaàn aáy thaân. 
Thaønh ra voâ soá theå thaân 
Ñieàu naøy phi lyù, chaúng caàn ñaén ño.  

82. Caùi thaân khoâng ôû ngoaøi, trong 
Cuûa töøng moãi moät thaân phaàn noï kia 
Moãi phaàn thaân theå thaät gì 
Laøm sao coù moät thaân ly caùc phaàn? 
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83. Vaäy neân bieát caùi thaân khoâng thaät 
Vì meâ môø caùc vaät trong thaân 
Taïo neân taâm chaáp theå thaân  
Nhö laàm ñoáng gaïch xeáp thaønh daùng ai.  

 

84. Ñaù kia vaãn bò troâng laàm 
Khi bao ñieàu kieän gaây laàm chöa tan 
Khi coøn tuï hoäi nhaân duyeân 
Vaãn coøn tay, maët giaû danh thaân ngöôøi.  

85. Nhö thaân theå ñaõ khoâng thaät coù 
Tay chaân kia naøo coù thaät chi 
Khi caøng phaân tích cheû chia 
Chæ laø ngoùn, ñoát, li ti nhieàu phaàn.  

86. Cheû chia ñeán möùc toät cuøng 
Chæ laø nhöõng haït khoâng phaàn, khoâng phöông 
Coøn ñaâu toâng tích caùi thaân 
Duø troâng nhö thaät, hö khoâng khaùc gì. 

87. Ai phaân tích kyõ thaân naøy 
Laïi coøn tham luyeán hình haøi huyeãn hö? 
Thaân döôøng nhö theå moäng mô 
Laøm sao phaân bieät treû giaø gaùi trai?  

88. Keá ñeán xeùt khoå naøy neáu thaät 
Khoâng bao giôø khoå taän cam lai 
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Laïc khoâng thöïc coù maûy may 
Vì khi ñang khoå, chaúng ai thích gì. 

 

89. Neáu cho vì khoå ñau cöôøng lieät  
Neân chaúng coøn caûm giaùc laïc kia 
Nhöng chöa traûi nghieäm caùi gì 
Sao thaønh laïc thoï ñöôïc, vì voâ can? 

90. "Trong ñaïi laïc, khoå phaàn vi teá 
Khoå nhoû naøy cuõng keå loaïi vui."  
Caàn chi phaân tích loâi thoâi 
Coù ñaâu caûm thoï ñoàng thôøi caû hai? 

91. Noùi "khoâng khoå thoï hieän baøy 
Nôi taâm cuûa moät con ngöôøi ñang vui."  
Ñaây laø chaáp tröôùc laàm sai 
Caùi chöa hieån hieän, sao baøy ñaët teân?  

92. Vaäy phaûi neân tu lieàn quaùn tueä 
Thaáy Tính khoâng ñoái trò sai laàm 
Khoâng gì hieän höõu thaät chaân 
Ñaây laø maûnh ñaát döôõng sanh nhaø thieàn. 

93. Neáu coù giöõa caên traàn khoaûng caùch 
Thì laøm sao coù xuùc sinh ra? 
Neáu caên, traàn cuõng moät nhaø 
Caû hai laø moät, ai maø gaëp ai? 
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94. Haït caên vaø haït thuoäc traàn 
Baèng nhau neân chaúng theå naèm trong nhau 
Khoâng vaøo nhau chaúng gaëp nhau  
Ñaõ khoâng gaëp gôõ, coøn ñaâu xuùc gì? 

95. Neáu cho chuùng gaëp nhau moät phía 
Töùc thaønh ra haït coù nhieàu phöông 
Thì coøn ñaâu haït vi traàn 
Voán laø nhoû nhaát, khoâng phaân ñöôïc naøo. 

96. Vôùi thöùc voâ saéc kia cuõng vaäy 
Coù xuùc traàn, voâ lyù laém thay 
Neáu caên traàn thöùc sum vaày 
Phaùt sinh nhaän bieát, theå naày khoâng chaân. 

97. Nhö treân, xuùc aáy laøm nhaân 
Ñaõ laø khoâng thöïc, thoï chaân thaät gì? 
Nhoïc coâng caàu laïc maø chi 
Khoå naøo toån haïi ai kia ñöôïc naøo? 

98. Tìm toâng tích khoâng ngöôøi caûm thoï 
Laïi khoâng luoân caûm thoï khoå, vui 
Khi ñaø thaáy ñöôïc ñeán nôi 
Quaû kia laø aùi dieät ngay töùc thì.  
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99. Nhöõng gì ta thaáy hoaëc sôø 
Ñeàu khoâng coù thöïc, moäng mô huyeãn hình 
Taâm sinh caûm thoï lieàn sinh  
Neân taâm, thoï chaúng taùch rieâng ñöôïc naøo. 

100. Coù theå nhôù thoï gì veà tröôùc 
Hoaëc caàu mong caûm giaùc veà sau 
Baûn thaân kinh nghieäm coù ñaâu 
Moät ñaàu ñaõ quaù, moät ñaàu chöa sinh. 

101. Ngöôøi caûm thoï ñaõ khoâng coù thaät 
Neân thoï naøy cuõng chaúng thaät ñaâu 
Côù sao huyeãn hoùa maëc daàu 
Laøm cho ñieâu ñöùng caû baàu thaân taâm? 

102. Y thöùc khoâng ôû nôi caên 
Cuõng khoâng nôi vaät hay mieàn trung gian. 
Ñaõ khoâng ngoaøi cuõng khoâng trong 
Hoaëc nôi naøo khaùc, ñeàu khoâng theå thaønh. 

103. Khoâng phaûi thaân, cuøng thaân khoâng khaùc 
Khoâng hieäp thaân chaúng taùch rôøi thaân 
Hoaøn toaøn khoâng chuùt thaät chaân 
Chuùng sinh taùnh voán nieát baøn töø xöa. 

 

104. Neáu lìa caûnh vaãn coøn coù thöùc 
Thì thöùc nöông theo vaät gì sanh? 
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Caû hai thöùc, caûnh ñoàng sanh 
Thì sao thöùc aáy phaûi caàn gaëp duyeân?  

105a. Neáu thöùc xuaát hieän sau ñoái töôïng 
Duyeân caûnh gì ñeå coù thöùc sinh? 
Vì khi thöùc aáy khôûi leân 
Töôïng kia ñaõ dieät, thöùc thaønh trô vô.  

105b. Vaäy neân khoâng theå cho raèng 
Söï sinh caùc phaùp thaät chaân chuùt naøo. 
106a. "Neáu khoâng coù tuïc ñeá ñaâu 
Laøm sao kieán laäp hai ñaàu tuïc, chaân? 

106b. "Neáu tuïc ñeá laäp vì keû khaùc 
Ñang meâ laàm caùc phaùp thaät chaân 
Thì laøm sao ñeå chuùng sanh 
Töø ñau khoå ñeán nieát baøn an vui? 
 
("Duø cho coù moät soá ngöôøi 
Coù kinh nghieäm ñöôïc nieàm vui nieát baøn 
Thì khoâng khoûi keû nghi nan 
Vaãn coøn töông ñoái trong voøng dieät sinh."  

 

Thaät laø coù caùi Voâ sinh 
Vì khoâng lieãu ñaït, cho thaønh ngoa ngoân 
Nhöng khoâng vì keû meâ laàm  
Nieát baøn chaân thaät trôû thaønh hö voâ.) 
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107. Phaân bieät aáy do ngöôøi chöa thoaùt 
Khi ngoä raèng caùc phaùp phi chaân 
Thì ñaây ñích thöïc nieát baøn 
Khoâng coøn kieán laäp tuïc, chaân laøm gì.  

108a. "Taâm phaân bieät cuøng laø ñoái töôïng 
Ñeàu töông quan vay möôïn laãn nhau 
Caûnh kia neáu chaúng thaät ñaâu 
Caùi taâm quaùn saùt truy caàu thaät chaêng?"  

108b. Ñaây laø tuïc ñeá theá gian 
Ñuùng theo chaân ñeá taâm khoâng thaät gì. 
109. Khi Khoâng tính ñaõ tìm ra 
Khoâng caàn taâm nöõa xeùt tra taâm naøy. 

110. Ñoái töôïng taâm hieån baøy chaúng thaät 
Thì taâm kia maát choã naùu nöông 
Caûnh khoâng, taâm cuõng khoâng sanh 
Chính laø töï tính nieát baøn an vui. 

 

111. Thuyeát cho raèng caûnh, taâm ñeàu thaät 
Laäp luaän naøy xeùt thaät khoù tin 
Caûnh kia do thöùc maø neân 
Thöùc naøy thaønh laäp do duyeân caùi gì? 

112. Thöùc maø do caûnh laäp ra 
Caûnh thì ai laäp ? Theá laø vaàn quanh  
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Caûnh, taâm ñoái ñaõi maø neân 
Caû hai caàn bieát chaúng chaân thaät gì. 

113. Khoâng con ñaâu goïi laø cha 
Khoâng cha, con aáy vaäy laø ai sinh? 
Cha con ñoái ñaõi maø neân  
Cuõng nhö taâm, caûnh chaúng thaønh thaät chaân. 

114. "Nhö maàm töø haït gioáng sanh 
Do maàm, bieát coù haït naèm döôùi kia. 
Do taâm töø caûnh sinh ra 
Maø ta bieát ñöôïc caûnh kia thaät toàn. "  

115. Do taâm khaùc vôùi haït maàm 
Cho neân bieát haït töø maàm noï kia 
Nhöng khi nhaän thöùc caûnh gì 
Thì do ñaâu bieát coù taâm thöùc naøy? 

 

116. "Moïi söï khoâng do gì sanh caû."  
Nhöng theá gian thaáy coù nhaân sinh 
Nhö laø reã, coïng, hoa sen 
Coù ra do nhöõng nhaân duyeân hôïp thaønh. 

117. "Do gì sinh sai bieät nhaân?" 
AÁy do nhaân tröôùc khoâng töøng gioáng nhau. 
"Töø nhaân sao coù quaû sinh?" 
Ñaáy do naêng löïc vaän haønh töø xöa.  
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118. "Trôøi Töï taïi sinh ra taát caû."  
Xin hoûi oâng trôøi ñoù laø chi? 
"Ngaøi laø ñaát, nöôùc, hö khoâng."  
Töùc laø töù ñaïi, chöù thaàn thaùnh ñaâu?  

119. Ñaát nöôùc voán voâ thöôøng, nhieàu thöù 
Bò daãm leân, dô ueá, khoâng thieâng,  
Khoâng sao goïi ñöôïc thaàn linh 
Ñaët teân laø Töï taïi thieân theâm raàu. 

120. Hö khoâng cuõng chaúng laø Töï taïi 
Ngaõ cuõng khoâng töï taïi chuùt naøo. 
"Khoù tö nghì ñaáng toái cao." 
Theá thì noùi ñeán oâng ñaâu ích gì.  

 

121a. "Nhöõng gì trôøi aáy saûn sanh? 
Caùi ta, ñaïi chuûng, baûn thaân cuûa ngaøi."  
Ñaõ xem tröôøng cöûu tröôùc ñaây 
Sao giôø noùi nhöõng thöù naøy ñöôïc sanh? 

121b. Trôøi cuõng khoâng theå sanh taâm thöùc 
Duyeân caûnh maø caùc thöùc lieàn sanh 
122a. Vaø do tích thieän aùc haønh 
Töø voâ thuûy kieáp nay thaønh thöùc taâm.  

122b. Neáu nhaân ñaõ laø khoâng khôûi thuûy  
Quaû sao maø khôûi thuûy ñöôïc sinh? 
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123a. Sao khoâng saùng taïo lieân mieân 
Ñaõ laø Töï taïi, khoâng duyeân phaùp naøo ?  

123b. "Quaû lieân tuïc khoâng phaùt sinh 
Nhaân tuy tröôøng cöûu, sinh caàn coù duyeân." 
Ñaõ laø ñaáng Töï taïi thieân 
Taát nhieân khoâng theå caàn duyeân taùc thaønh.  

124. Neáu nhieàu duyeân hoïp sinh ra quaû 
Thì duyeân kia chính ñaõ laø nhaân 
Caùc duyeân nhoùm hoïp thì sanh 
Khoâng duyeân tuï hoäi, baát thaønh vaät chi. 

 

125. Neáu quaû sinh khoâng do thieân duïc 
Töùc laø do naêng löïc khaùc sanh  
Neáu do trôøi muoán môùi thaønh 
Töùc trôøi coøn thuoäc yù haønh ñoåi thay. 

126. Thaéng luaän noùi haït nhaân tröôøng cöûu 
Ñaõ baùc khoâng thöïc höõu vi traàn. 
Luaän sö Soá luaän chaáp raèng 
Chuùng sinh do moät thöôøng haèng chuû oâng. 
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127. "Laïc, öu vaø aùm bình quaân1 
Laø ba taùnh ñöùc chuû nhaân trò vì 
Quaân bình ba taùnh lung lay 
Taïo neân vuõ truï muoân loaøi chuùng sinh."  

128. Ba tính baát ñoàng trong moät theå 
Chuû tröông naøy phi lyù laém thay 
Duø cho coù nhöõng tính naøy 
Moãi nguyeân toá phaûi tröng baøy thaønh ba. 

 

129. Neáu khoâng ba tính laøm nhaân 
Quaû laø thanh saéc chaúng töøng thöïc chi 
Laïi nhö vaät chaát vaûi y 
Voâ taâm neân cuõng khoâng gì laïc, öu.  

130 a. "Y phuïc coù tính nhö ba ñöùc 
Vì sinh ra laïc thoï vaân vaân." 
Nhö treân phaân bieät roõ raønh 
Khoâng gì thaät höõu: theå thaân, aùo quaàn...  

                                           
1 Ba ñöùc theo Soá luaän, nguyeân toá sinh ra vaïn vaät laø sattva, 

rajah vaø tamah, coù nhieàu caùch dòch, nhö Thaät, Ñöùc, Nghieäp theo 
caùch saùch Phaät giaùo xöa; bình ñaúng, khoaùi laïc vaø khoå ñau theo 
thaày Trí Sieâu; laïc, öu vaø aùm theo Traàn ngoïc Giao dòch giaû Hoa 
ngöõ. 
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130b. Laïi theo Soá luaän chuû tröông 
Do nhaân ba ñöùc phaùt sanh aùo quaàn 
Nhöng nhaân gian cuõng thaáy raèng 
Khoå vui sanh vaûi, thaät khoâng ñuùng naøo.  

131. Neáu vaûi maø sanh ra laïc khoå 
Khoâng vaûi thì laïc khoå khoâng sanh? 
Cho neân noùi laïc thöôøng haèng 
Tuyeät nhieân khoâng phaûi thaät chaân chuùt naøo. 

132. Laïc (ba tính) neáu laø haèng coù 
Sao khoâng vui khi khoå phaùt sinh? 
"Vì khi aáy laïc teá tinh."  
Khi thoâ khi teá, sao thaønh thöôøng nhaân? 

 

133. Vaäy ba tính aáy voâ thöôøng 
Khi vaày khi khaùc luoân luoân ñoåi dôøi. 
Sao khoâng thöøa nhaän do ñaây: 
Höõu vi taát caû phaùp naøy bieán thieân. 

134. Laïc ñaõ coù khi thoâ khi teá 
Hieån nhieân laø laïc aáy voâ thöôøng 
Trong nhaân ñaõ chaúng coù chi 
Tuyeät nhieân ñaâu coù quaû gì ñöôïc sanh. 

135. Duø oâng coù chaáp nhaän raèng 
"Quaû tuy chaúng hieän, aån taøng trong nhaân."  
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Quaû maø saün truù trong nhaân 
AÊn vaøo thöïc phaåm cuõng ñoàng aên dô. 

136 a. Laïi sao oâng chaúng mua boâng vaûi 
Thay vì mua vaûi deät thaønh y ? 
"Theá gian vì vaãn coøn meâ 
Neân khoâng thaáy nhöõng vaät kia theå ñoàng."  

136b. Nhöng toâng chuû Soá luaän toâng 
Cuõng mang y phuïc töø boâng vaûi thaønh. 
137a. Quaû maø hieän höõu trong nhaân 
Thì sao ngöôøi tuïc chaúng ñoàng toân sö?  

 

137b. "Keû phaøm tuïc khi chöa ñaéc quaû 
Kieán thöùc chöa coù giaù trò gì."  
Nhöõng gì do hoï thaáy ra 
Vaäy thì cuõng chaúng phaûi laø chính chaân.  

138. "Moïi tri thöùc ñeàu sai laàm 
Thì Khoâng tính aáy chaúng laàm hay sao. 
Ñöông nhieân noù chaúng thaät naøo 
Khoâng chaân thaät, ích gì ñaâu tu haønh?"  

139. Khi chöa thaáy sai laàm chaáp thaät 
Thì tính khoâng, phi thöïc khoù baøn 
Nhöng khi vöøa thaáy giaû, khoâng 
Caùi taâm bieát huyeãn chaúng caàn nöõa chi. 
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140. Nhö ngöôøi naèm moäng cheát con 
Nhôù ra voán chaúng coù con caùi gì 
Giaû taâm bieát phi höõu naøy 
Khöû tröø ñöôïc yù töôûng veà höõu kia. 

141. Khi phaân tích ñeå laøm saùng toû 
Khoâng vaät gì khoâng coù nguyeân nhaân 
Khoâng heà coù ñoäc moät nhaân 
Hay laø taäp hôïp caùc nhaân khôûi ñaàu. 

 

142. Moïi phaùp khoâng do töø ñaâu ñeán 
Khoâng truù vaø dieät chaúng ñi ñaâu 
Do taâm meâ chaáp naëng saâu 
Thaáy ra coù thaät, maëc daàu huyeãn hö. 

143. Haõy tra xeùt daàn ra manh moái 
Söï vaät do duyeân hoäi maø thaønh 
Cuøng bao caûnh vaät huyeãn sanh 
Chuùng töø ñaâu ñeán, thöïc tình ñi ñaâu? 

144. Nhaân duyeân tu hoäi hieän hình 
Nhaân duyeân tan raõ thaáy hình chi ñaâu 
Ñôøi hö huyeãn tôï chieâm bao 
Caûnh duyeân sinh aáy khaùc naøo boùng göông? 

145. Neáu cho caùc phaùp laø thaät coù 
Coøn caàn chi tìm roõ nguyeân nhaân 
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Nhöôïc baèng caùc phaùp voán khoâng 
Nhoïc coâng tìm kieám nguyeân nhaân laøm gì. 

146. Duø do öùc vaïn nguyeân nhaân 
Höõu khoâng theå bieán töø khoâng ñöôïc naøo. 
Voâ ñaø khoâng theå thaønh chi 
Maát voâ chaúng theå laáy gì höõu sanh. 

 

147. Neáu vaøo luùc voâ, khoâng coù höõu 
Thì luùc naøo höõu môùi coù neân? 
Khi maø caùi höõu chöa sanh  
Ñöông nhieân chöa thoaùt khoûi vaønh hö voâ. 

148. Khi chöa taùch khoûi hö voâ 
Höõu khoâng theå coù thôøi cô hieän hình. 
Cuõng khoâng theå trôû thaønh voâ 
Hoùa ra vöøa höõu vöøa voâ moät mình? 

149. Theá neân taùnh dieät baát thaønh 
Taùnh sinh cuõng chaúng coù thaønh ñöôïc ñaâu. 
Chuùng sanh ngay töï buoåi ñaàu 
Chaúng ai coù dieät, ai naøo sinh ra. 

150. Chuùng sinh coù hieän duø sao 
Chæ nhö caây chuoái, chieâm bao mô maøng 
Neân sinh töû vôùi nieát baøn 
Cuõng ñoàng moät theå, böôùc ñöôøng khoâng hai. 
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151. Trong lyù taùnh xöa nay khoâng vaät 
Thì coù chi ñeå ñöôïc, maát ñaâu 
Coù ai cung kính cuùi ñaàu 
Coù ai khinh mieät ai ñaâu maø baøn? 

 

152. Töø ñaâu vui khoå sinh ra 
Coù chi ñeå khoå, chi maø vui chaêng? 
Tìm ñaâu cho thaáy ñöôïc raèng 
Ai ngöôøi tham aùi, aùi tham caùi gì?  

153. Xeùt saâu treân theá giôùi naøy 
Coù ai saép cheát, ai ñang sinh thaønh? 
Ñaõ sanh vaø seõ thoï sanh?  
Thaät ñaâu thaân höõu, gia ñình baø con? 

154. Hôõi nhöõng ai tra taàm söï thaät 
Nhaän cho raèng muoân vaät huyeãn hö  
Chæ vì ham muoán rieâng tö  
Maõi hoaøi tranh chaáp, gheùt thuø thöông thaân.  

155. Vì möu haïnh phuùc baûn thaân 
Phaùt sinh lo laéng ñaáu tranh nhoïc nhaèn 
Coù khi coát nhuïc töông taøn 
Gieo nhaân aùc, chòu traêm ngaøn khoå ñau. 

156. Duø gaëp ñöôïc sang giaøu laïc thuù 
Cheát rôi vaøo ñoïa xöù gian nan 
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157. Trong ba coõi thöïc baát an 
Bò nhieàu troùi buoäc, leõ chaân khoù taàm. 

 

158. Traûi bao xieát voâ vaøn thoáng thoå 
Löïc thieän haønh thì quaù nhoû nhoi 
Thôøi gian thaám thoaét nhö thoi 
Thoaùng qua giaø cheát, maát toi kieáp ngöôøi. 

159. Chæ vì lo giöõ maïng naøy 
Chòu bao ñoùi khaùt ñoïa ñaøy taám thaân 
Moät ñôøi lo chuyeän nguû, aên 
Bò ngöôøi taùc haïi, aùc nhaân baïn baàu.  

160. Moät ñôøi voâ nghóa choùng qua 
Khoâng töøng thaáy vaïn phaùp laø Tính khoâng. 
Ñôøi nay coù caùch gì chaêng 
Dieät tröø taùn loaïn trong taâm yù naøy?  

161. Theá löïc cuûa quyû ma raát maïnh 
Khieán sa vaøo baát haïnh lôùn lao  
Ñöôøng taø neûo aùc daán saâu 
Ñaâu laø chính ñaïo, khoâng sao toû töôøng. 

162. Khoù thay ñöôïc laïi thaân ngöôøi 
Khoù thay gaëp Phaät ra ñôøi ñoä sanh 
Khoù thay ñoaïn döùt voâ minh 
Thöông thay thoáng khoå lieân mieân höõu tình.  
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163. Maây troâi beøo giaït leânh ñeânh 
Ngu si chaúng yù thöùc mình khoå ñau. 
164. Keû thì nöôùc, löûa lao ñaàu 
Haønh thaân hoaïi theå, töï kieâu haïnh taø. 

165. Soáng nhö chaúng bao giôø giaø cheát 
Theo saéc thanh meâ meät ñaûo ñieân 
Töû thaàn ñoaït maïng tröôùc tieân 
Sau coøn aùc ñaïo trieàn mieân ñoïa ñaøy.  

166. Bao giôø phöôùc nhö maây tích tuï 
Giaùng côn möa phaùp vuõ cam loà 
Löûa höøng phieàn naõo tan mau 
Chuùng sinh an laïc, ñaïo maàu chöùng neân? 

167. Bao giôø taâm ñöôïc roãng rang 
Haèng duyeân Khoâng tính, khoâng duyeân phaùp naøo? 
Chuùng sinh chaáp höõu saàu ñau 
Tính khoâng dieäu phaùp giaûi bao khoå naøn.  
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Chöông Möôøi 

 HOÀI HÖÔÙNG 

1. Nguyeän ñem taát caû phuùc laønh 
Taïo Boà taùt luaän hieán daâng höõu tình 
Caàu cho taát caû chuùng sinh 
Noi göông Boà taùt daán mình lôïi tha. 

2. Mong sao trong khaép moïi nhaø 
Khoâng coøn beänh khoå reân la khoán naøn 
Nhöõng ai saàu muoän baát an 
Nieàm vui baát tuyeät daâng traøn taâm tö.  

3. Cuøng taän kieáp luaân hoài troùi buoäc 
Mong chuùng sinh thöôøng ñöôïc thaûnh thôi 
Mong nieàm hæ laïc khoâng vôi 
Nhö chö Boà taùt, moïi thôøi an nhieân.  

4. Mong sao ñòa nguïc chuùng sinh 
Höôûng vui voâ taän nhö mieàn Laïc bang 
5. Töø bi söôûi aám haøn baêng 
Dòu côn noùng böùc möa chan cam loà.  

6. Nhöõng ñòa nguïc nuùi ñao röøng kieám 
Mong hoùa thaønh vöôøn kieång vui chôi 
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Caønh caây göôm giaùo saùng ngôøi 
Bieán thaønh caây baùu thoûa ngöôøi öôùc mô.  

7. Mong sao nhöõng choán nguïc tuø 
Hoùa neân vöôøn ñeïp ñieåm hoà sen thôm  
Thieân nga cuøng ñuû gioáng chim 
Vang leân tieáng hoùt dòu eâm tai ngöôøi. 

8. Hoá than höøng hoùa ra chaâu baùu 
Neàn saét nung, maõ naõo löu ly 
Nguyeän cho Nuùi eùp a tì 
Hoùa ra nöôùc Phaät cöïc kyø trang nghieâm.  

9. Mong sao ñaù löûa, ñao binh 
ÔÛ trong ñòa nguïc bieán thaønh möa hoa 
Caûnh töông taøn cuõng troâi qua 
Chæ coøn thaân aùi traêm nhaø hoøa vui. 

10. Caûnh ñòa nguïc ñoàng soâi saét noùng 
Tuoát thòt loøi xöông traéng nhö boâng 
Hoùa thaønh ao nöôùc maùt trong 
Chuùng sinh trong aáy thong dong chôi ñuøa.  

 

11a. Chuùng ñòa nguïc khôûi leân yù nghó: 
"Sao Dieâm vöông khieáp haõi sôï run? 
Nhöõng teân nguïc toát kinh hoaøng?  
Ai ñem naêng löïc phaù tan ñau buoàn?"  
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11b. Ngöôùc troâng leân coõi hö khoâng 
Thaàn Kim cöông thuû uy phong ñöùng nhìn 
Mong sao ñòa nguïc chuùng sinh 
Vui theo Boà taùt, xa lieàn khoå ñau. 

12. Nguyeän cho möa cam loà tònh thuûy 
Taét löûa höøng phaù huûy hoûa khanh 
Chuùng sinh khoan khoaùi ngöôùc leân  
Quan aâm boà taùt hoa sen tay caàm. 

13. Nguyeän cho ñòa nguïc höõu tình 
Ngöôùc troâng Boà taùt vui möøng baûo nhau: 
"Töø nay ta heát lo aâu 
Ñöùc Vaên thuø ngöï treân ñaàu chuùng ta. 
Thaân quang minh chieáu saùng loøa. 
Taâm ngaøi thaám nhuaän boà ñeà töø bi  
Ban vui cöùu khoå muoân nôi 
Tieâu tan khieáp sôï khaép loaøi chuùng sinh 

14. "Haõy nhìn ngaøi ôû trong cung 
Coù ngaøn thieân nöõ haùt möøng ngôïi ca 
Treân trôøi möa xuoáng thieân hoa 
Ñaïi bi ñaãm leä chan hoøa maét xanh. 
Baøn chaân ngaøi tôï ñoùa sen  
Coù traøng vöông mieän hieán daâng leân ngaøi."  

15. Nguyeän cho ñòa nguïc höõu tình 
Ñöôïc troâng theo ñaùm maây laønh hieän ra 
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Taâm chö Boà taùt bao la 
Cam loà röôùi maùt muoân nhaø chuùng sinh. 

16. Nguyeän cho coõi baøng sanh thoaùt ñöôïc 
Noãi kinh hoaøng maïnh nuoát yeáu thua 
Khoâng coøn thòt xaùo noài da 
Nguyeän cho quyû ñoùi vui ca thaùi bình. 

17. Nguyeän Tay vaøng Quaùn Theá aâm 
Khoâng ngöng röôùi raéc chöùa chan cam loà 
Cho loaøi quyû ñoùi ñöôïc no  
Thöôøng xuyeân maùt meû döùt bao aùc haønh.  

18. Nguyeän cho muø thaáy saéc hình 
Nguyeän ngöôøi ñieác ñöôïc nghe thanh xa gaàn 
Nguyeän cho saûn phuï laâm boàn 
Khoâng heà ñau ñôùn, sinh con quyù hieàn. 

19. Nguyeän cho keû loõa hình ñöôïc aùo 
Keû ñoùi loøng, côm chaùo nöôùc trong 
20. Baïc tieàn cho keû khoán cuøng 
Keû ñang tuyeät voïng khôûi loøng tin saâu. 

21. Nguyeän ngöôøi maéc beänh khoûi mau  
Nguyeän nhaân gian chaám döùt bao taät naøn.  

22. Ngöôøi khieáp sôï ñöôïc bình an 
Keû ñang bò troùi ngaäp traøn töï do 
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Moïi ngöôøi nghó ñeán lôïi tha  
Yeáu thaønh maïnh khoûe, muoân nhaø an vui. 

23. Nguyeän thöông nhaân khaép nôi an oån 
Thaønh töïu ñieàu mong muoán khoâng sai 
24. Taøu buoân caäp beán vui thay 
Thoûa bao öôùc nguyeän, sum vaày thaân nhaân 

25. Nguyeän cho keû löõ haønh laïc loái 
Gaëp ñöôïc ngay baïn höõu ñoàng haønh  
Thoaùt bao thuù döõ, aùc nhaân 
Ñöôøng ñi thuaän lôïi, bình an ñeán nhaø. 

26. Nguyeän chö thieân chuùng thieän thaàn 
Giöõ gìn saên soùc keû vöông aùch naøn: 
Yeáu giaø quan quaû coâ ñôn 
Ngu si, ñieân daïi, tuyeät ñöôøng sinh nhai.  

27. Nguyeän ngöôøi thoaùt taùm naïn tai 
Soáng ñôøi haïnh phuùc, ñuû ñaày ñöùc tin 
Loøng thöông vaø trí thoâng minh 
Nhôù ñôøi quaù khöù, giöõ gìn chaùnh tri. 

28. Nguyeän höõu tình ñöôïc kho voâ taän 
Vaät caàn duøng khoûi baän loøng chi 
Khoâng taùc haïi chaúng saân si 
An bình haïnh phuùc muoán gì ñöôïc ngay.  
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29. Nguyeän baàn haøn dung nhan raïng rôõ 
Khoå haïnh gaày uy ñöùc trang nghieâm  
30. Gaùi heøn chuyeån hoùa thaân nam 
Ngheøo neân quyù hieån, kieâu caêng haï mình. 

31. Nguyeän cho taát caû höõu tình 
Döùt bao aùc nghieäp, thieän haønh meán öa.  

32. Haønh boà taùt haïnh say söa 
Khoâng bao giôø xaû boà ñeà taâm kia. 
Nguyeän chö Thieän theä töø bi 
Ñöa tay tieáp daãn xa lìa nghieäp ma.  

33. Nguyeän höõu tình soáng laâu voâ haïn 
Traûi thaùng ngaøy taän höôûng an vui 
Töû vong cuøng nhöõng vaän xui 
Khoâng töøng bieát ñeán, chaúng thôøi nghe danh. 

34. Nguyeän cho khaép möôøi phöông theá giôùi 
Ñaày röøng caây Nhö yù trang nghieâm 
Phaùp aâm vi dieäu vang reàn 
Phaät vaø Boà taùt thuyeát tuyeân ñaïo maàu. 

35. Nguyeän cho ñaïi ñòa khaép nôi 
Nhö löu ly, chaúng goùc gai ñaù gheành  
36. Nguyeän bao phaùp hoäi Thanh vaên 
Coù chö Boà taùt quang laâm ñaïo traøng.  
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37. Nguyeän cho caùc höõu tình nghe ñöôïc 
Töø röøng caây xaøo xaïc Phaùp aâm 
Töø nôi aùnh saùng, hö khoâng 
Laù hoa chim choùc truyeàn thoâng nghóa maàu. 

38. Nguyeän cho taát caû cuøng nhau 
Thöôøng ñem phaåm vaät doài daøo nhö maây 
Cuùng döôøng Phaät ñaáng ñaïo sö 
Cuøng chö Boà taùt taâm töø buûa lan. 

39. Nguyeän theá gian möa chan ñuùng luùc 
Cho muøa maøng nguõ coác taêng gia 
Nguyeän cho quoác chuû nhaân hoøa 
Trò daân ñuùng phaùp, muoân nhaø an vui.  

 

40. Nguyeän thaàn chuù linh nghieäm ngay 
Tieâu tai giaûi naïn, thuoác hay beänh laønh. 
Nguyeän la saùt quyû phi haønh 
Khôûi taâm thöông xoùt, thöôøng haønh töø bi. 

41. Nguyeän höõu tình khoâng coøn ñau khoå 
Khoâng loãi laàm chaúng sôï haõi chi 
Khoâng taät beänh, bò khinh khi 
Chaúng ai gaëp phaûi ñieàu gì keùm vui. 

42. Nguyeän khaép choán giaø lam tu vieän 
Lôøi keä kinh höng thònh vang xa 
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Nguyeän cho taêng chuùng hôïp hoøa 
Bao nhieâu phaùp söï taêng giaø thaønh coâng. 

43. Nguyeän Tyø kheo muoán tu haønh 
Tìm ngay ñöôïc choán nuùi röøng hoang vu 
Ñoaïn tröø taùn loaïn tham öu 
Thaân taâm khinh khoaùi tieán tu thieän haønh. 

44. Nguyeän cho ni heát caïnh tranh 
Ñöôïc nhieàu lôïi döôõng, tu haønh khoâng lui 
Nguyeän hai boä chuùng taêng, ni 
Giôùi thöôøng taêng tieán, luaät nghi chaúng rôøi. 

45. Nguyeän sao cho nhöõng ngöôøi phaïm giôùi 
Bieát aên naên caûi hoái loãi laàm 
Ñöôïc sinh vaøo coõi toát laønh 
Döùt tröø vónh vieãn aùc haønh ñaõ qua. 

46. Nguyeän cho hieàn giaû xuaát gia 
Ñöôïc ngöôøi toân kính, muoân nhaø cuùng daâng 
Ñaïo taâm saùng tôï vaàng traêng 
Tieáng thôm giôùi ñöùc möôøi phöông vang reàn. 

47. Nguyeän cho taát caû theá gian 
Xa lìa aùc ñaïo khoå naøn khoâng vöông  
Mau thaønh quaû Giaùc khoân löôøng 
Baèng thaân vöôït haún saéc thaân coõi trôøi. 
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48. Nguyeän höõu tình ôû khaép nôi 
Ñoái treân chö Phaät khoâng lôi cuùng döôøng 
Nguyeän cho chuùng ñöôïc an khöông 
Voâ bieân phöôùc ñöùc nhôø nöông Phaät ngaøi. 

49. Mong haïnh nguyeän cuûa chö Boà taùt 
Ñöôïc vieân thaønh lôïi laïc chuùng sinh 
Nguyeän cho taát caû höõu tình 
Ñöôïc treân chö Phaät Cha laønh ñoaùi thöông. 
50. Nguyeän haøng Ñoäc giaùc, Thanh vaên 
Cuõng ñeàu thaám nhuaän chöùa chan phuùc laønh. 

51. Cho ñeán luùc thaêng Hoan hæ ñòa 
Nguyeän moâng aân Ñaïi trí Vaên Thuø 
Toâi thöôøng nhôù ñöôïc kieáp xöa 
Ñôøi naøo cuõng ñöôïc xuaát gia tu haønh.  

52. Nguyeän luoân ñöôïc ôû röøng xanh 
Uoáng aên ñaïm baïc, vui thieàn tòch lieâu 
53. Nguyeän khi caàn hoûi phaùp saâu 
Thaáy ngay boà taùt Vaên Thuø hieän ra.  

54. Mong lôïi laïc haèng sa sinh chuùng 
Nguyeän cho toâi ñöôïc gioáng nhö ngaøi: 
Vieäc laøm vieân maõn khoâng sai 
Trí bi voâ taän, ñoä ñôøi voâ bieân. 

55. Phöông naøo coøn coù chuùng sinh 
Toâi nguyeàn ñeán ñaáy xua tan khoán cuøng. 
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Bao laâu, cuøng taän thôøi khoâng 
Toâi nguyeàn ñoä chuùng thoaùt voøng traàm luaân. 

56. Bao thoáng khoå chuùng sinh taïo taùc  
Toâi nguyeàn xin laõnh heát nôi thaân 
Bao nhieâu boà taùt thieän nhaân 
Quaû son xin nguyeän hieán daâng höõu tình.  

57. Döôïc phöông duy nhaát toái linh 
Ban vui cöùu khoå chuùng sinh muoân ñôøi 
Laø Ba ngoâi baùu saùng ngôøi 
Nguyeän toàn taïi maõi treân ñôøi ñoä sanh. 

58. Con kính leã Vaên Thuø Boà taùt 
Khieán xui con ñöôïc phaùt taâm laønh 
Con xin kính leã Baïn laønh 
Bao nhieâu Boà taùt tröôûng thaønh taâm con. 
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Chương một 
 

NHỮNG LỢI LẠC CỦA TÂM BỒ ĐỀ 
 
Kính lễ chư Phật Bồ tát, 
 

1. Trước chư Phật và Bồ tát, các đấng đã được Pháp 
thân, cùng những bậc hiền nhân đáng kính, con xin 
đê đầu đảnh lễ. Nay con y cứ những lời Phật dạy 
trong Kinh để lược thuật phương pháp đi vào Luật 
nghi của hàng Con Phật. 

 
2. Luận này vốn không phải là sáng kiến mới mẻ, về thi 

ca vần điệu tôi cũng không rành. Bởi thế tôi không 
dám nói mình có ý định làm lợi lạc cho ai, chỉ cốt vì 
sự tu tập của bản thân mà tạo Luận.  

 
3. Nhờ nương theo những kệ tụng để tu hành các thiện 

pháp mà tôi sẽ tăng trưởng tín tâm. Những ai cùng tin 
tưởng như tôi, sau khi xem luận này cũng sẽ được lợi 
ích. 

 
4. Có được thân người toàn vẹn (không bị các dị tật 

bẩm sinh như thiếu trí, đui, điếc...) và nhàn hạ (đủ 
ăn, không phải làm lụng quá vất vả để kiếm sống) là 
điều hết sức khó khăn. Nay ta đã có được cơ hội làm 
cho đời mình thực sự có lợi ích (nghĩa là làm cho đời 
mình có ý nghĩa bằng cách tu tâm, một việc mà loài 
thú không làm được) mà không lợi dụng cuộc đời 
này để mang lại tự lợi, lợi tha, thì về sau làm sao còn 
có được thân người toàn vẹn? 

 
5. Như trong đêm tối đầy mây đen kịt bỗng có một làn 

chớp xẹt qua, cũng thế nhờ năng lực uy đức của Phật, 
mà người đời bỗng tạm nảy sinh ý định tu phước. 
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6. Vì năng lực thiện hành nơi người ta thường nhỏ nhoi 
yếu ớt nên khó địch nổi năng lực tội ác vô cùng lớn 
lao. Nếu bỏ tâm bồ đề viên mãn này, thì đâu còn 
pháp lành nào khác để thắng lướt tội lỗi? 

 
7. Trải qua nhiều đời tư duy sâu sắc, chư Phật thấy tâm 

bồ đề có lợi ích lớn lao. Vô lượng chúng sinh nhờ 
tâm ấy mà dễ dàng được sự vui thù thắng. 

 
8. Muốn trừ diệt vô lượng khổ đau trong ba cõi (cõi 

Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc), và trừ những nỗi bất an 
cho hữu tình, muốn hưởng được trăm thứ khoái lạc, 
thì đừng bao giờ xả bỏ tâm bồ đề (lòng mong cầu 
giác ngộ để lợi lạc mình, người). 

 
9. Những hữu tình đang bị trói buộc trong ngục sinh tử 

mà khởi tâm bồ đề chốc lát cũng được gọi là con của 
chư Phật, đáng được trời người kính lễ.  

  
10. Như hóa chất luyện vàng, cái thân phàm tục ô uế sẽ 

được tâm bồ đề chuyển hóa thành thân Phật, bảo 
châu vô giá. Bởi thế, hãy giữ vững tâm bồ đề. 

 
11. Bằng con mắt tuệ, đấng Đạo sư của chúng sinh thấy 

rõ tâm bồ đề hết sức quý báu. Bởi vậy, ai muốn ra 
khỏi ba cõi hãy khéo giữ vững tâm bồ đề. 

 
12. Những điều lành khác chỉ như cây chuối, sinh quả 

xong thì chết khô. Nhưng tâm bồ đề ví như đại thụ 
luôn sinh quả, đã không khô héo mà còn thêm tươi 
tốt. 

 
13. Kẻ phạm tội nặng nhờ nương một người thế lực nên 

khỏi lo sợ. Người sợ quả báo tội lỗi, muốn mau giải 
thoát, tại sao không tìm chỗ tựa nương?  
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14. Như đóm lửa nhỏ vào thời hoại kiếp, tâm bồ 

đề trong giây lát có thể tiêu hủy các tội nặng. Trong 
kinh Hoa Nghiêm, bồ tát Di lặc bậc trí đã dạy đồng 
tử Thiện tài rằng tâm bồ đề có lợi ích vô biên.  

 
15. Nói tóm, bồ đề tâm bao gồm hai loại, là tâm nguyện 

bồ đề (trong tâm, cầu mong được giác ngộ để lợi lạc 
hữu tình) và tâm hạnh bồ đề (hướng về hành động 
thực sự để làm lợi ích hữu tình).  

 
16. Như mọi người đều biết sự khác nhau giữa muốn đi 

và đang đi, bậc trí nên biết sự khác nhau này giữa 
hai loại tâm bồ đề.  

 
17. Mặc dù tâm nguyện bồ đề cũng đủ sinh quả báo vĩ 

đại, nhưng không thấm gì so với tâm hạnh bồ đề vì 
tâm này liên tục phát sinh phước đức. 

 
18. Bất cứ lúc nào một người khởi sự lập chí nguyện 

không lùi bước, thọ trì (nhận và gìn giữ) tâm hạnh 
bồ đề vì muốn cứu độ cho hết vô số hữu tình; 

 
19. Thì từ lúc ấy trở đi, người ấy dù lúc ngủ hoặc xả 

hơi, phước đức vẫn liên tục phát triển rộng lớn như 
hư không. 

 
20. Vì muốn cho những người tin cỗ Xe Nhỏ hướng về 

đại thừa, trong kinh Diệu tý thưa hỏi đức Như lai đã 
dạy: Tâm bồ đề có lợi ích vô biên, điều này rất hợp 
lý.  

 
21. Nếu có người lo nghĩ cách chữa một bệnh nhức đầu 

cho hữu tình mà thôi, cái tâm mong muốn lợi lạc ấy 
đủ khiến cho người kia được vô lượng phước đức. 
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22. Huống gì mong trừ khử vô lượng bất an cho hữu 
tình, muốn hữu tình được vô số điều lành. 

 
23. Dù cha hay mẹ, hay bất cứ ai, đã có được tâm bồ đề 

ấy chưa? Chư thiên cõi Dục, các vị tu tiên, các 
Phạm thiên (cõi mà một người được hóa sinh vào 
nhờ tu bốn tâm vô lượng là từ, bi, hỉ, xả) có được 
tâm ấy không? 

 
24. Những người kia vì lợi ích riêng còn chưa mơ tưởng 

đến tâm bồ đề, huống vì kẻ khác mà phát tâm làm 
lợi ích? 

 
25. Người ta vì tự lợi còn chưa có thể phát tâm, bởi thế 

phát được cái tâm lợi tha quý báu này quả là điều 
hết sức hiếm có.  

 
26. Tâm bồ đề quý báu là cái nhân của sự an vui cho 

chúng sinh, là cam lồ vi diệu để trừ thống khổ. 
Phước đức hàm chứa trong tâm ấy làm sao đo 
lường?  

 
27. Suy nghĩ làm lợi ích chúng sinh có phước hơn cúng 

dường chư Phật; huống gì nỗ lực làm lợi lạc tất cả 
hữu tình.  

 
28. Ai cũng muốn hết khổ, mà sao thống khổ cứ tăng? 

Mặc dù đi tìm an vui, kẻ ngu tự làm hỏng niềm vui 
của mình không khác gì bị kẻ thù phá hoại.  

 
29. Đối với chúng sinh thiếu niềm vui, chịu nhiều đau 

khổ, tâm hạnh bồ đề có thể đem lại an vui, trừ tất cả 
khổ.  

 
30. Chẳng những thế, tâm bồ đề còn có thể diệt trừ sự 
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ngu si của chúng sinh. Còn Bạn lành nào sánh 
bằng, còn phước nào lớn bằng?  

 
31. Nếu có người biết đền đáp cái ân bố thí, người ấy 

còn đáng được ca ngợi, huống gì Bồ tát vui vẻ giúp 
đỡ người khác, dù người ấy chưa nhờ, thì lại càng 
đáng ca tụng biết chừng nào. 

 
32. Dù có kẻ tình cờ chuẩn bị một ít thực phẩm mang 

cho một số chúng sinh đang đói, khiến họ no được 
nửa ngày, người ta còn kính trọng xem như một 
thiện sĩ. 

 
33. Huống chi Bồ tát thường xuyên ban cho vô số chúng 

sinh niềm vui Chính giác tối thượng, và thỏa mãn tất 
cả nguyện vọng của hữu tình.  

 
34. Phật dạy kẻ nào sinh tâm xấu đối với những Bồ tát 

cứu độ khắp mọi người như thế, kẻ ấy sẽ sa địa ngục 
nhiều kiếp số, như số lượng tâm xấu họ đã nghĩ. 

 
35. Ngược lại, ai phát khởi niềm tin thanh tịnh đối với 

Bồ tát thì sẽ được quả báo phước đức vượt xa cái 
nhân đã gieo. Bồ tát dù có gặp gian nan lớn vẫn 
không làm ác mà còn tăng trưởng thiện hành. 

 
36. Có ai phát sinh tâm bồ đề quý báu ấy không, tôi xin 

kính lễ dưới chân người ấy. Có ai đem lại an vui 
ngay cả cho kẻ làm hại mình, tôi xin quay về kính 
lạy người ấy, suối nguồn của an vui. 
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Chương hai 
 

SÁM HỐI TỘI NGHIỆP 
 

1. Để có thể giữ gìn tâm bồ đề tôn quý nhất, con xin 
cúng dường chư Phật, cúng dường Pháp bảo vô cấu 
và cúng dường biển công đức vô lượng của chư Bồ 
tát (con Phật). 
 

2. Có bao nhiêu hoa tươi quả quý cùng các thực phẩm 
tối thượng, những vật quý báu trên đời, bao nhiêu 
nước trong sạch khiến người ta ưa thích; 

 
3. Những núi châu báu nguy nga như vậy, cùng các 

khu rừng an tịnh làm tâm người thư thái, những cây 
báu trang sức bằng hoa kỳ diệu, những cây ăn trái 
thòng rũ những cành chĩu quả báu; 

 
4. Những hương thơm vi diệu nhất trên đời, ngang với 

hương cõi trời, hương đốt, các Cây Ước quý báu, 
những mùa màng tự sinh không cần cày cấy, cùng 
các đồ trang sức quý báu đáng cúng dường khác;  

 
5. Những hồ ao đầy dẫy hoa sen và những con thiên 

nga hót êm tai; tóm lại tất cả những vật vô chủ trong 
khắp phạm vi hư không rộng lớn; 

 
6. Bằng tâm ý, con xin dâng hiến lên đấng Tối tôn của 

loài người và các Con của ngài. Kính thỉnh Ruộng 
phước tối thắng đầy bi mẫn lớn lao, xin chư vị 
thương xót nhận cúng phẩm này. 

 
7. Con không có phước đức nên hết sức nghèo khó, 

chẳng có một chút tài sản gì để dâng cúng ngài. 
Kính xin đấng Chúa tể lợi tha đầy lòng thương xót, 
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xin hãy nhận đồ cúng này vì lợi ích cho con. 

 
8. Con muốn đem cả thân tâm vĩnh viễn phụng hiến 

lên chư Phật và chư Bồ tát, xin các ngài thương xót 
nhận cho. Con xin cung kính làm kẻ nô bộc của các 
ngài. 

 
9. Khi đã được các ngài hoàn toàn thâu nhận, thì con 

chỉ sống vì lợi ích hữu tình không còn lo sợ, thân 
tâm được thanh tịnh, hoàn toàn siêu thoát các tội lỗi 
quá khứ. Từ nay trở đi con sẽ không bao giờ làm các 
ác nghiệp.  

 
10. Với nền bằng thủy tinh sáng bóng, cột trụ dát đầy 

bảo châu sáng ngời đẹp mắt, trên cao thòng rũ 
những dù lọng bằng ngọc quý long lanh, đây là nhà 
tắm mỹ lệ thơm tho;  

 
11. Trong đó đã trần thiết nhiều bình báu đẹp đẽ đựng 

đầy nước thơm khiến người ưa thích, vang lên đủ 
điệu ca nhạc êm tai. Xin chư Phật và Bồ tát hãy đến 
tắm. 

 
12. (Tắm xong) có những khăn tắm sạch sẽ ướp những 

thứ hương vi diệu để lau ngọc thể của các ngài. Lau 
xong con lại dâng lên những y phục thơm tho đủ 
màu tốt đẹp nhất. 

 
13. Lại lấy đủ loại áo mềm mại và trăm thứ trang sức tối 

thắng để trang nghiêm thân thể của chư bồ tát Phổ 
hiền, Văn thù, Quán thế âm và Thánh chúng. 

 
14. Có những hương bột thơm khắp ba ngàn thế giới, 

con dùng thoa lên ngọc thể của chư Phật phát ra ánh 
sáng vi diệu như vàng ròng tinh khiết. 
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15. Hướng lên chư Phật, đối tượng cúng dường thù 

thắng, con xin dâng những hoa sen thơm ngát, hoa 
mạn đà la, hoa sen xanh, và các tràng hoa tuyệt đẹp. 

 
16. Xin cúng dường các ngài những vầng mây hương 

tối thắng, mà mùi thơm làm người ta mê mẩn. Con 
xin cúng dường những thực phẩm cõi trời và đủ 
thức ăn uống đẹp ngon. 

 
17. Con xin dâng lên những đèn báu mà chân đèn làm 

bằng những đóa sen vàng. Và trên nền nhà ngát 
hương, con rải đầy những hoa đẹp ý. 

 
18. Hướng lên đấng Chúa tể tâm đại bi, con xin cúng 

dường những lâu đài trong đó vang dội những tiếng 
ca du dương, với bao chuỗi châu báu mỹ lệ thòng 
xuống la liệt khắp hư không. 

 
19. Con xin dâng hiến chư Phật những lọng che bằng 

châu báu, cán bằng vàng ròng, viền quanh bằng đủ 
thứ trang sức đẹp đẽ. 

 
20. Ngoài ra còn có những cúng phẩm nhiều như mây tụ 

lại, diễn tấu âm nhạc du dương làm lắng dịu những 
thống khổ của hữu tình. Mong sao những đám mây 
cúng dường này sẽ còn mãi. 

 
21. Mong sao mưa hoa và mưa châu ngọc luôn rơi trên 

tất cả những pháp bảo vi diệu, trên linh tháp và trên 
thân Phật. 

 
22. Như xưa bồ tát Văn Thù và chư Bồ tát đã cúng 

dường chư Phật thế nào, thì nay con cũng xin cúng 
dường chư Phật và các Con của ngài như vậy. 
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23. Con xin dùng âm thanh của tiếng hải triều mà xưng 
tán biển công đức của chư Phật. Nguyện cho những 
lời xưng tán vi diệu này luôn luôn vang đến các 
Ngài. 

 
24. Con nguyện hóa thân này nhiều như cát bụi, để mỗi 

phân thân ấy sẽ đảnh lễ chư Phật ba đời, đảnh lễ 
chánh Pháp và  
Thánh tăng. 

 
25. Con cũng xin đảnh lễ tất cả tháp thờ Phật, lễ nguồn 

gốc tâm Bồ Đề, lễ các bậc trì giới đệ nhất và các vị 
trú trì, giáo thọ sư. 

 
26. Từ nay cho đến khi được Vô thượng Bồ đề, con 

nguyện quay về nương tựa Phật, Pháp và toàn thể 
chư Bồ tát. 

 
27. Trước chư Phật ở khắp mười phương và chư thánh 

chúng sẵn tâm đại bi và tâm bồ đề, con xin chắp tay 
thành khẩn khấn nguyện như sau: 

 
28. Trong đời này hoặc các đời khác kể từ vô thỉ luân 

hồi cho đến nay, bao nhiêu tội ác mà con vì không 
biết, đã tự làm hoặc khuyên người khác làm; 

 
29. Hoặc do ngu si dẫn dắt mà con đã tán đồng việc ác 

của kẻ khác. Nay con đã thấy tội lỗi, đối trước chư 
Phật con xin thành tâm sám hối. 

 
30. Do phiền não quấy động ba nghiệp, con đã gây ra 

những tổn hại đối với cha mẹ, với Ba ngôi báu, với 
Thầy Tổ và những người khác. 
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31. Vì trong quá khứ con đã phạm nhiều tội lỗi, nên nay 
con đã thành kẻ có tội. Tất cả những tội lỗi khó 
dung thứ ấy, nay đối trước chư Phật con đều xin 
sám hối. 

 
32. Nếu lỡ khi sám hối chưa sạch tội mà thân con đã 

chết mất, thì làm sao con thoát khỏi tội lỗi đây? Thế 
nên con khẩn thiết xin Ngài hãy mau cứu giúp con.  

 
33. Thần chết không đáng tin cậy gì cả, không chờ tội 

của ta sạch hay chưa, bất kể có bệnh không bệnh, tử 
thần đều có thể đoạt mạng. Cho nên thật không thể ỷ 
vào sự sống của mình. 

 
34. Vì không biết rằng khi chết phải bỏ lại tất cả, nên 

chúng ta đã vì những người thân và kẻ thù mà tạo ra 
đủ thứ tội lỗi. 

 
35. Đời người quả thực như mộng huyễn, bất kể chuyện 

gì ta đã trải nghiệm cũng chỉ còn là ký ức trong tâm. 
Việc qua rồi là không bao giờ thấy lại. 

 
36. Kẻ thù hóa thành hư vô, người thân cũng tan đi như 

mây khói. Thân ta chắc chắn phải chết, tất cả rốt 
cùng đều trở về không. 

 
37. Lại nữa, trong đời này, một số kẻ thù và bạn hữu ta 

cũng đã chết. Nhưng những tội ác mà vì họ ta đã tạo 
ra thì vẫn còn rành rành trước mắt. 

 
38. Vì không ý thức được mình có thể chết bất ngờ, ta 

đã tạo bao nhiêu tội nghiệp do tham lam, sân hận và 
ngu si. 

 
39. Mạng sống tiếp tục suy giảm từng ngày đêm không 
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bao giờ ngừng, không thể nào tăng lên, thì 
làm sao một kẻ như ta lại không chết? 

 
40. Khi lâm chung, dù có nhiều người thân vây quanh, 

nhưng những thống khổ lúc hấp hối thì chỉ có một 
mình ta phải chịu. 

 
41. Khi sứ giả Diêm Vương đã đến bắt hồn, thì thân 

quyến bằng hữu đâu ích gì? Duy chỉ phước đức mới 
có thể cứu mình, nhưng khốn nỗi ta lại chưa từng tu 
tập.  

 
42. Hỡi đấng cứu hộ che chở, do buông lung nên con 

không biết chết là đáng sợ như thế này. Con đã vì 
cuộc sống mong manh mà tự tạo biết bao tội lỗi. 

 
43. Như một kẻ tội phạm bị dẫn ra pháp trường thì kinh 

hãi, miệng khô, hai mắt lồi ra, hình hài đổi khác; 
 

44. Nói gì đến nỗi kinh hoàng ưu khổ nơi ta lúc bị sứ 
giả Diêm Vương với thân hình đáng sợ đến bắt? 

 
45. Ai có thể cứu tôi ra khỏi cơn hãi sợ lớn lao này? Lúc 

đó ta sẽ trợn dọc hai con mắt hốt hoảng nhìn khắp 
bốn phương để cầu cứu. 

 
46. Tìm khắp bốn phía không thấy nơi nương tựa, ta 

càng sợ hãi. Không có nơi nào trú ẩn, ta phải làm 
sao bây giờ? 

 
47. Phật là đấng Chúa tể đầy từ bi chuyên phù hộ che 

chở chúng sinh. Ngài có năng lực giải trừ các khiếp 
sợ, nên nay con xin quay về nương tựa nơi Ngài. 

 
48. Cũng thế, con xin quay về nương tựa Thánh Pháp 
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mà chư Phật đã chứng ngộ, có thể trừ khử được nỗi 
sợ hãi trong cõi sinh tử luân hồi, và quay về nương 
tựa chư Bồ tát thánh chúng. 

 
49. Trong cơn hãi sợ tơi bời này, con xin đem cả thân 

mạng dâng lên đức bồ tát Phổ Hiền. Con cũng đem 
thân này phụng hiến lên đức Văn Thù bồ tát. 

 
50. Con cũng đem hết sức bình sinh la lên cầu cứu với 

đức bồ tát Quán Thế Âm, vị Bồ tát không quên hạnh 
đại bi. Xin Ngài cứu con, một kẻ mê lầm. 

 
51. Con cũng cầu cứu với ngài Hư Không Tạng Bồ tát, 

Địa Tạng Vương Bồ tát cùng chư Bồ tát sẵn lòng 
đại bi. 

 
52. Con xin nương tựa Kim Cương Trì Bồ tát, người mà 

các sứ giả dữ tợn của Diêm vương trông thấy phải 
khiếp vía bỏ chạy. 

 
53. Từ xưa con đã làm trái lời chư Phật, nên phải rơi 

vào nỗi lo sợ lớn lao này. Nay con đã quay về 
nương tựa chư tôn, xin hãy mau cứu con ra khỏi cơn 
khiếp hãi! 

 
54. Với một cơn bệnh tầm thường, người ta còn lo sợ 

tuân theo lời y sĩ, huống gì bệnh tham sân si từ lâu 
đời lâu kiếp đã trói buộc tâm mình?  

 
55. Chỉ một căn bệnh tham sân si này cũng có thể tiêu 

hủy tất cả người trong châu Thiệm Bộ phương Nam. 
Tìm khắp nơi cũng không gặp được phương thuốc 
nào để trị chứng bệnh ấy. 

 
56. Giáo lý do đấng Nhất thiết trí, bậc đại Y vương 
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tuyên thuyết có thể nhổ tận gốc các khổ đau. 
Ai đã biết được giáo lý ấy mà không thực hành theo, 
thì thực là rất ngu si đáng trách. 

 
57. Khi gặp một nguy hiểm nhỏ ta còn phải đề phòng 

cẩn thận, huống chi (địa ngục) một chỗ hiểm sâu cả 
ngàn do tuần, kéo dài nhiều thời kiếp mà không cẩn 
thận hay sao? 

 
58. Nghĩ rằng "hôm nay chưa chết đâu" để nhàn hạ qua 

ngày thì thực là phi lý; vì sớm muộn gì ta cũng chết. 
Cái chết chắc chắn sẽ đến thôi. 

 
59. Ai sẽ đem lại cho ta sự không sợ hãi? Làm sao ta có 

thể thoát khỏi nỗi kinh khiếp này? Nếu ta nhất định 
sẽ phải chết, thì làm sao có thể yên tâm hưởng nhàn 
được? 

 
60. Những kinh nghiệm ta đã trải qua, nay còn lại gì đâu 

ngoài ra những hoài niệm về chúng? Thế mà do bám 
víu vào những thứ ấy, ta thường làm trái những giáo 
huấn của bậc thầy! 

 
61. Nếu khi chết ta phải bỏ lại sinh mạng này cũng như 

tất cả người thân, để ra đi một mình đến nơi vô định, 
thì kết bạn kết thù có ích lợi gì đâu? 

 
62. Do tạo những nghiệp bất thiện đời trước mà có ra 

những thống khổ đời nay, vậy làm sao để thoát ly 
khỏi vòng nghiệp nhân khổ quả? Ta chỉ nên ngày 
đêm tư duy như vậy. 

 
63. Vì ngu si con đã phạm các tánh tội (những điều ai 

cũng cho là quấy, bất kể có tôn giáo hay không), 
hoặc phạm các giới tội do Phật chế và những tội lỗi 
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khác; 
 

64. Nay đối trước chư Phật, với lòng sợ hãi những khổ 
báo do tội lỗi gây ra, con xin chắp tay đảnh lễ chư 
Phật ba lần để sám trừ tất cả tội. 

 
65. Xin các ngài khoan dung tha thứ cho những tội lỗi 

con đã tạo từ xưa; quả thực đấy là hành vi bất thiện, 
từ nay về sau con thề vĩnh viễn không dám làm.  
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Chương ba 
 

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM 
(Bồ đề tâm nguyện) 

 
1. Con sung sướng tùy hỉ tất cả các thiện hành dứt khổ 

mang vui cho chúng sinh. 
 

2. Con xin tùy hỉ tất cả những việc tốt mà chúng sinh 
tích tụ được, vì đấy là nhân cho giác ngộ (của bậc 
A-la-hán). Xin vui theo những hữu tình còn thân dư 
báo nhưng sẽ vĩnh viễn giải thoát khỏi khổ luân hồi. 

 
3. Con xin tùy hỷ sự giác ngộ của chư Phật và chư Bồ 

tát ở mười địa vị. Con cũng hân hoan tùy hỉ biển 
phước khiến hữu tình an vui, cùng các hành vi của 
chư bồ tát để lợi lạc hữu tình. 

 
4. Khi biết Phật muốn nhập Niết Bàn, con sẽ vội vàng 

thỉnh cầu các ngài trụ thế vô lượng kiếp để thế gian 
thoát khỏi mê ngu. 

 
5. Đối trước mười phương chư Phật, con xin chắp tay 

chí thành cầu khẩn các ngài hãy vì chúng sinh đau 
khổ mê mờ mà đốt lên ngọn đuốc chánh pháp. 

 
6. Bao nhiêu thiện hành như trên mà con đã tích tụ 

được, con nguyện dùng để tiêu trừ thống khổ cho tất 
cả hữu tình. 

 
7. Đối với chúng sinh bị bệnh, con nguyện hóa làm 

thuốc hay, làm thầy giỏi, hoặc làm y tá điều dưỡng. 
 

8. Nguyện có nhiều thực phẩm như mưa tuôn để giải 
trừ nạn đói khát cho chúng sinh. Vào thời tai ách đói 
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kém, con nguyện làm thức uống ăn cho tất cả chúng 
sinh đỡ đói. 

 
9. Đối với người khốn cùng, con nguyện hóa thành 

kho vô tận. Nguyện cho các nhu yếu của đời sống 
đều hiện ra trước mắt họ. 

 
10. Vì muốn lợi ích cho hữu tình, con xin xả bỏ tất cả 

không tiếc thứ gì: thân mạng, tài sản, cùng các thiện 
hành tích lũy trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. 

 
11. Xả bỏ hết thì sẽ thoát khổ, tâm con được niết bàn an 

tịnh. Trước sau gì cũng phải xả bỏ, sao bằng bố thí 
trước cho tất cả chúng sinh. 

 
12. Con đã đem thân này hoan hỉ bố thí cho chúng sinh, 

nên để cho họ tha hồ đánh chửi giết hại. 
 

13. Dù họ có đem thân con ra làm trò cười, xúc phạm, 
chê bai, con cũng coi như không. Đã thí xả thân này 
thì đâu còn gì để quý tiếc? 

 
14. Tất cả những việc làm vô hại mà lợi ích cho hữu 

tình, con đều sai khiến thân này làm hết. Nguyện 
cho ai trông thấy con đều được nhiều lợi lạc. 

 
15. Dù có người do thấy con mà khởi lòng tin, hoặc do 

thấy con mà căm ghét, con nguyện cả hai thái độ ấy 
rốt cùng đều mang lại cho họ lợi ích. 

 
16. Nguyện cho những người lăng nhục, làm hại hay 

chế riễu con, đều nhân đấy trở thành cơ hội cho họ 
chứng bồ đề. 

 
17. Với kẻ lữ hành không ai giúp đỡ, con nguyện làm 
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người chỉ lối đưa đường. Nguyện làm chiếc 
thuyền bè hay cây cầu cho người muốn qua sông.  

 
18. Nguyện hóa làm hòn đảo cho kẻ cần ốc đảo, hóa 

làm đèn đuốc cho kẻ cần đèn đuốc, hóa làm chỗ 
nghỉ cho kẻ cần chỗ nghỉ. Người cần tôi tớ để sai sử, 
con nguyện làm tôi tớ cho họ. 

 
19. Nguyện hóa làm bò báu, ngọc như ý, lu thần, bùa 

linh, thuốc tiên, cây ước, cho tất cả chúng sinh. 
 

20. Con nguyện hóa làm những nhu yếu căn bản cho sự 
sống của vô lượng hữu tình như đất, nước, lửa và 
không khí. 

 
21. Con nguyện làm cái nhân duy trì sinh mạng cho 

chúng sinh như vậy, cho đến khi tất cả chúng sinh 
đủ loại trong cùng tận biên giới hư không, đều Niết 
bàn cả mới thôi. 

 
22. Như xưa kia chư Phật sau khi phát tâm bồ đề, đều 

tuần tự tu tập các học giới bồ tát; 
 

23. Thì nay con cũng vậy, sau khi phát tâm vì lợi ích 
cho muôn loài, con cũng tuần tự siêng tu hành các 
học giới Bồ tát. 

 
24. Bậc trí sau khi phát tâm bồ đề thanh tịnh như thế rồi, 

lại vì muốn cho tâm ấy tăng trưởng nên ca tụng Nó 
như sau: 

 
25. Phúc thay cho ta nay được mang thân người, lại 

được sinh vào gia đình Phật, làm con của chư Phật.  
 

26. Từ đây trở đi ta chỉ nên làm những việc thích hợp 
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với gia tộc ấy, phải cẩn thận chớ để ô danh giòng 
giống tối tôn này.  

 
27. Như một kẻ đui mù sờ soạng mò ngay được ngọc 

báu trong thùng rác, ta may sao phát được tâm bồ đề 
này cũng vậy. 

 
28. Bồ đề tâm là cam lộ thù thắng mang lại bất tử; là 

kho vô tận trừ khử khó nghèo,  
 

29. Là cây thuốc tốt nhất trừ bệnh chết; là tàng đại thụ 
che mát cho chúng sinh lưu lạc trong ba đường ác 
đến nghỉ ngơi; 

 
30. Là cây cầu cho chúng sinh đi qua để ra khỏi ác đạo,  

 
31. Là vừng trăng mát dịu trừ khử phiền não nóng bức 

trong tâm, là vừng nhật chói lọi xua tan mây mù vô 
trí. Bồ đề tâm ví như tinh chất đề hồ được rút ra từ 
sữa Diệu pháp của Thế tôn. 

 
32. Đối với những khách hữu tình đang phiêu bạt, với 

những người muốn an hưởng hạnh phúc, thì tâm bồ 
đề có thể khiến cho họ được an vui, như một lữ quán 
có thể làm mãn nguyện khách đường dài. 

 
33. Ngày hôm nay, trước sự chứng giám của chư Phật, 

Bồ tát, con ân cần mời chúng sinh làm tân khách 
đến đây để hưởng cái vui thành Phật và những vui 
khác. Mong chư thiên chúng và mọi loài hãy vui 
mừng lên! 
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Chương bốn 
 

THỰC HÀNH BỒ ĐỀ TÂM  
(Bồ đề tâm hạnh) 

 
1. Sau khi mạnh mẽ phát Bồ đề tâm, Bồ tát con Phật 

phải thường tinh tấn tu tập không được biếng nhác, 
nhất là không được làm trái học giới Bồ tát. 
 

2. Một việc làm nếu ta không suy nghĩ cẩn thận, hoặc 
do ngẫu hứng mà làm thì dù đã hứa, ta cũng có thể 
xét lại xem nên theo hay nên bỏ. 

 
3. Nhưng làm sao có thể từ bỏ Giới mà với trí tuệ bao 

la, chư Phật Bồ tát đã xét thấy có vô lượng công 
đức, và chính ta cũng đã từng suy nghĩ kỹ trước khi 
lãnh thọ? 

 
4. Đã phát nguyện làm lợi lạc hữu tình mà không làm 

như lời hứa, thì hóa ra lừa dối tất cả chúng sinh! 
Như vậy số phận ta sẽ ra sao? 

 
5. Kinh dạy, kẻ nào đã định cho người khác một vật 

tầm thường mà cuối cùng không cho, cũng sẽ đọa 
làm quỷ đói. 

 
6. Thế mà ta đã mời chúng sinh đến dự yến tiệc vô 

thượng an lạc rồi lại dối gạt chúng, thì làm sao sinh 
đến cõi tốt lành? 

 
7. Trường hợp A-la-hán xả tâm Bồ đề mà vẫn được 

quả giải thoát là việc khó nghĩ bàn, chỉ bậc Nhất 
thiết trí (Phật) mới hoàn toàn thấu rõ nguyên nhân. 

 
8. Trong các tội đọa thuộc Bồ tát giới, cái tội xả tâm 



 

206 

 

bồ đề là nặng nhất, vì nếu khởi cái tâm này thì làm 
cho tất cả chúng sinh mất lợi lạc. 

 
9. Kẻ nào gây trở ngại cho thiện hành của Bồ tát dù chỉ 

một sát-na, thì vì tổn hại cả hữu tình nên sẽ bị quả 
báo đọa ác đạo không cùng tận. 

 
10.  Phá hoại an lạc của một chúng sinh mà còn gặp 

khốn đốn, huống gì hủy hoại an lạc của vô biên hữu 
tình đầy khắp biên giới hư không?  

 
11. Bởi thế, người vừa có sức mạnh dám phát tâm Bồ đề 

lại vừa có khả năng phạm tội đọa, thì vẫn quanh 
quẩn mãi trong vòng luân hồi, khó có ngày bước lên 
các địa vị Bồ tát.  

 
12. Vậy nên ta phải cung kính thực hành những gì đã 

thệ nguyện. Từ nay về sau, nếu không tinh tấn, chắc 
chắn ta sẽ đọa vào những nơi thấp hèn. 

 
13. Vô lượng chư Phật đã ra đời để làm lợi ích chúng 

sinh, nhưng do tội lỗi quá khứ mà ta đã không gặp 
được sự cứu độ của các ngài. 

 
14. Nếu nay ta cũng lại phạm tội như trước, chắc chắn 

sẽ không thoát khỏi cảnh bị bệnh, bị trói, bị xẻ cưa 
trong các ác đạo. 

 
15. Được gặp Phật xuất thế, được làm người có lòng tin 

Phật thích hợp để tu thiện hành, đấy là những điều 
kiện hiếm có, biết bao giờ ta mới được lại?  

 
16. Dù hiện nay ta khỏe mạnh, đủ ăn, không bị tổn 

thương, nhưng mạng sống trôi qua từng giây phút, 
cái thân này chỉ như vật tạm. 
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17. Cứ theo cách hành xử của ta hiện nay, thì được lại 
thân người cũng khó. Mà nếu không được thân 
người thì chỉ có thể làm ác, không thể tạo thiện 
hành. 

 
18. Khi đã đủ cơ hội để làm điều lành mà không chịu 

làm; đến lúc bị đọa vào ác đạo, bị các thống khổ bức 
bách, ta liệu làm được gì? 

 
19. Nếu không làm lành, chỉ tạo toàn nghiệp ác thì dù 

trải qua một ức kiếp, ta cũng không được nghe đến 
cái tên của cõi  
tốt lành. 

 
20. Đó là lý do đức Thế tôn dạy thân người vô cùng khó 

được; như con rùa mù từ dưới biển mới ngoi lên mà 
cổ nó chui ngay được vào lỗ hổng nơi một tấm ván 
trôi bềnh bồng. 

 
21. Phạm tội nặng chỉ trong sát na cũng bị một kiếp đọa 

vào địa ngục Vô gián, huống chi từ vô thủy luân hồi 
đến nay ta đã tạo tội, thì làm sao có thể sinh vào nẻo 
lành? 

 
22. Chờ trả cho xong những ác báo ấy để được giải 

thoát đã là việc khó, huống chi trong lúc thọ quả báo 
ta lại còn tạo thêm nhiều tội lỗi. 

 
23. Đã được thân người nhàn rỗi mà không lo tu hành, 

thì thật không gì điên cuồng, ngu xuẩn hơn. 
 

24. Nếu biết vậy mà vẫn ngu si làm biếng, thì khi lâm 
chung, ta sẽ hết sức đau khổ. 
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25. Lửa địa ngục thiêu đốt thân thể trong nhiều kiếp đã 
khó chịu nổi, mà ngọn lửa ăn năn hối hận còn làm 
cho tim ta đau đớn vô vàn. 

 
26. Điều lợi lạc khó được mà ta may mắn đã được, lại 

có đủ khôn ngoan, vậy mà vẫn đọa vào địa ngục; 
 

27. Có khác gì ta đã vướng phải bùa chú làm cho mất 
hồn. Không biết ta đã bị cái gì làm hôn ám, con ma 
nào ẩn nấp trong tâm ta? 

 
28. Tham sân, những kẻ thù ấy không có tay chân mặt 

mũi, cũng không dũng cảm, thông minh gì, sao 
chúng có thể sai sử ta như sai đầy tớ? 

 
29. Phiền não trong tâm tự tung tự tác làm tổn thương 

ta, vậy mà ta vẫn chịu đựng không giận tức chúng, 
sự nhẫn chịu vô lối ấy thực là đáng trách. 

 
30. Dù cho chư thiên và các loài khác nhất tề tấn công 

ta, cũng không thể đẩy ta vào địa ngục Vô gián 
được. 

 
31. Nhưng năng lực của kẻ thù phiền não tham dục lại 

rất lớn, có thể ném ta vào ngọn lửa địa ngục mà 
ngay cả núi Tu Di gặp phải cũng cháy ra tro. 

 
32. Kẻ thù phiền não trong tâm ta sống dai vô thủy vô 

chung. Những địch thù trên đời không có kẻ nào 
sống lâu đến thế.  

 
33. Nếu thuận theo kẻ địch ở đời, ta còn có được lợi lạc. 

Nhưng nếu chiều theo phiền não trong tâm thì ta chỉ 
có gặp toàn những khổ hại mà thôi. 
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34. Kẻ thù địch sống dai ấy, cái nhân duy nhất 

tăng trưởng tai họa ấy, nếu cứ để cho nó ở trong tâm 
mình, thì làm sao ta sống an vui không lo sợ cho 
được? 

 
35. Phiền não là ngục tốt bảo vệ ngục sinh tử, là kẻ hành 

quyết tội nhân trong địa ngục; nếu nó còn ở trong 
tâm ta thì làm sao ta có được an vui? 

 
36. Đời này nếu chưa đích thân tiêu diệt được kẻ thù 

phiền não thì ta không nên xả bỏ tinh tấn. Người đời 
khi bị kẻ khác làm hại chút xíu cũng còn nổi giận; 
tráng sĩ khi chưa diệt xong kẻ thù thì ngủ không yên 
giấc.  

 
37. Trong khi đánh nhau kịch liệt giữa chiến trường, 

người ta còn nỗ lực tiêu diệt kẻ thù, mặc dù những 
thù địch ấy rốt cuộc tự nhiên cũng sẽ chết. Nhưng vì 
những thù địch ấy gây cho họ khổ não, nên bất kể 
thân mình trúng phải tên đao, khi chưa đạt mục đích 
tiêu diệt kẻ thù thì họ vẫn không đào tẩu thối lui. 

 
38. Huống ta nay tinh tấn quyết tiêu diệt kẻ thù tự nhiên 

(là si mê phiền não) cái nhân của thống khổ, thì thật 
không nên biếng nhác thối chí dù có gặp trăm ngàn 
gian khổ. 

 
39. Khi vì mưu cầu chút danh lợi mà thân bị trúng 

thương của kẻ thù, người ta còn lấy đó làm vinh. 
Nay ta vì lợi ích lớn lao mà siêng năng tinh tấn, thì 
đau khổ sao có thể làm ta chùn bước? 

 
40. Những kẻ chài lưới, đồ tể, nông phu vân vân.. chỉ vì 

sinh kế mà phải chịu nóng chịu rét cùng bao nhiêu 
gian nan cay đắng. Nay ta vì an lạc chúng sinh, sao 
lại không nhẫn chịu khó khăn? 
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41. Ta đã phát nguyện cứu độ chúng sinh khắp mười 

phương ra khỏi phiền não ái dục, thế mà chính ta thì 
lại chưa lìa xa phiền não. 

 
42. Thốt lời không tự lượng sức, có phải là điên cuồng 

không? Bởi thế, từ nay ta không bao giờ nên khiếp 
nhược thối lui trong lúc triệt tiêu phiền não. 

 
43. Ta hãy yêu mến phương pháp đối trị phiền não, hãy 

ôm hận quyết chiến đấu với nó. Chỉ nhờ phát một 
cái tâm mãnh liệt ngang với tham sân phiền não mới 
mong diệt được não phiền. 

 
44. Ta thà bị thiêu bị giết bị chặt đầu, quyết không 

khuất phục giặc phiền não. 
 

45. Kẻ địch thông thường khi bị đánh đuổi ra khỏi một 
nơi nào, lại rút đi nơi khác ẩn náu dưỡng sức, chờ 
khi phục hồi lực lượng sẽ trở lui đánh tiếp. Nhưng 
kẻ thù phiền não thì không thế. 

 
46. Khi đã bị con mắt tuệ xuyên suốt để tống khứ phiền 

não ra khỏi tâm thì phiền não đi đâu? Nó không thể 
ẩn trú chỗ nào để về sau trở lại. Thế thì sao ta lại 
nhu nhược, không chịu tinh tấn tiêu diệt nó. 

 
47. Phiền não không ở ngoại cảnh, không ở nội thân, cũng 

không ở giữa thân và cảnh. Ngoài ba chỗ đó chẳng có 
chỗ nào cho nó trú. Vậy nó trú chỗ nào để hại ta? Vậy 
nên biết phiền não chỉ là tâm huyễn, không đáng sợ. 
Hãy nên vì sự nghiệp trí tuệ mà siêng tu, sao ta vẫn cứ ở 
trong địa ngục để bị tổn hại một cách vô nghĩa? 

 
48. Tư duy như vậy, ta nên tận lực tu hành viên mãn các 
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học giới Bồ tát. Bệnh nhân cần thuốc nếu không 
tuân theo lời dặn lương y thì làm sao khỏi bệnh? 
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Chương năm 
 
CHÍNH NIỆM, TỈNH GIÁC 
 

1. Người muốn giữ giới, hãy nên chuyên chú giữ tâm 
mình; vì nếu không giữ tâm thì không thể giữ giới. 
 

2. Nếu thả cái tâm như voi điên này ra, ta sẽ chịu nạn 
địa ngục vô gián (ngục A tì, nơi tội nhân liên tục 
chịu cực hình ngày đêm). Trên đời dù một con voi 
lớn chưa thuần cũng không gây tai họa bằng tâm 
này. 

 
3. Nếu luôn luôn dùng sợi thừng Chính niệm để trói 

vào cột cái tâm như voi điên này, thì không còn lo 
sợ gì nữa, mà lại có được tất cả phước lành. 

 
4. Cọp, sư tử, voi, gấu, rắn, hết thảy kẻ thù địch và lính 

canh giữ địa ngục trong loài hữu tình, cho đến các 
hung thần, quỷ la sát;  

 
5. Chỉ nhờ buộc cái tâm này là ta có thể trói tất cả 

những thứ trên. Điều phục được tâm là điều phục tất 
cả. 

 
6. Phật, đấng luôn nói sự thật, đã dạy rằng tất cả những 

nỗi lo sợ cùng vô lượng thống khổ đều từ tâm mà 
sinh ra. 

 
7. Các binh khí để hành phạt hữu tình trong các địa 

ngục do ai đã cố ý tạo ra? Ai tạo nền sắt nóng ở hỏa 
ngục, những nữ nhân địa ngục từ đâu sinh ? (ảo giác 
khủng khiếp của những kẻ đa dâm khi bị cực hình ở 
địa ngục). 
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8. Phật dạy tất cả những thứ đó đều do ác tâm 

tạo ra. Bởi thế trong cả ba cõi, không có gì đáng sợ 
bằng tâm này. 

 
9. Nếu cần phải diệt trừ nghèo khổ cho tất cả chúng 

sinh mới thành tựu được hạnh tu bố thí cao cả (để 
thành Phật), thế thì ngày xưa làm sao Phật viên mãn 
thí độ được khi mà đến nay ta vẫn còn thấy những 
kẻ cơ bần? 

 
10. Nhưng nhờ vui vẻ đem cho chúng sinh tất cả tài vật 

cùng thành quả công đức mình, mà thí độ [hạnh bố 
thí rốt ráo] được viên mãn. Như vậy, bố thí chỉ y cứ 
nơi tâm.  

 
11. Biết lùa các loại tôm cá và tất cả động vật hoang dã 

đến một nơi nào cho chúng khỏi bị giết hại? Nhưng 
khi vĩnh viễn chấm dứt ác tâm, thì gọi là thành tựu 
giới độ [giữ giới toàn vẹn]. 

 
12. Kẻ ngoan cố sân si trên thế giới đầy dẫy khắp không 

gian, làm sao điều phục cho hết? Nhưng nếu chấm 
dứt tâm sân nơi chính mình, thì cũng như diệt được 
tất cả địch thù. 

 
13. Làm sao có đủ số lượng da thuộc để trải khắp đại 

địa? Nhưng chỉ cần lót một mảnh da dưới gót giày, 
thì cũng như đã trải da toàn mặt đất. 

 
14. Cũng vậy, ta không cần phải khắc phục tất cả những 

kẻ thù bên ngoài. Chỉ cần chấm dứt tâm giận dữ nơi 
chính mình, thì khỏi nhọc công khắc phục cái gì 
khác. 

 
15. Khi cái tâm sáng suốt vắng lặng sinh khởi, thì được 
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quả báo sinh lên cõi trời Phạm thiên (cõi trời cao 
nhất trong sáu tầng trời cõi Dục). Dù làm các việc 
tốt lành bằng thân và miệng, nhưng tâm hành (động 
lực từ nội tâm thúc đẩy) yếu ớt thì khó thành tựu 
phước đức. 

 
16. Phật dạy, dù tụng niệm và tu các thứ khổ hạnh lâu 

năm, mà tâm cứ tán loạn để ở chỗ khác, thì cũng vô 
ích.  

 
17. Nếu không biết tâm này, bí yếu của tất cả Phật pháp, 

thì dù có mong muốn thoát khổ và được an vui, rốt 
cuộc vẫn phiêu bạt trong ba cõi một cách vô nghĩa. 

 
18. Bởi thế ta nên khéo gìn giữ đạo tâm. Trừ giới gìn 

giữ tâm này ra, còn cần gì giữ các giới khác?  
 

19. Như thân thể bị thương mà ở giữa một đám đông 
hỗn loạn thì cần phải cẩn thận giữ gìn, cũng thế ở 
giữa đời người hung ác, ta phải giữ vết thương là 
tâm mình. 

 
20. Đối với vết thương nhỏ trên thân, ta còn sợ bị hại 

mà phải cẩn thận giữ gìn, thì tại sao người sợ cái 
khổ ở địa ngục Núi ép không giữ vết thương là cái 
tâm mình?  

 
21. Nếu hành xử được vậy, thì dù ở giữa ác nhân hay nữ 

sắc cũng tinh tấn giữ giới không thối lui.  
 

22. Ta thà mất lợi dưỡng, tài sản, thân xác và các sinh 
kế khác, thà mất những thiện hành khác, quyết 
không tổn hại tâm này. 

 
23. Tôi chắp tay thành khẩn khuyên những người muốn 
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giữ tâm, hãy nỗ lực giữ chính niệm và chính 
tri (chính niệm tỉnh giác). 

 
24. Những người bị bệnh khổ thì không có sức để làm 

gì ích lợi, cũng thế kẻ mà tâm bị phiền não quấy 
nhiễu cũng không thể làm các việc lành. 

 
25. Người mà tâm không tỉnh giác (chính tri, biết đúng) 

thì những gì nghe, tư duy, tu tập được sẽ không ở lại 
trong trí nhớ (chính niệm), như cái bình rỉ. 

 
26. Dù có tín, đa văn, tinh tấn, mà không tỉnh giác chính 

tri thì cuối cùng cũng phạm vào ô uế tội lỗi. 
 

27. Tên giặc không chính tri ấy đi theo sau đuôi sự mất 
chính niệm (thất niệm) mà trộm hết phước đức đã 
tích lũy được từ trước, khiến người sa đọa đường ác. 

 
28. Bọn giặc phiền não ấy đang rình cơ hội cướp đoạt 

gia tài thiện pháp của ta, hủy hoại pháp thân tuệ 
mạng của ta và đường đến cõi tốt lành. 

 
29. Bởi vậy tuyệt đối đừng rời chính niệm khỏi cửa ý; 

nếu rời thì phải liền nhớ đến những tai hại của việc 
này, tức liền an trú lại chính niệm. 

 
30. Nhờ theo bậc thầy, nhờ sợ đọa lạc, nhờ giáo huấn 

của thầy phương trượng trú trì, mà người thiện tín 
dễ phát sinh chính niệm. 

 
31. Chư Phật bồ tát với cái thấy không chướng ngại, 

thấy rõ tất cả hành vi ngôn ngữ ta. 
 

32. Tư duy như vậy sẽ sinh hổ thẹn kính sợ và dễ dàng 
phát sinh chính niệm nghĩ đến Phật. 
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33. Do giữ gìn cửa ý, đứng vững trong chính niệm rồi, 

thì chính tri (biết đúng) sẽ xuất hiện, những gì đã 
quên mất cũng sẽ trở lại.  

 
34. Khi một ý xấu vừa manh nha, biết ngay tai họa của 

nó, ta liền giữ chính niệm như cây bám chặt vào đất. 
 

35. Không bao giờ nên nhìn dáo dác mông lung, quyết 
chí thường để mắt nhìn xuống. 

 
36. Khi cần nhìn bốn phương để con mắt nghỉ ngơi chốc 

lát, nếu thấy có người nào xuất hiện trước tầm mắt 
thì hãy nhìn thẳng họ mà chào hỏi. 

 
37. Khi quan sát có gì nguy hiểm trên đường đi, nên 

nhìn bốn phương, và lúc nghỉ ngơi hãy quay nhìn 
sau lưng xem xét. 

 
38. Quan sát kỹ trước sau xong rồi mới tiếp tục đi tới 

hay quay về. Vào mọi lúc nên nhận rõ nhu yếu phải 
hành động (tỉnh giác) như vậy.  

 
39. Khi muốn thân thể ở trong tư thế nào, sau khi an trú 

hãy luôn quan sát: thân này đang được giữ trong tư 
thế nào?  

 
40. Thường nỗ lực quán sát cái tâm như voi điên to lớn 

này, buộc nó vào cột trụ chính Pháp, không để cho 
nó sổng chạy. 

 
41. Người tinh tấn tu tập thiền định thì trong một sát na 

cũng không để cho tâm phân tán ra ngoài, thường 
quán sát như sau: tâm ý mình hiện đi đâu? 
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42. Nếu gặp lúc nguy cấp hay vui vẻ, không thể 

chú tâm thì nên xả cho nó an nghỉ. Kinh Vô Tận Ý 
có dạy rằng lúc hành bố thí, ta có thể xả những giới 
nhỏ nhiệm. 

 
43. Khi đã suy nghĩ một việc và muốn làm, thì không 

nên nghĩ đến việc gì khác. Tâm chí phải chuyên chú 
làm cho xong việc ấy đã.  

 
44. Được vậy việc mới thành, nếu không thì không 

xong việc nào cả. Sự mất tỉnh giác, con mắt bất 
chính tri luôn rình rập, nhờ vậy cũng sẽ không lớn 
mạnh.  

 
45. Khi đi vào những đám đông đang nói chuyện phiếm 

hoặc xem kịch, hãy đoạn trừ tâm tham đắm các việc 
ấy. 

 
46. Khi vô cớ làm những việc cuốc đất dẫy cỏ, vẽ vời 

trên mặt đất, thì hãy nhớ di giáo của Phật nên sợ tội 
lỗi mà từ bỏ ngay hành vi ấy. 

 
47. Khi thân muốn di động, miệng muốn ra lời, trước 

hãy xem tâm mình, rồi mới làm hay nói một cách an 
ổn và hợp lý.  

 
48. Khi ý khởi lên tham hoặc sắp nổi giận, hãy tạm đình 

chỉ nói làm, như cây đứng vững.  
 

49. Khi tâm nghĩ lăng xăng (trạo cử), coi thường kẻ 
khác, hoặc sinh kiêu căng ngã mạn, muốn phê bình 
người, muốn nói lời không thực để lừa dối người, 

 
50. Hoặc muốn khen mình chê người, nói lời thô ác, ly 

gián... thì hãy ở yên như cây đứng.  
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51. Hoặc nghĩ đến danh lợi, cung kính, muốn sai sử 

người khác, muốn được kẻ khác hầu hạ, hãy ở yên 
như cây đứng. 

 
52.  Khi muốn nói gì làm cho kẻ khác mất lợi giảm ích, 

để mưu cầu tự lợi, hãy ở yên như cây đứng.  
 

53. Khi mất kiên nhẫn, làm biếng, sợ sệt, nói lời vô 
nghĩa, không biết thẹn, khi sinh tâm thiên vị, hãy ở 
yên như cây đứng.  

 
54. Quán sát những tâm lý ô nhiễm ưa làm chuyện vô 

nghĩa ấy rồi, bồ tát hãy dùng phương pháp đối trị để 
giữ tâm kiên cố.  

 
55. Bồ tát có đức tin sâu xa, rất cương quyết, vững 

vàng, cung kính lễ độ, biết xấu hổ, sợ quả báo, an 
tịnh, siêng năng, mong đem lại an vui cho người.  

 
56. Những kẻ ngu muội ấu trĩ thường không hợp ý 

nhau, tâm bồ tát cũng đừng sinh chán ghét; phải 
thấy chúng bị mê lầm mà ra như thế, nghĩ vậy rồi 
hãy trải tâm từ.  

 
57. Vì lợi ích cho bản thân và hữu tình, ta không nên 

phạm tội; hãy thường xuyên chính quán như huyễn 
vô ngã.  

 
58. Hãy nên tư duy nhiều lần rằng trải qua nhiều kiếp ta 

mới có được nhàn cảnh thân người, vậy cần giữ gìn 
tâm này bất động như núi.  

 
59. Này tâm ý, lúc bầy chim kên háu đói tranh nhau 

gặm thi thể ngươi cũng bỏ qua, thì sao bây giờ 
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ngươi lại để ý đến thân này?  

 
60. Sao còn ôm giữ cái thân xem nó là tôi? Ngươi với 

nó khác nhau, nó có ích gì cho ngươi đâu?  
 

61. Này tâm ý ngu si kia, sao ngươi không giữ một cái 
thân như cây sạch sẽ, mà giữ chi cái khí cụ hư hoại 
ô uế này? 

 
62. Trước hãy dùng ý phân tách da khỏi thịt, rồi dùng trí 

tuệ sắc bén mà tách thịt ra khỏi bộ xương. 
 

63. Lại chẻ xương ra mà quan sát sâu vào tủy để tự hỏi, 
có cái gì sạch và đẹp không? 

 
64. Tìm kỹ cũng không thấy được cái sạch đẹp, thì sao 

ngươi còn tham luyến mến giữ cái thân này?  
 

65. Ngươi cần gì thân này khi người không thể ăn dơ uế 
trong thân, uống máu trong thân, hút gan ruột trong 
thân? 

 
66. Cái lý do duy nhất để tham thân, là nó làm thực 

phẩm cho chồn và kên kên, vậy thân người chỉ đáng 
nên chịu sự sai khiến để làm việc thiện.  

 
67. Nếu ngươi cứ bám giữ nó, thì thần chết cũng không 

buông tha, sẽ đoạt nó để cho chó và kên kên ăn, khi 
ấy người làm  
gì được?  

 
68. Khi tớ không kham việc thì chủ không cho cơm áo; 

ngươi cưng dưỡng cái thân mà nó bỏ ngươi đi mất 
thì sao còn chăm sóc nó chu đáo làm gì? 
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69. Đã trả lương cho nó thì nó phải làm lợi cho mình; 
nếu nó không lợi ích gì thì không cho nó xu nào cả. 

 
70. Nên xem thân như con thuyền đưa ta qua lại làm lợi 

lạc hữu tình, chuyển nó thành thân Phật như ý.  
 

71. Hãy tự làm chủ lấy thân tâm, thường lộ vẻ mặt vui 
tươi, đình chỉ sự giận dữ và những cái cau mày; trở 
thành người bạn tốt của chúng sinh. 

 
72. Khi dời chỗ ghế giường, đừng tùy tiện gây tiếng 

động lớn. Khi mở cửa cũng phải nhẹ nhàng chớ thô 
bạo. Thường ưa nói lời hiền dịu nhu hòa. 

 
73. Con vịt nước, con mèo và kẻ trộm lúc nào cũng làm 

việc một cách lặng lẽ trong bí mật, nên mới  thành 
tựu được những việc chúng muốn làm. }ức Phật 
cũng thường làm việc cách đó. 

 
74. Ở chung nên khéo khuyên răn người bỏ ác làm lành, 

khi người khác cho những lời khuyên lợi ích mà 
mình không yêu cầu, thì phải cung kính mà đón 
nhận, hãy là đồ đệ học hỏi từ tất cả chúng sinh.  

 
75. Hãy khen ngợi tất cả những lời Pháp khéo thuyết, và 

thấy ai làm việc phước thì nên ca tụng và sinh tâm 
vui mừng.  

 
76. Hãy thầm khen công lao kẻ khác và cùng người nói 

về thiện đức kẻ khác. Nghe ai nói đến công đức của 
mình thì hãy tự xét xem mình thực có như vậy hay 
không. 

 
77. Tất cả việc làm đều cốt mang lại nguồn vui khó mua 

được bằng tiền bạc, bởi thế ta hãy nhân thiện hành 
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của mọi người mà hưởng thú vui tùy hỉ.  

 
78. Làm vậy thì chẳng những đời này không hại gì mà 

đời sau được vui lớn. Ngược lại, nếu vì ganh ghét 
mà sầu khổ thì đời sau thống khổ càng tăng. 

 
79. Nói năng phải từ đáy lòng mình, lời và nghĩa minh 

bạch khiến người nghe vui vẻ; không nói vì tham 
sân thúc đẩy mà phải nói lời nhu hòa thích đáng. 

 
80. Khi nhìn hữu tình, hãy nhìn với từ tâm và thành 

thực, nghĩ rằng nay tôi nhờ họ mà có thể thành Phật.  
 

81. Hãy thường khởi tâm hành thiện, hoặc khởi tâm đối 
trị (bất thiện), như cúng thí vào ba ruộng phước là 
kỉnh điền (cúng dường tam bảo), ân điền (cha mẹ), 
và bi điền (kẻ nghèo) thì sẽ được phúc lớn. 

 
82. Khi đã có được trí thiện xảo và đức tin, thì ta nên 

thường hành thiện. Những việc lành hãy tự mình 
làm, không ỷ lại vào kẻ khác. 

 
83. Các pháp ba la mật như bố thí, trì giới,… cần phải 

ngày càng tăng tiến, đừng vì việc nhỏ mà mất lợi ích 
lớn. Hãy thường nghĩ làm sao lợi ích cho tất cả mọi 
người. 

 
84. Đã rõ đạo lý kinh dạy như trên, thì hãy thường phát 

tâm siêng làm lợi người. Đức Phật thấy xa, đầy đủ 
bi mẫn đã mở cho bồ tát những giới cấm đối với kẻ 
khác. 

 
85. Thực phẩm nên chia sớt cho những chúng sinh bị 

đọa, cho người không nơi nương tựa, và cho những 
người giữ giới. Chỉ nên ăn vừa đủ mà thôi. Y phục 
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chỉ giữ ba bộ, ngoài ra nên thí xả. 
 

86. Thân này cốt để tu hành chính pháp, không nên vì 
lợi nhỏ mà làm cho nó bị tổn thương. Được thế thì 
ước nguyện của chúng sinh sẽ mau thành tựu. 

 
87. Không có một tâm đại bi hoàn toàn thanh tịnh thì 

không nên thí xả thân này, mà đời này cũng như các 
đời khác chỉ nên xả thân vì lợi lạc lớn lao cho hữu 
tình. 

 
88. Không thuyết pháp cho người có thái độ như kẻ bị 

bệnh, không cung kính, người cầm dù, gậy, binh 
khí, người trùm đầu. 

 
89. Không thuyết pháp cho người khác phái chỉ có một 

mình; không nói pháp rộng rãi sâu xa cho người 
thiếu trí; nhưng phải cung kính tu tập bình đẳng tất 
cả pháp sâu cạn. 

 
90. Không nên nói pháp nhỏ cho người có khả năng lớn, 

không nên xả luật hạnh bồ tát, không dùng chú thuật 
dối gạt người. 

 
91. Khi nhổ nước bọt và vứt tăm xỉa răng phải lấy đất 

che lấp, không đổ phế thải lên đất sạch và nước 
trong. 

 
92. Khi ăn chớ độn đầy miệng, nhai ra tiếng, há lớn 

miệng. Khi ngồi không duỗi chân ra, không xoa hai 
tay vào nhau. 

 
93. Ở những nơi như trên xe, trên giường, không nên 

ngồi chung với người khác phái. Tóm lại là những 
gì khiến người đời mất niềm tin thì hãy theo đó mà 
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tránh sự ghét hiềm. 

 
94. Đừng ra hiệu hay chỉ đường bằng cách búng ngón 

tay; mà nên cung kính duỗi cả bàn tay phải.  
 

95. Để bày tỏ ý mình, không nên lắc mạnh cánh tay, mà 
chỉ cử động nhẹ, hoặc nói ra lời, hoặc khảy móng 
tay; nếu không sẽ mất uy nghi. 

 
96. Như khi Phật Niết bàn, lúc ngủ hãy xoay đầu về 

hướng đáng hi vọng. Khi ngủ hãy giữ gìn chính 
niệm tỉnh giác nghĩ đến lúc thức dậy. 

 
97. Phật dạy vô số luật nghi bồ tát (không thể nào nói 

cho hết), nhưng những pháp hành để thanh lọc tâm 
trên đây, hãy nên tận lực tu trì.  

 
98. Ngày ba lần đêm ba lần, hãy tụng đọc Kinh Ba Tụ, 

và y cứ bốn năng lực là quy y, phát tâm, vân vân... 
mà sám trừ các tội nặng.  

 
99. Lúc nào cũng nên vì mình hay vì người mà siêng 

năng thực hành bất cứ hạnh gì Phật đã dạy. 
 

100. Không có một giới nào mà bồ tát không cần học, 
nếu khéo sống được như vậy thì nhất định không 
thiếu phước. 

 
101. Dù trực tiếp hay gián tiếp, tất cả hành vi đều chỉ vì 

lợi tha; và cũng chỉ vì lợi lạc hữu tình mà ta hồi 
hướng tất cả cho sự nghiệp giác ngộ. 

 
102. Dù phải mất tính mạng, tôi thề không từ bỏ bậc 

Bạn lành quý báu tinh thông giáo nghĩa đại thừa và 
thực hành viên mãn giới Bồ tát. 



 

224 

 

 
103. Nên tu học những phép tắc hầu thầy nói trong 

truyện Cát Tường Sinh ở kinh Hoa nghiêm, và 
những học giới khác đọc kinh sẽ biết. 

 
104. Trong kinh có giới luật, vậy nên đọc qua tạng kinh, 

trước tiên là kinh Thánh Xử Hư Không Tạng. 
 

105. Vì sao phải tu hành? Trong kinh Học Xứ Tập Yếu 
đã nói rộng điều này, bởi thế nên đọc bộ luận 
Chúng Học Xứ Tập Yếu. 

 
106. Lại cũng nên đọc qua Nhất Thiết Kinh Tập Yếu 

và hai bộ luận của Long Thọ. 
 

107. Hãy siêng tu học những gì mà kinh luận không 
cấm, và thực hành những gì kinh dạy để giữ gìn 
đức tin của thế gian. 

 
108. Tóm lại ý nghĩa của giữ gìn Chính tri là: nên quán 

sát kỹ các trạng thái của thân và tâm.  
 

109. Hãy nên cung kính thực hành chứ nói suông đâu có 
kết quả? Nếu chỉ đọc cái toa thuốc thì có ích gì cho 
cơn bệnh?  
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Chương sáu 
 

NHẪN NHỤC 
 

1. Tất cả những thiện hành như lễ Phật, bố thí,... đã 
được tích lũy trên ngàn kiếp đều bị phá hủy trong 
phút chốc vì giận dữ. 
 

2. Không có điều ác nào bằng sân hận, không có điều 
lành nào bằng nhẫn nhục. Bởi thế ta nên nỗ lực bằng 
nhiều cách để tu hạnh nhẫn nhục. 

 
3. Tâm ta sẽ không tịch tịnh nếu nuôi dưỡng những ý 

nghĩ hận thù. Ta sẽ không tìm thấy niềm vui hay 
hạnh phúc, phải mất ngủ và cảm thấy bất an. 

 
4. Một người chủ nổi sân có thể bị giết bởi chính 

những người nhờ lòng tốt của ông ta mà có tài sản 
và hạnh phúc. 

 
5. Vì ta giận dữ mà bạn bè thân quyến đâm chán; mặc 

dù ta bố thí rộng rãi, họ cũng không nương ta. Tóm 
lại, không ai sống hạnh phúc được khi ôm lòng sân 
hận. 

 
6. Chính sự giận dữ -kẻ thù địch ấy- tạo nên những đau 

khổ như trên. Người nào tinh cần khắc phục giận dữ 
sẽ tìm thấy hạnh phúc trong đời hiện tại và những 
đời sau. 

 
7. Được nuôi dưỡng bằng nỗi bất mãn do phải làm 

những việc ta không muốn, còn những gì ta muốn 
thì bị cản trở, sự thù hận tăng trưởng trong ta và 
cuối cùng hủy diệt ta.  
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8. Bởi thế ta nên trừ tiệt thức ăn nuôi dưỡng kẻ thù sân 
hận này, vì nó chỉ có làm hại ta mà thôi. 

 
9. Dù bất cứ gì xảy đến cũng chớ để nó quấy động 

niềm hỉ lạc trong tâm ta. Vì dù có bực tức ta cũng 
chẳng làm được điều mình mong mỏi, mà còn mất 
công đức. 

 
10. Cần gì phải khổ sở về một sự việc nếu còn có biện 

pháp cứu vãn? Nhưng nếu không còn biện pháp nào 
nữa, thì đau khổ cũng đâu có ích gì? 

 
11. Ta không muốn sự khổ đau, khinh miệt, lời thô ác 

khiếm nhã đến với bản thân và bằng hữu. Nhưng với 
kẻ thù thì ngược lại. 

 
12. Trên đời hiếm hoi thay những nguyên nhân tạo nên 

hạnh phúc, nhưng nguyên nhân đem lại đau khổ thì 
rất nhiều. Nếu không có khổ đau, thì không có sự từ 
bỏ. Bởi thế này tâm ta ơi, ngươi hãy dũng cảm mà 
chịu khổ đi! 

 
13. Nếu có một số người tu khổ hạnh và ngoại đạo 

Karnapa (Nam Ấn) vô cớ chịu đựng những đau đớn 
xẻ cưa và nung đốt, thì tại sao ta không can đảm 
chịu khổ vì mục đích giải thoát? 

 
14. Không có gì không hóa ra dễ dàng nhờ tập quán. 

Bởi thế, nhờ dần quen với những hại nhỏ, ta có thể 
nhẫn chịu những hại lớn. 

 
15. Ai cũng thấy vậy, với những nỗi khổ tầm thường 

như khi bị rắn rết sâu bọ cắn, bị đói khát và những 
ung nhọt vặt vãnh. 
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16. Ta không nên mất kiên nhẫn vì những khổ 

như nóng, lạnh, gió, mưa, đau ốm, cột trói, đánh 
đập... Vì nếu mất kiên nhẫn thì ta chỉ càng đau khổ 
thêm thôi. 

 
17. Có người khi thấy máu mình chảy thì đâm ra dũng 

cảm và cương quyết hơn; nhưng cũng có người khi 
thấy máu kẻ khác thì té xỉu, bất tỉnh nhân sự. 

 
18. Những phản ứng khác nhau ấy là do tâm quả cảm 

hay nhát gan. Bởi thế ta nên xem thường những tai 
hại đến với mình, đừng để bị khổ đau quật ngã.  

 
19. Bậc trí dù trải nghiệm đau khổ, tâm vẫn minh mẫn 

không tán loạn. Vì khi đánh giặc phiền não, dù phải 
gặp nhiều tai hại trong trận chiến, 

 
20. Những chiến sĩ vinh quang vẫn xem thường để 

chiến thắng địch thủ. Những chiến sĩ tầm thường thì 
chỉ đâm vào những thây chết. 

 
21. Hơn nữa đau khổ có nhiều đức tính: nhờ đau khổ mà 

ta phát sinh tâm chán lìa sinh tử, kiêu căng tan biến, 
ta phát tâm thương xót những chúng sinh trong cõi 
luân hồi, hổ thẹn về việc ác và hoan hỉ làm điều 
lành.  

 
22. Nếu ta không giận những căn bệnh như bệnh đau 

gan và những thống khổ to lớn khác của nhân loại, 
thì sao lại giận dữ với hữu tình, khi tất cả đều do 
nhân duyên (điều kiện) sinh ra. 

 
23. Mặc dù không ai muốn, những bệnh tật vẫn sinh 

khởi. Cũng vậy, mặc dù không ai muốn, những 
phiền não vẫn nổi lên. 
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24. Người ta nổi giận không cưỡng được, không nghĩ 

trước rằng "ta sẽ nổi giận". Cũng thế, cơn giận tự 
phát không nghĩ rằng "ta sẽ phát sinh." 

 
25. Tất cả lỗi lầm và tội ác đủ loại đều do duyên sinh, 

(do hoàn cảnh thúc đẩy), không tự phát vô duyên 
cớ.  

 
26. Những duyên này khi nhóm họp lại đều không có ý 

định "Ta sẽ nổi sân", và những tham, sân ... do đấy 
mà sinh cũng không nghĩ "Ta vừa được sinh ra." 

 
27. Nếu cho rằng có một "nguyên lý" (Skt. Prakrti, thần 

ngã, căn bản bất biến của vạn pháp theo Số luận) và 
có một chủ thể gọi là "ngã" (atman, linh hồn hay 
ngã trường cửu theo Số luận), thì cả hai đều không 
nghĩ "ta sẽ xuất hiện"(để làm hại) rồi mới xuất hiện. 

 
28. "Nguyên lý" đã là thường, nên không có quả. Sự hại 

cũng không có. Cái ngã muốn hưởng quả cũng 
trường cửu, nên mãi mãi chấp trước cảnh không bao 
giờ ngưng. 

 
29. Hơn nữa, nếu Ngã là thường, thì nó sẽ bất động như 

hư không. Bởi thế dù nó có gặp gỡ những duyên 
khác, bản chất bất động của nó cũng không biến đổi. 

 
30. Dù có bị tác động bởi ngoại duyên, ngã vẫn như 

trước thì tác động để làm gì? Vậy nói các duyên tác 
động lên ngã, hai thứ có tương quan gì đâu. 

 
31. Do vậy tất cả pháp đều do các duyên khác sinh ra, 

không pháp nào tự dưng mà có. Khi hiểu được điều 
này, ta không nên tức giận về những hiện tượng chỉ 
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như huyễn như hóa. 

 
32. "Nếu mọi sự là không thực, như huyễn, thì ai là 

người chế ngự cơn giận nào? Vậy nói trừ sân là vô 
lý." Không vô lý đâu, vì trên phương diện tục đế 
phải nhận rằng, nhờ chế ngự giận dữ mà cắt đứt 
được các khổ đau. 

 
33. Bởi thế, khi thấy một kẻ thù hay người bạn vô cớ 

làm hại mình, thì hãy nghĩ việc này cũng do duyên 
sinh, rồi vui vẻ mà chấp nhận. 

 
34. Nếu khổ là do tự chọn (không phải duyên sinh), thì 

đáng lẽ không hữu tình nào đau khổ cả, vì không ai 
chọn lựa khổ đau. 

 
35. Có kẻ không cẩn thận mà tự làm mình bị thương vì 

gai nhọn và các vật khác. Hoặc vì ham muốn nữ sắc 
v.v... người ta có thể quá sầu khổ đến nỗi tuyệt thực. 

 
36. Có người tự hại mình bằng những việc phi phước 

như treo cổ, nhảy xuống vực, ăn độc dược và thực 
phẩm không lành. 

 
37. Nếu vì phiền não người ta có thể tự đoạn dứt cái ngã 

mà họ rất yêu quý, thì làm sao họ có thể không tác 
hại đến thân người khác? 

 
38. Dù ta không thể phát tâm thương xót những người 

do phiền não mà giết hại ta, ít nhất ta cũng không 
nên tức giận họ. 

 
39. Với những kẻ bản chất ngu muội chuyên làm hại kẻ 

khác thì nổi giận với họ cũng phi lý như giận ngọn 
lửa vì nó đốt cháy. 
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40. Nếu lỗi lầm chỉ ngẫu sinh nơi người vốn hiền lành 

thì giận họ cũng vô lý như giận hư không đã để cho 
khói vươn lên mù trời. 

 
41. Khi tự thân bị đánh bằng gậy, ta thường oán ghét 

người sai sử cây gậy. Nhưng chính người ấy cũng bị 
cơn giận sai sử, vậy đáng nên ghét cơn giận thay vì 
ghét người. 

 
42. Trước kia có lẽ ta đã từng tác hại chúng sinh như 

thế, nên bây giờ ta -kẻ đã tổn hại hữu tình- đáng 
chịu sự tổn hại. 

 
43. Vũ khí của kẻ kia, và thân của ta, cả hai gây nên sự 

đau đớn. Kẻ kia tạo ra vũ khí, còn ta tạo ra cái thân, 
vậy ta nên giận ai đây? 

 
44. Thân thể cũng như một vết thương to lớn có hình 

dạng con người, dù một xúc chạm nhỏ cũng đau đớn 
không chịu nổi. Chỉ vì ngã ái mù quáng mà ta ôm 
giữ nó, vậy khi nó bị hại thì nên tức giận ai? 

 
45. Kẻ ngu dù không muốn khổ đau mà vẫn tạo những 

nguyên nhân đau khổ. Khi bị hại vì những gì mình 
đã tự tác tự thọ (vì những lỗi lầm của chính mình) 
thì tại sao lại ghét giận người? 

 
46. Ví như quỷ canh giữ địa ngục núi đao rừng kiếm 

đều do nghiệp mình sinh ra, vậy nên oán hận ai? 
 

47. Vì bị nghiệp quá khứ kích động mà kẻ khác gây não 
hại cho ta. Nếu do ác nghiệp này mà họ đọa địa 
ngục, thì có phải chính ta đã hại họ không? 
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48. Nhờ những kẻ hại ta, mà ta tu nhẫn nhục, tiêu 

trừ được nhiều tội lỗi. Ngược lại vì sự nhẫn nhục 
của ta mà họ phải sa địa ngục chịu khổ lâu dài. 

 
49. Rốt cuộc chính ta mới là kẻ làm hại họ, trong khi họ 

làm lợi ích cho ta. Vậy tại sao ngươi trở lại giận tức 
họ, hỡi cái tâm thô bạo hồ đồ? 

 
50. Nhờ công đức nhẫn mà ta sẽ không sa xuống địa 

ngục. Phần ta như vậy đã được bảo đảm, nhưng kẻ 
hại ta thì được cái gì? 

 
51. Nếu ta ăn miếng trả miếng, thì ta cũng chẳng che 

chở được tội lỗi cho họ, mà còn thối thất hạnh nhẫn 
nhục của ta, cái hạnh khó làm sẽ bị hủy hoại. 

 
52. Tâm ý vốn không có hình thể tướng trạng gì, nên bất 

cứ ai cũng không thể tổn hại nó được. Nếu tâm chấp 
trước cái thân, thì tâm sẽ bị tổn hại (do thân gây 
nên.)  

 
53. Những lời khinh miệt, thô ác và những lời tiếng khó 

nghe khác không hại gì cho cái thân cả. Vậy thì này 
tâm, tại sao chúng khiến ngươi nổi giận (vì những 
lời ấy) lâu đến thế? 

 
54. Ngươi bảo "Vì người khác không ưa tôi", nhưng dù 

ở đời này hay đời sau, sự "không ưa" ấy cũng chẳng 
thể làm gì ngươi được, thì sao lại ghét thái độ ấy? 

 
55. Ngươi bảo "vì (những lời bôi bác kia) trở ngại lợi 

lộc", nhưng dù không muốn chịu tổn thất, cuối cùng 
ta cũng phải bỏ lại tất cả lợi lộc, chỉ còn những ác 
nghiệp thì vẫn tồn tại lâu dài. 
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56. Thà nay chết sớm còn hơn sống bằng nghề ác, vì 
nếu làm ác để mưu sinh thì dù sống lâu cuối cùng 
cũng phải chết. 

 
57. Giả sử người thì mộng thấy mình hưởng vui trăm 

năm, người khác mộng thấy mình hưởng vui chỉ 
trong khoảnh khắc, nhưng cả hai đều phải tỉnh lại. 

 
58. Khi tỉnh, cái vui trong cả hai giấc mộng đều không 

trở lại. Cũng thế, dù tuổi thọ có dài ngắn, song lúc 
chết đều giống nhau. 

 
59. Dù có được nhiều lợi dưỡng, hưởng vui thú lâu dài, 

thì khi chết cũng phải ra đi tay không mình trần thân 
trụi như bị giặc cướp sạch. 

 
60. Nếu nói: "Có tài sản mới sống được, mới tránh ác 

làm lành được"; nhưng nếu vì tài sản (lợi dưỡng) mà 
giận dữ thì hết phước mà lại sinh tội. 

 
61. Nếu vì mưu cầu sự sống mà làm toàn việc ác để rồi 

phải đọa, thì đời sống ấy đâu có ích gì? 
 

62. Ngươi nói: "Vì lời phỉ báng kia khiến người ta mất 
niềm tin nơi tôi, nên tôi tức giận người phỉ báng". 
Vậy sao không tức giận người nào phỉ báng kẻ 
khác? 

 
63. Nếu ngươi kham nhẫn được sự mất niềm tin đối với 

kẻ khác (vì không dính líu đến mình), thì tại sao 
ngươi không nhẫn được những lời khó chịu do phiền 
não (nơi người kia) sinh ra (cũng không dính gì đến 
mình)? 

 
64. Sân giận những người phá hại tượng, tháp, và chánh 
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pháp cao thượng là vô lối, vì những bậc giác 
ngộ không bao giờ bị tổn hại về điều ấy. 

 
65. Đối với những người làm hại bậc thầy và thân hữu, 

nên nghĩ sự tổn hại ấy đều do nhân duyên sinh khởi, 
biết vậy nên đình chỉ sân hận. 

 
66. Người ta bị hại do vật hữu tình cũng như vô tình, tại 

sao ta chỉ tức giận loài hữu tình? Bởi thế ta nên nhẫn 
chịu tất cả mọi tai hại (do hữu tình cũng như vô tình 
gây ra). 

 
67. Có người do ngu si mà làm hại, có người do ngu si 

mà nổi sân, vậy thì ai có lỗi, ai không lỗi? 
 

68. Tại sao xưa kia ta đã tạo nghiệp để bây giờ chịu quả 
báo bị hại? Mọi sự đều do nghiệp ta đã gây ra, sao 
lại tức giận kẻ khác? 

 
69. Khi đã thấy biết như vậy, thì ta nên nhất tâm tinh tấn 

làm lành và đem tình thương đối đãi với mọi người. 
 

70. Ví dụ khi một ngôi nhà bốc lửa cháy lan qua nhà 
khác, thì đáng nên mau rút bớt cỏ tranh hay bất cứ 
gì khiến ngọn lửa  
cháy lan. 

 
71. Cũng vậy, khi ngọn lửa sân cháy lan đến những gì 

tâm ta ái luyến, ta nên mau trừ khử sự ái luyến ấy, 
nếu không ngôi nhà công đức sẽ bị thiêu rụi. 

 
72. Như người bị trói tay chờ chết, chịu chặt bàn tay để 

thoát; nếu nhờ cái khổ trong lúc tu hành mà thoát 
địa ngục, không phải sung sướng hay sao? 
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73. Nếu hiện tại ta không chịu đựng được những khổ 
nhỏ nhặt, thì tại sao không trừ khử sân hận, cái nhân 
của những thống khổ lớn trong địa ngục? 

 
74. Vì tham dục, ta đã ngàn lần chịu khổ ở địa ngục 

thiêu đốt, không lợi ích gì cho bản thân hay người 
khác. 

 
75. Cái khổ này không đáng kể, nhưng lại có thể đem 

lại lợi ích lớn là trừ tổn hại cho tất cả chúng sinh. 
Vậy ta nên hoan hỉ chịu đựng nỗi đau khổ này. 

 
76. Nếu có người sung sướng ca tụng công đức kẻ thù 

ngươi, thì hỡi tâm ý, tại sao ngươi không cùng ca 
tụng để làm cho mình sung sướng? 

 
77. Sự hoan hỉ phát sinh kiểu ấy sẽ là suối nguồn an lạc 

vô tội, được chư Phật khen, và là cách hay để thu 
phục người. 

 
78. Ngươi nói: "Khi được khen như thế, người kia sung 

sướng, nhưng tôi không muốn nó sung sướng". Nếu 
vậy ngươi cũng nên chấm dứt trả thù lao cho tôi tớ 
ngươi (vì điều ấy làm chúng sung sướng), và ngươi 
sẽ bị khổ sở trong đời hiện tại cũng như những đời 
sau. 

 
79. Khi người khác ca tụng công đức ngươi, ngươi 

mong cho họ được an vui. Nhưng khi họ ca tụng 
công đức kẻ thù, thì sao ngươi không vui? 

 
80. Lúc đầu, ngươi phát tâm vô thượng bồ đề mong đem 

an lạc cho tất cả hữu tình, nay hữu tình được an vui 
tại sao ngươi lại tức giận ? 
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81. Lúc đầu, ngươi phát tâm mong tất cả hữu tình 

thành Phật, được cung kính cúng dường, nay sao 
ngươi lại sầu khổ khi thấy kẻ khác được chút ít lợi 
dưỡng cung kính? 

 
82. Tất cả hữu tình đều là cha mẹ, đáng lẽ ngươi phải lo 

cấp dưỡng chu đáo. Nay họ đã tự túc được, sao 
ngươi không mừng mà lại nổi sân? 

 
83. Nếu không mong cho chúng sinh được những mối 

lợi nhỏ nhặt (trong sinh tử) thì làm sao mong họ 
thành chánh giác? Còn đâu tâm bồ đề nơi một kẻ 
ghét người khác được giàu sang? 

 
84. Dù lợi dưỡng đã được hiến cho kẻ thù hay còn ở 

trong nhà thí chủ thì cũng không phải phần của 
ngươi, đâu can hệ gì đến ngươi khi thí chủ đem 
cúng hay không? 

 
85. Tại sao tự từ bỏ hạnh phúc và công đức của mình 

cùng tín tâm của người khác? Không khéo gìn giữ 
gia tài công đức của chính mình, sao ngươi không tự 
giận mình đi? 

 
86. Chẳng những ngươi không lo sợ về những ác hành 

mình đã tạo, mà còn muốn cạnh tranh với những kẻ 
đã tô bồi phước đức hay sao? 

 
87. Giả sử kẻ thù ngươi gặp khổ, thì có gì làm cho 

ngươi vui? Đương nhiên không phải chỉ vì ngươi 
mong cho kẻ thù đau khổ mà kẻ ấy bị tổn hại. 

 
88. Dù kẻ thù bị khổ sở như ngươi mong muốn, thì có gì 

để vui mừng? Nếu ngươi nói "thế là tôi mãn 
nguyện" thì không gì khiến người ta đọa lạc cho 
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bằng thái độ ấy. 
 

89. Đó là một lưỡi câu sắc nhọn vô cùng mà ông câu là 
vô minh phiền não đã tung ra, và khi đã cắn câu thì 
ta chỉ còn nước bị ngục tốt nấu nhừ trong chảo đồng 
sôi ở địa ngục. 

 
90. Sự vinh quang, lời ca tụng mà ta nhận được không 

đem lại công đức, trường thọ, hay vô bệnh, cũng 
không khiến cho thân thể được khinh khoái an vui. 

 
91. Nếu ta biết phân biệt thế nào là thực sự lợi ích cho 

bản thân, thì sự khen ngợi ca tụng đâu ích gì? Nếu 
chỉ muốn cầu vui chốc lát, thì nên trang sức và uống 
rượu cũng đủ. 

 
92. Nếu chỉ vì muốn được nổi danh mà phải mất cả tài 

sản, tính mạng, thì lúc chết, tiếng tăm ấy có ích gì, 
ai là người vui? 

 
93. Khi lâu đài bằng cát sụp đổ, kẻ ngu và trẻ nít khóc 

lóc thảm thiết, cũng vậy khi bị tổn thương danh 
tiếng, tâm ta giống như trẻ ngu. 

 
94. Âm thanh là vô thường, vô tâm (không có ý ca tụng 

ta), vậy nhận lời khen thì có gì vui? Ngươi bảo: "Nó 
làm cho người khen vui, còn danh tiếng của tôi làm 
tôi vui." 

 
95. Nhưng dù khen ta hay khen kẻ khác thì với ta có ích 

gì? Vì cái vui thuộc về bản thân người khen, ta 
không được một chút gì. 

 
96. Nếu nhân người vui mà ta vui, thì đáng lẽ phải vui 

với tất cả mọi người, chứ tại sao khi họ vui vẻ khen 
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ngợi kẻ thù ta thì ta lại không vui? 

 
97. Vậy khi nghĩ rằng mình được ca tụng mà tâm sinh 

vui mừng, thì thái độ vui mừng ấy không thích 
đáng, chỉ là cách hành xử của trẻ ngu. 

 
98. Sự ca tụng, danh dự làm cho tâm tán loạn, phá hoại 

tâm chán lìa sinh tử, khiến ta ganh ghét với những 
người có đức, và hủy hoại những việc lành. 

 
99. Nếu hiện tại có người muốn phá hủy danh tiếng ta, 

thì không phải họ đang cứu ta khỏi đọa vào các ác 
đạo đấy sao? 

 
100. Người chỉ tầm cầu giải thoát thì không cần bị lợi 

lộc, cung kính trói buộc. Sao ta lại tức giận người 
cởi mở cho ta những dây trói ấy? 

 
101. Nếu khi ta muốn đi đến một nơi đầy dẫy những 

thống khổ, mà nhờ ơn Phật gia bị, (kẻ hại ta) đã 
đóng cửa không để ta đi. Vậy sao ta lại tức giận 
họ? 

 
102. Nếu nói: "Kẻ thù làm trở ngại công đức", thì giận 

họ cũng vô lý. Vì không có hạnh tu nào khó cho 
bằng nhẫn nhục, tại sao không nhẫn kẻ ấy đi? 

 
103. Nếu vì những lỗi lầm phiền não của chính mình 

mà ta không chịu nổi kẻ thù, vậy là ta tự trở ngại 
sự tu hạnh nhẫn nhục, cái nhân của phước đức. 

 
104. Nếu không bị hại thì hạnh nhẫn nhục không sinh 

khởi. Có bị oán thù mới sinh cái phước của sự 
kham nhẫn. Kẻ thù đã là cái nhân cho ta tu phước, 
thì sao ta lại bảo họ trở ngại phước? 
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105. Người đến xin đúng lúc thì không phải là chướng 

ngại cho sự bố thí, cũng như không thể nói các 
thầy truyền giới là trở ngại cho việc xuất gia. 

 
106. Trên đời, những người ăn xin - cơ hội cho hạnh tu 

bố thí - thì rất nhiều, nhưng kẻ thù, cơ hội cho 
hạnh tu nhẫn nhục, thì rất hiếm. Vì nếu ta không 
ra ngoài để gây thù kết oán với ai, thì cũng chẳng 
ai đến hại ta cả. 

 
107. Bởi thế, kẻ thù nghịch cũng như báu vật vào nhà, 

ta không nhọc sức mà bỗng dưng có được. Họ 
giúp ta thực hành hạnh giác ngộ, vậy ta nên ưa 
thích kẻ thù nghịch  
với mình. 

 
108. Vì kẻ thù nghịch và ta cùng hợp tác mới viên 

thành hạnh tu nhẫn nhục, nên cái quả báo công 
đức của hạnh ấy trước hết hãy nên phụng hiến cho 
kẻ thù, vì họ là cơ hội cho ta tu nhẫn. 

 
109. Ngươi bảo: "Kẻ thù đâu có ý muốn giúp cho ta, 

nên không đáng cung phụng", nhưng nếu vậy cũng 
không nên cúng dường chính pháp giúp ta tu thiện 
(vì Pháp cũng vô tư, không có ý định gì.) 

 
110. Nếu nói: "Kẻ thù nghịch chỉ nghĩ chuyện làm hại 

tôi, nên không đáng cung dưỡng." Nhưng làm sao 
tu nhẫn được, nếu kẻ thù toàn như y sĩ hết trọi? 
(nghĩa là tuy gây khổ đau nhưng có thiện ý). 

 
111. Bởi thế, nhờ một người sân si tột độ, ta mới có thể 

tu hạnh nhẫn nhục kiên cố, chỉ có kẻ thù mới làm 
nhân cho hạnh nhẫn, nên đáng cúng dường họ như 
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cúng dường chánh pháp. 

 
112. Do vậy, đức Mâu Ni đã dạy :"Chúng sinh và Phật 

đều là hai ruộng phước thù thắng. Hãy thường 
kính trọng hai ruộng phước ấy thì hoàn tất được 
các hạnh Ba-la-mật." 

 
113. Trong các đối tượng ta nương vào để tu hành thì 

chúng sinh có giá trị ngang với chư Phật. Nếu kính 
Phật không kính chúng sinh, đâu có lời kinh nào 
nói thế? 

 
114. Dĩ nhiên không phải Phật, chúng sinh tương 

đương về phương diện trí và đức, mà do hiệu quả 
từ hai đối tượng ấy phát sinh ra. Vì chúng sinh 
giúp ta thành Phật, nên cả hai (Phật và hữu tình) 
bình đẳng. 

 
115. Cúng dường chúng sinh với tâm từ bi thì có phước 

vô biên, vì chúng sinh là nhân đem lại sự tôn quý; 
phước đức do sự kính Phật đem lại là rộng lớn, 
cũng vì sự tôn quý của Phật. 

 
116. Vì cả hai đều giúp cho cái nhân thành Phật, nên 

Phật và chúng sinh đều bình đẳng. Nhưng chúng 
sinh không thể nào bằng Phật về phương diện biển 
công đức vô biên. 

 
117. Đầy đủ công đức tối thắng quy tụ lại nơi một thân 

thể, thì chỉ có Phật mà thôi. Đối với người chỉ có 
một ít phần của công đức thù thắng ấy, dù có cúng 
cả ba cõi cho họ cũng chưa đủ. 

 
118. Vì hữu tình có tham dự trong sự phát sinh những 

công đức thù thắng của Phật pháp, chỉ vì một phần 
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công đức phù hợp nhau ấy, ta nên cúng dường 
chúng sinh. 

 
119. Chư Phật không dua dối đã thành thân hữu của 

chúng sinh, ban vô lượng lợi lạc cho hữu tình. Vậy 
còn cách nào khác để báo ân Phật hơn là làm cho 
chúng sinh an vui? 

 
120. Chỉ có làm lợi ích chúng sinh mới đủ báo ân đức 

chư Phật đã xả thân vào địa ngục Vô gián để cứu 
độ hữu tình. Bởi thế, dù có chịu tổn hại vì những 
chúng sinh này, ta cũng nên làm các thiện hành lợi 
lạc cho chúng. 

 
121. Chư Phật vì hữu tình còn không tiếc thân mạng, 

thế thì sao ta còn ngu si kiêu mạn không chịu phục 
vụ chúng sinh, tự xem mình như tôi tớ? 

 
122. Chúng sinh vui thì chư Phật vui, chúng sinh bị tổn 

hại thì chư Phật thương xót. Do vậy nếu ta làm 
cho hữu tình hoan hỉ thì Phật sẽ hoan hỉ, mạo 
phạm chúng sinh cũng là làm Phật tổn thương. 

 
123. Khi thân thể đang bị lửa vây thì dù ai đem đến đủ 

thứ dục lạc cũng không khoái. Cũng thế nếu làm 
tổn hại chúng sinh, thì không cách gì khiến chư 
Phật hân hoan. 

 
124. Trong quá khứ con đã tổn hại chúng sinh, khiến 

Phật với tâm đại bi rộng lớn không được hoan hỉ. 
Tất cả những tội lỗi ấy con nay đều xin sám hối. 
Xin Phật đại từ bi tha thứ hết cho con. 

 
125. Vì muốn làm đức Như lai hoan hỉ, từ nay trở đi 

con sẽ chấm dứt tác hại chúng sinh, làm lợi lạc 
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cho tất cả. Dù chúng sinh có đạp lên đầu 
con, thà chết con cũng ráng làm vui lòng Phật, 
đấng Chúa tể thế gian. 

 
126. Phật với tâm đại bi vô ngại, xem chúng sinh 

không khác chính mình, xem hữu tình vốn có Phật 
tính. Như vậy sao ta không kính trọng chúng sinh? 

 
127. Làm chúng sinh vui chẳng những khiến Như lai 

hoan hỉ, mà còn thành tựu được lợi ích cho bản 
thân và xóa tan đau khổ trên đời. Bởi thế, ta nên 
thường tu tập hạnh ấy. 

 
128. Ví như có vị đại thần của vua làm tổn hại nhiều 

người, nhưng kẻ nhìn xa trông rộng dù có khả 
năng cũng không làm hại vị ấy. 

 
129. Vì họ biết đại thần kia không cô thế, sau ông ta 

còn có thế lực của vua. Kẻ làm tổn hại ấy tuy sức 
yếu nhưng không nên coi thường. 

 
130. Chính Đức Phật đại bi và ngục tốt hung ác ở địa 

ngục là những chỗ dựa cho kẻ thù ta. Bởi thế ta 
nên làm cho chúng sinh hoan hỉ y như bề tôi hầu 
bạo chúa. 

 
131. Dù bạo chúa có nổi trận lôi đình cũng không thể 

lôi ta xuống địa ngục để chịu khổ, như quả báo 
của sự mạo phạm hữu tình. 

 
132. Và dù bạo chúa ấy có hoan hỉ cũng không thể biếu 

cho ta Phật quả niết bàn, quả báo của sự đem lại 
an vui cho  
chúng sinh. 
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133. Sao không thấy: làm hữu tình an vui đem lại kết 
quả là đời này được vinh quang, tương lai thành 
chánh giác. 

 
134. Trong vòng sinh tử luân hồi, nhờ nhẫn nhục ta sẽ 

được sắc đẹp, không bệnh, tiếng tốt, sống lâu, 
hạnh phúc như vua Chuyển luân. 
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Chương Bảy 
 

TINH TẤN 
 

1. Sau khi tu nhẫn, cần tu tinh tấn. Có tinh tấn thì mới 
có thể an trú tâm Bồ đề. Cũng như không có chuyển 
động nếu thiếu gió, phước đức không sinh nếu 
không tinh tấn. 
 

2. Tinh tấn là hăng hái đối với điều lành. Những 
chướng ngại cho tinh tấn là biếng nhác, tham đắm 
những chuyện thấp hèn, tự khinh mình, nản chí thối 
lui. 

 
3. Vì tham hưởng thú vui làm biếng, ưa ngủ nghỉ, 

không chán khổ luân hồi, mà ta càng ngày càng giải 
đãi. 

 
4. Đã bị vướng vào lưới mê, kế tiếp lại mắc cái bẫy thọ 

sinh. Sao ta không biết mình sẽ sa vào miệng thần 
chết? 

 
5. Không thấy tử thần đã tuần tự giết đồng loại ta sao? 

Thế mà những kẻ tham ngủ vẫn bất động như trâu 
thấy đồ tể. 

 
6. Sau khi niêm phong tất cả lối thoát, tử thần đang 

rình rập, sao người có thể ham ăn và ngủ? 
 

7. Tử vong sẽ đến rất nhanh, hãy sớm trữ lương thực 
cho kịp. Nếu chờ tử thần đến bên hông mới hết lười 
biếng thì đã quá muộn, còn ích gì? 

 
8. Có khi việc chưa làm, hoặc mới khởi sự, hoặc còn 

dang dở, tử thần đột nhiên xuất hiện: Ôi, mạng ta 
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hết rồi! 
 

9. Khi thân thuộc bằng hữu ta đã tuyệt vọng, đau buồn 
sưng mắt, hai dòng lệ chảy dài trên má, đấy là lúc ta 
thấy sứ giả thần chết đến. 

 
10. Kinh sợ nhớ lại tội lỗi mình, hãi hùng nghe những 

âm thanh ở địa ngục, ta hoảng hốt vùi thân trong 
phẩn uế, lúc ấy còn làm được gì? 

 
11.  Hiện tại, cái khổ chết đã khiến ta sợ hãi như con cá 

lăn lộn trên cát nóng, nói gì cái khổ khó nhẫn ở địa 
ngục, quả báo tội lỗi ta đã làm? 

 
12. Như thịt da trẻ sơ sinh chạm phải nước sôi thì đau 

đớn kinh khủng, kẻ đã tạo nghiệp địa ngục là ta làm 
sao có thể an nhiên được? 

 
13. Kẻ yếu đuối không nỗ lực mà muốn được kết quả, 

thì phải chịu nhiều tai hại. Khi cái chết đến, họ kêu 
trời, tôi đau khổ chết mất. 

 
14. Nhờ nương vào chiếc bè là thân người này, ta có thể 

vượt qua biển khổ lớn. Chiếc bè này khó có lại, hỡi 
kẻ ngu, đừng ham ngủ! 

 
15. Sao lại bỏ pháp hỉ thù thắng, nguồn gốc của tối 

thượng an lạc, mà vui với những thói hèn hạ chỉ đưa 
đến tán loạn lăng xăng? 

 
16. Đừng khiếp sợ, hãy tích lũy hai thứ hành trang là 

thiền định khiến thân tâm được tự chủ, và quán bình 
đẳng ta, người. Hãy siêng tu pháp đổi địa vị xem 
người như mình. 
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17. Không nên khiếp nhược tự thối lui, cho rằng 

"chắc mình không thể nào đạt giác ngộ". Đức Như 
lai đã nói lời chân thật (trong kinh Diệu Tý Thưa 
Hỏi) rằng: 

 
18. Nếu phát khởi năng lực tinh tấn, thì cả đến những 

côn trùng như ruồi muỗi cũng chứng được vô 
thượng Bồ đề. 

 
19. Huống nay ta được sinh làm người, có khả năng 

phân biệt lợi hại, nếu không xả giới Bồ tát, thì sao 
lại không chứng đạo? 

 
20. Nếu bảo "tôi sợ phải xả bỏ tay chân v.v..." đó là kẻ 

ngu lo sợ vô lối khi chưa phân biệt được nặng nhẹ. 
 

21. Vì trải qua vô số kiếp, ta đã từng cả ngàn lần bị 
đâm, đốt, cưa xẻ mà đến nay vẫn chưa thành Chánh 
giác. 

 
22. Nay những khổ ta phải chịu để giác ngộ thì có giới 

hạn, như vì muốn chữa bệnh mà ta phải chịu cái đau 
giải phẫu. 

 
23. Y sĩ khi muốn chữa bệnh cũng phải dùng những 

biện pháp gây đau đớn để trị liệu, vậy ta hãy nhẫn 
chịu những khổ nhỏ để diệt trừ tất cả khổ. 

 
24. Đấng Vô thượng Y vương thì không cần sử dụng 

cách chữa trị tầm thường ấy. Bằng một phương 
thuốc hết sức êm dịu, Ngài chữa trị tất cả các chứng 
bệnh nan y. 

 
25. Trước hết, ngài dạy chúng sinh bố thí những thực 

phẩm như rau rán, vân vân... Khi đã tập quen bố thí 
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những vật nhỏ rồi, mới có thể bố thí thịt trên thân 
mình. 

 
26. Khi đã giác ngộ bản thân mình cũng nhỏ nhặt không 

khác gì rau cỏ, thì xả thịt trên thân cũng như cho 
một mớ rau, đâu khó khăn gì? 

 
27. Bồ tát đã tận trừ điều ác nên không còn khổ, có trí 

tuệ nên không lo sầu. Vì chính tà kiến chấp ngã và 
ác nghiệp làm cho thân tâm sầu khổ. 

 
28. Bồ tát không bao giờ sinh tâm nhàm chán khi ở lại 

trong sinh tử để cứu vớt chúng sinh. Nhờ có phước 
đức, Bồ tát được thân thư thái, và nhờ có trí tuệ mà 
tâm an vui. 

 
29. Nhờ năng lực tâm Bồ đề, Bồ tát tiêu trừ mọi ác 

nghiệp quá khứ và gặt hái vô lượng công đức. Do đó 
mà nói Bồ tát thù thắng hơn Thanh văn. 

 
30. Vậy, hãy tiêu trừ tất cả chán mệt, ngự trên con tuấn 

mã là tâm bồ đề để đi từ an vui đến an vui. Người có 
trí sao còn thối thất? 

 
31. Những điểm tựa (cho Bồ tát) để siêng làm lợi lạc 

hữu tình gồm 4: dục (nguyện), Tín, Hỉ và Xả. Dục 
phát sinh do sợ khổ và do quán sát lợi ích của dục. 

 
32. Vậy, muốn tăng trưởng tinh tấn, ta phải cố từ bỏ 

những năng lực đối nghịch của nó như giải đãi, 
khiếp nhược; và tích lũy những năng lực là Dục, Tự 
tin, Hỉ, Xả. 

 
33. Ta đã phát nguyện diệt trừ lỗi lầm của bản thân và 

tha nhân, và để trừ tiệt mỗi lầm lỗi này cũng cần 
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phải tu trải qua vô số kiếp. 

 
34. Nhưng nếu ta chưa có một phần nhỏ nào của sự tinh 

tấn cần thiết để tận diệt lỗi lầm, thì nhất định ta sẽ 
đọa vào vô lượng khổ. Làm sao tim ta không hoảng 
sợ?  

 
35. Cũng thế ta đã nguyện thực chứng vô lượng công 

đức cần thiết cho ta lẫn người. Và muốn có được chỉ 
một trong những công đức này, ta cũng đã phải tu 
vô số kiếp. 

 
36. Thế mà ta lại chưa từng sinh khởi được một phần 

nhỏ nào của công đức cần tu tập. Thật lạ lùng thay, 
ta đã lãng phí một cách vô nghĩa tấm thân người khó 
được này. 

 
37. Tôi chưa cúng dường chư Phật, chưa bày tiệc vui 

lớn (mời Phật và chúng sinh đến hưởng, xem 
chương III), chưa thực hành theo giáo lý, chưa thỏa 
mãn mong ước của kẻ nghèo.  

 
38. Tôi chưa ban vô úy cho những người sợ hãi. Tôi 

cũng chưa đem vui cho người khổ. Vậy tôi chỉ còn 
nước phải chịu thống khổ nhập thai, cùng với những 
khổ già, bệnh, chết.  

 
39. Trong đời hiện tại và các đời trước, những nỗi khổ 

như trên phát sinh do tôi đã không nhiệt tình học 
Pháp. Khi đã biết vậy, thì ai còn từ bỏ nhiệt tâm tu 
hành? 

 
40. Chính đấng Thiện Thệ đã nói rằng dục (mong cầu) 

là căn nguyên của mọi đức tính. Gốc rễ của mong 
cầu Pháp là luôn tư duy về nhân quả nghiệp báo. 
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41. Tất cả những đau khổ kém vui, những sợ hãi, mong 

cầu không toại ý đều phát sinh từ tội lỗi quá khứ. 
 

42. Nhờ làm các thiện hành được thúc đẩy bởi thiện 
dục, đi đâu ta cũng gặp lành do quả báo công đức 
đem lại. 

 
43. Dù mong cầu hạnh phúc, kẻ làm ác đến đâu cũng 

gặp toàn quả báo của tội ác hiện ra trước mắt, bị 
đánh gục bởi khí giới sắc bén của thống khổ. 

 
44. Nhờ những thiện nghiệp về trước, tôi sẽ sinh vào 

trong lòng mát rượi của một đóa sen thơm tho 
khoáng đạt. Nhĩ căn tôi được nuôi dưỡng bằng Pháp 
ngữ vi diệu của đức Như Lai, thân tâm thấm nhuần 
phát sáng. Khi hào quang Phật chiếu đến, hoa sen 
trắng nở ra một thân thể thù thắng, tôi sung sướng 
thành con Phật đứng trước đức Như Lai. 

 
45. Nhưng hậu quả của bất thiện là tôi sẽ chịu khổ bị 

ngục tốt Diêm vương lột da rồi dội nước đồng sôi 
lên thân thể. Tôi lại còn bị đâm bằng những gươm 
nhọn tóe lửa làm cho thịt nát nhừ, và tôi sẽ ngã quỵ 
trên nền sắt nóng bỏng. 

 
46. Bởi thế, tôi cần phải ham thích việc lành, và cung 

kính tu thiện nghiệp. Theo quy tắc nói trong kinh 
Kim Cương Tràng, tôi khởi sự hành thiện và tập 
đức tự tin. 

 
47. Khi muốn làm việc gì, trước hết hãy tự lượng sức 

xem mình có khả năng theo đuổi việc ấy không, nếu 
không thì đừng làm. Nhưng khi đã làm thì không 
được thối lui. 
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48. Vì nếu thối lui, thói quen này sẽ tiếp tục trong 
những đời sau, và sự ác cùng đau khổ sẽ gia tăng. 
Lại nữa, khi ấy mọi hành vi cùng kết quả hành vi 
cũng sẽ yếu ớt, không thành tựu. 

 
49. Nên có tâm tự tín đối với sự làm lành dứt ác, và khả 

năng mình để làm việc ấy, với ý nghĩ: "Tự ta sẽ làm 
việc này." }ó là tự tín để hành động. 

 
50. Người đời vì bị phiền não khống chế nên không thể 

làm việc để tự lợi cho bản thân. Họ không thể tinh 
tấn tu lợi tha như tôi, bởi thế tôi sẽ cố gắng hết sức 
mình. 

 
51. Người khác vì những công việc thế tục thấp hèn mà 

còn siêng năng cần mẫn, sao tôi lại ngồi không? 
Nhưng cũng không nên vì kiêu căng ngạo mạn mà 
tu hành, tốt nhất là đừng kiêu mạn. 

 
52. Khi những con quạ gặp một con rắn chết chúng sẽ 

dũng cảm như chim phượng hoàng. Cũng vậy nếu 
đức tự tin nơi tôi (để đối trị phiền não) yếu kém, thì 
một lỗi lầm nhỏ cũng đủ khiến tôi suy sụp. 

 
53. Làm sao những kẻ vì yếu kém đã từ bỏ nỗ lực hành 

thiện, có thể giải trừ sự nghèo thiếu phước đức? 
Nhưng với người có đức tự tín, lại nỗ lực tu hành, 
thì dù gặp trở ngại lớn cũng không sao. 

 
54. Bởi thế, với một tín tâm kiên cố, tôi sẽ thắng lướt 

mọi sa đọa, vì nếu tôi để cho tội lỗi sa đọa đánh bại 
mình,  thì cái ước muốn vượt ngoài tam giới của tôi 
sẽ trở thành chuyện đùa. 
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55. Tôi sẽ chiến thắng mọi phiền não tội ác, không để 
cho phiền não thắng lướt tôi. Tôi, đứa con của đấng 
Chiến thắng, như một Sư tử con, sẽ kiên trì đức tự 
tin này. 

 
56. Người bị ngã mạn khống chế là không đủ đức tự tin. 

Người có tự tin thì không bị giao động vì giặc phiền 
não, nhưng người ngạo mạn thường bị đánh gục vì 
chính phiền não ngã mạn nơi mình. 

 
57. Người bên trong ngã mạn (tự cho mình nhất) bên 

ngoài lộ vẻ kiêu căng, thì sẽ đi đến các cõi ác, đọa 
xứ, mất hết phúc lạc đời người, trở thành nô bộc ăn 
cơm thừa canh cặn. 

 
58. Ngu si, xấu xí, thân thể suy nhược, đến đâu cũng bị 

khinh rẻ, những kẻ tu khổ hạnh ngạo mạn cũng 
được kể vào hạng tự tin, thì hạng người thấp kém lại 
giống gì? 

 
59. Kẻ nào nắm lấy đức tự tín để khắc phục kẻ thù ngã 

mạn, chính là người hùng chiến thắng. Hơn nữa, kẻ 
nào quyết chinh phục sự bành trướng kẻ thù ngã 
mạn này, thì hoàn toàn đạt được kết quả của một 
đấng Chiến thắng, viên mãn ước nguyện của thế 
gian. 

 
60. Nếu tôi thấy mình ở giữa một đám phiền não, tôi sẽ 

dùng trăm phương ngàn kế để chịu đựng, như một 
con sư tử giữa đám chồn, không để cho phiền não 
tác hại. 

 
61. Như người ta giữ gìn đôi mắt mình lúc gặp nguy 

hiểm lớn, cũng vậy khi lâm nguy tôi sẽ giữ gìn mắt 
tuệ của mình, không để cho phiền não thao túng. 
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62. Thà bị thiêu đốt, bị chặt đầu, bị giết hơn là khuất 
phục giặc phiền não. Dù ở đâu, lúc nào tôi cũng 
quyết không làm những việc vô nghĩa. 

 
63. Như trẻ con thích thú theo đuổi những trò chơi, ta 

nên sinh tâm đam mê thích thú đối với việc lành, 
không bao giờ chán. 

 
64. Tất cả hành động con người đều cốt để đạt đến hạnh 

phúc, mà chắc gì đã được. Việc làm vừa tự lợi, lợi 
tha nhất định đem lại an vui; nhưng nếu không làm, 
thì đâu có được niềm vui ấy? 

 
65. Người đời tham cầu năm dục không chán, như ong 

tham hút mật bôi đầu lưỡi dao bén. Thế thì sao tôi 
lại chán làm các công đức đưa đến hạnh phúc an vui 
của Niết bàn? 

 
66. Vì muốn viên thành phước đức tôi sẽ hoan hỉ dấn 

thân làm việc lành như một con voi đang bị mặt trời 
giữa ngọ thiêu đốt, gặp được ao mát vội nhào xuống 
tắm. 

 
67. Khi thân tâm suy yếu mỏi mệt, tôi nên tạm xả hơi để 

có thể tiếp tục lâu dài. Sau khi làm tốt một công việc 
cũng nên xả để hướng đến những thiện sự khác. 

 
68. Như một chiến sĩ lão luyện trên chiến trường phản 

công trước mũi kiếm kẻ thù, tôi cũng sẽ đánh trả 
mũi nhọn của phiền não và trói kẻ thù này một cách 
thiện nghệ. 

 
69. Trong khi đánh nhau lỡ làm rơi kiếm, người ta sợ 

hãi nhặt lên ngay, cũng thế khi mất chánh niệm tôi 
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sẽ đề khởi lại ngay vì sợ sa địa ngục. 
 

70. Như độc dược lan khắp thân thể do máu tuần hoàn, 
cũng vậy nếu phiền não có được cơ hội, thì tội ác sẽ 
hoàn toàn che lấp bản tâm. 

 
71. Hành giả cần phải chuyên chú giữ tâm như kẻ mang 

bát dầu bị người đưa gươm kề cổ dọa sẽ giết nếu 
làm rơi một giọt. 

 
72. Lại như khi bị con rắn bò lên bụng, ta phải tức tốc 

đứng bật dậy để hất nó ra; nếu tình cờ nổi cơn làm 
biếng hay ưa ngủ, phải nhanh chóng xua tan. 

 
73. Mỗi khi lỡ phạm lỗi lầm, nên tự thống trách, thường 

nghĩ từ nay về sau ta sẽ không bao giờ tái phạm. 
 

74. Để phòng lỗi lầm phát sinh, vào mọi thời nên tu 
chính niệm. Với động lực này ta nên đi tìm minh sư 
để hoàn tất sự nghiệp chính đạo. 

 
75. Muốn có năng lực để làm thiện sự, trước khi bắt tay 

vào việc gì, nên nhớ lại lời khuyên trong Chương 
Bốn nói về bất phóng dật, rồi hân hoan khởi sự làm 
công việc. 

 
76. Như bông tơ mềm nhẹ bay theo làn gió thổi, khi 

thân tâm phấn chấn thì mọi thiện sự đều dễ thành. 
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Chương tám 
 

THIỀN ĐỊNH  
(Tịnh lự, lóng sạch) 

 
1. Sau khi phát khởi tinh tấn, hãy để tâm an trú trong 

thiền định. Người mà tâm tán loạn thì sẽ bị rơi vào 
nanh vuốt của phiền não mê muội. 
 

2. Nếu cả thân và tâm đều viễn ly (thân viễn ly là ở nơi 
vắng vẻ, tâm viễn ly là không tham đắm thế tục) thì 
tán loạn không sinh. Bởi thế, cần phải xa lìa trói 
buộc của đời sống thế tục (gia đình bè bạn) và từ bỏ 
những tư tưởng thế tục (liên hệ tài sắc, danh, ăn, 
ngủ). 

 
3. Vì ái luyến thân bằng quyến thuộc, yêu mến danh 

lợi nên khó bỏ thế tục. Bậc trí hoàn toàn từ bỏ 
những thứ ấy để tuần tự thực hành thiền quán theo 
những nguyên tắc sau đây: 

 
4. Vì biết rõ chỉ có tuệ quán thù thắng (gọi tắt là tuệ, 

hay chiếu, sáng suốt) nghĩa là có kèm tịnh chỉ (định, 
hay tịch, vắng lặng) mới diệt được mê lầm phiền 
não, trước tiên nên tu tịnh chỉ. Tịnh chỉ thành tựu là 
do lìa tham ái. 

 
5. Tự bản thân đã vô thường (nay còn mai mất, chóng 

thay đổi), lại còn đi tham luyến những kẻ khác cũng 
vô thường, thì dù có tái sinh trở lại cả ngàn lần cũng 
không gặp được những người mình yêu mến. 

 
6. Khi chưa tìm thấy họ đương nhiên ta sẽ sầu khổ 

không vui, vì không vui nên không thể đi vào chính 
định (còn gọi tam ma địa, đẳng chí... là CHỈ). Dù có 
gặp được cũng không biết đủ (muốn gặp hoài), nên 
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cũng lại sầu khổ vì ái luyến như trước. 
 

7. Tham đắm những người, vật hữu tình là hoàn toàn 
ngược với thực chất của các pháp (hay hiện tượng, 
vì thực chất chúng là vô thường, như huyễn). Sự 
tham đắm ấy cũng hủy hoại cái tâm cầu đạo hướng 
đến giải thoát, chán lìa sinh tử; và rốt cuộc phải rước 
lấy sầu khổ khóc than.  

 
8. Nếu ta cứ nhớ thương những người thân, thì cuộc 

đời này trôi qua một cách vô nghĩa. Và như vậy là ta 
để cho những thân bằng quyến thuộc vô thường phá 
hỏng cơ hội tu chứng đạo lý chân thường.  

 
9. Hành vi đã giống với phàm phu ngu si như vậy, thì 

chắc chắn ta phải đọa lạc vào ba ác đạo (ba cõi xấu: 
địa ngục, quỷ đói, súc sinh). Nếu mục đích của ta là 
hướng đến cảnh giới giải thoát thì cần gì phải thân 
gần những người phàm phu ngu độn? [Câu cuối 
này, bản Hoa ngữ là Tâm dục phó thánh cảnh/ Hà 
nhu cận phàm phu. Bản dịch Anh Pháp giống nhau 
nhưng khác với bản Hoa ngữ. Anh dịch: And if I am 
led there by those unequal to the Noble Ones/ What 
is the use of entrusting myself to the childhish? Pháp 
dịch: Et quand m'y conduisent ceux qui ne 
ressemblent pas aux êtres nobles/ A quoi bon m' en 
remettre à eux? Tự phó thác thân phận cho những 
kẻ phi thánh làm gì khi chúng chỉ dẫn ta đến ác 
đạo?] 

 
10. Mới phút trước bạn bè thân thiết, phút sau đã thành 

thù địch. Vào dịp vui cũng có thể chuốc oán cừu, ôi, 
kẻ phàm phu thật khó mà làm cho họ vừa lòng.  

 
11. Khi ta lấy lời thành thật bảo họ, họ nổi giận và lại 

còn xúi ta từ bỏ việc lành. Nếu ta không nghe lời, họ 



 

255 

 
sẽ nổi sân mà rơi vào đường ác. 

 
12. Ganh ghét với kẻ hơn mình, cạnh tranh với kẻ bằng 

mình, ngạo nghễ với kẻ thua mình, được khen thì 
kiêu căng; nói lời trái tai thì nổi giận. Làm bạn với 
những người ngu như thế đâu có ích gì?   

 
13. Làm bạn với kẻ ngu chắc chắn sẽ sinh cái lỗi khen 

mình chê người, ưa bàn chuyện thế tục và những 
điều không tốt. 

 
14. Bởi thế, gần thân tộc bạn bè chỉ rước lấy tổn hại. Họ 

không có lợi gì cho ta, ta cũng không ích gì cho họ. 
 

15. Vậy cần phải xa lìa phàm phu ngu si. Khi gặp họ 
hãy vui vẻ chào đón, nhưng đừng quá thân mật, hãy 
theo cách giao tiếp của chính nhân quân tử (nghĩa là 
không vồn vã lắm). 

 
16. Như ong lấy mật hoa, khi vì pháp (sống đúng theo 

giới luật Phật chế) ra ngoài hóa duyên (khất thực, 
xin ăn) xong, hãy an nhiên như vừng trăng mới. 
[sngon chad ma mthong bzhin, Matics dịch like the 
new moon. Dịch giả Hoa ngữ cho rằng rất khó lý 
giải, và dịch thành như tích vị mưu diện, nghĩa là 
như chưa từng toan tính gặp nhau trước đấy. Bản 
dịch Anh, Pháp cũng tương tự. Tôi theo cách dịch 
của Matics trên đây do dịch giả Hoa ngữ cung cấp, 
vì nó nên thơ và phù hợp với Luận Thanh tịnh đạo 
nói về hạnh khất thực từng nhà, vị khất sĩ như vừng 
trăng chiếu ngàn nhà, không có thân sơ, luôn mới 
mẻ.] 

 
17. Nếu ôm giữ ý nghĩ kiêu mạn, cho rằng ta đây giàu 

có, được mọi người cung kính, ai cũng yêu mến ta; 
người như vậy lúc chết nhất định sẽ đâm ra hãi sợ 
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(sợ sa ác đạo). 
 

18. Này ý thức ngu si kia ơi, bất kể tham luyến vật gì, 
nhất định ngươi sẽ rước lấy ngàn lần nỗi đau khổ mà 
ngươi phải chịu trong đời này. 

 
19. Do vậy, kẻ có trí không bao giờ tham luyến, vì tham 

luyến sẽ đưa đến nỗi sợ đọa vào ba đường ác. Hãy 
giữ vững sự tin hiểu như sau: những sự vật kia tự 
bản chất là đáng bỏ. 

 
20. Dù ta có nhiều tiền lắm của, nổi danh khắp thiên hạ, 

thì những danh lợi thâu thập được ấy cũng không 
thể chiều theo ý muốn của ta. 

 
21. Lời ca tụng đâu đáng để làm ta vui khi cũng có 

người hủy báng ta? Lời chê bai đâu đáng làm ta sầu 
khổ, khi cũng có người khen ta? 

 
22. Hữu tình chúng sinh có đủ loại tâm tính, ngay đến 

chư Phật cũng không thể làm cho họ vui lòng, 
huống chi kẻ hèn kém như ta? Vậy nên xả bỏ ưu tư 
ấy. 

 
23. Họ khinh miệt kẻ bần cùng và nói xấu người giàu 

có. Bản chất họ khó kết thân như thế, thì làm bạn 
với họ có gì vui? 

 
24. Đức Như lai có dạy rằng: Kẻ phàm ngu nếu không 

được lợi lộc thì sầu não không vui, bởi thế đừng làm 
bạn với họ. 

 
25. Những chim thú và cây trong rừng không có phát ra 

những âm thanh châm chích nhĩ căn. Làm bạn với 
chúng thì ta thường an vui. Đến bao giờ ta mới được 
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ở yên với chim thú trong núi rừng?  

 
26. Bao giờ tôi mới được ở gốc cây, trong hang động 

hoặc chùa hoang vắng? Nhưng tôi nguyện tâm này 
không còn tơ tưởng đến thân bằng quyến thuộc, cắt 
đứt ham muốn đối với trần thế.  

 
27. Bao giờ tôi mới được dời đến chỗ thiên nhiên 

khoáng đạt để khỏi chấp đây là chỗ của tôi, tâm 
không còn tham đắm, được tự do tự tại? 

 
28. Bao giờ tôi mới được ở an không sợ hãi, chỉ giữ ít 

vật dụng cần thiết, y phục thì kẻ trộm không thèm 
lấy, thậm chí không cần phải che thân? 

 
29. Bao giờ tôi mới đến được rừng thây, tiếp xúc cảnh 

ấy mà phát sinh ý nghĩ: Bộ xương của tử thi với 
thân thể của ta, đều là những thứ sẽ đi đến hoại diệt.  

 
30. Thân ta nhanh chóng vữa nát, hôi thối đến nỗi chồn 

sói cũng không dám đứng ăn ở đầu gió. Sự biến đổi 
của thân này chung cuộc sẽ như vậy. 

 
31. Chỉ một tấm thân này lúc sống thì xương thịt liên 

kết nhau, nhưng chết rồi là phân tán mỗi thứ một 
nơi, huống chi những người thân thuộc. 

 
32. Khi sinh ra đã ra một mình, lúc chết cũng đơn độc 

chết, những thống khổ khi tứ đại phân tán không ai 
san sẻ được với mình, thì thân bằng quyến thuộc có 
ích gì? 

 
33. Như lữ khách trên đường dài không tham đắm chỗ 

tạm dừng chân, kẻ đang đi trên đường ba cõi (cõi 
Dục, cõi Sắc và Vô sắc) cũng không nên ái luyến 
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gia đình từ đấy mình đã sinh ra. 
 

34. Sao ta phải chờ đến lúc thân thể được bốn người 
khiêng, với thân bằng quyến thuộc đau đớn khóc lóc 
đi theo, mới chịu vào rừng? 

 
35. Không cùng người thân hoặc kẻ thù, một mình ở ẩn 

trong rừng núi xem như đã chết, thì khi chết chẳng 
còn ai phải khóc than. 

 
36. Khi ấy, vì xung quanh chẳng có người nào để đau 

buồn cho ta hoặc để làm hại ta, nên lúc tu các pháp 
như niệm Phật theo hơi thở, v.v... sẽ không có ai 
làm cho tâm ta tán loạn. 

 
37. Bởi thế, hãy ở một mình, ít việc, dễ an vui, trong 

cảnh núi rừng xinh đẹp khiến tâm người hoan hỷ, 
ngõ hầu đình chỉ tâm tán loạn.   

 
38. Khi đã bỏ hết những lo nghĩ thế tục rồi, tâm ta nên 

chuyên nhất để có thể đi vào tịnh chỉ, và tinh tấn cắt 
đứt phiền não (bằng tuệ quán). 

 
39. Đời này và đời sau, sự ham muốn khoái lạc giác 

quan dẫn đến tai họa; sự bắt trói, chặt giết trong đời 
này làm cho đời sau bị sa địa ngục.  

 
40. Trước mặt các ông tơ bà mối, tại sao người ta khẩn 

cầu họ xe duyên nhiều thế? Sao họ không kiêng kị 
phạm những tội lỗi hay tiếng xấu? 

 
41. Dù nguy hiểm bao nhiêu cũng lao vào, tài sản khánh 

tận cũng mặc, chỉ cần ôm gái đẹp vào lòng là khoái 
chí tiêu hồn. 
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42. Các cô gái ấy trừ xương xẩu ra chẳng có gì, 

thế mà vì luyến ái họ ta đã không còn tự chủ được 
thân mình. Sao không hướng đến niết bàn tịch tịnh? 

 
43. Lúc đầu (những cô gái) phải gan dạ lắm mới thò đầu 

ra, khi ta kéo voan che mặt của cô thì cô thẹn thùng 
cúi mặt nhìn xuống. Trước khi đem chôn, cái mặt ấy 
dù có người thấy hay chưa ai thấy, đều được che đậy 
dưới một tấm voan. [Hoa dịch: Táng tiền kiến vị 
kiến/ Tất dĩ sa phú diện. Cả hai bản Anh, Pháp đều 
không có ý gì ám chỉ việc chết  chóc như bản Hoa. 
Theo mạch văn về quán bất tịnh của tử thi, thì bản 
Hoa có lẽ đúng hơn, khi nhìn một cô gái đẹp che 
mặt sau tấm voan theo tục lệ thời ấy, mà tác giả 
nghĩ đến xác chết của cô cũng sẽ được che mặt y 
như thế.] 

 
44. Cái dung mạo ẩn sau màn che đã mê hoặc ngươi 

ngày xưa, nay bị chim kên tha mất tấm voan, hiện ra 
trước mặt ngươi, sao ngươi thấy lại bỏ chạy dài? 

 
45. Ngày xưa có kẻ nào nhìn trộm nó, ngươi vội vàng 

giữ kỹ, nay chim kên ăn thịt nó, sao ngươi không 
giữ đi? 

 
46. Khi đã thấy một khối thịt vữa nát bị chim thú tranh 

nhau ăn ấy, thì sao ta còn phải khổ công trang sức 
cho một món ăn được ân cần phụng hiến cho cầm 
thú?  

 
47. Nếu trông thấy một bộ xương trắng sạch sẽ nằm bất 

động cũng đủ khiến ngươi kinh hãi, thì sao không sợ 
một nữ nhân linh hoạt như một cái thây ngo ngoe? 

 
48. Ngày xưa cô gái mặc y phục đàng hoàng ngươi ham 

thích, sao nay lõa hình lại không ham? Nếu nói tôi 
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không thích cái thây chết lõa hình, thì tại sao lại 
thích cái thây sống có mặc áo? 

 
49. Phân tiểu và nước bọt đều do ăn uống sinh ra, tại 

sao ngươi chỉ tham nước bọt mà không tham phân 
hôi? 

 
50. Những kẻ tham dục không thích xúc chạm cái gối 

mềm mại sạch sẽ, bảo rằng nó không có mùi thân 
thể đàn bà. Hóa ra họ mê những thứ ô uế. 

 
51. Kẻ đam mê nhục dục nói: Cái gối tuy mềm mại 

thực, nhưng ngủ với cái gối thì đâu có thành giấc 
ngủ của đôi uyên ương. Họ còn nổi giận với cái gối. 

 
52. Nếu ngươi bảo : tôi không thích những thứ dơ uế; 

vậy sao lại ôm ấp một phụ nữ gồm bộ xương có gân 
dính liền, với thịt như bùn đắp lên? 

 
53. Những dơ uế của tự thân ngày nào ngươi cũng kinh 

nghiệm, hưởng chưa đủ hay sao mà còn tham cái túi 
da dơ uế của kẻ khác? 

 
54. Nếu bảo rằng chỉ thích nhìn và vuốt ve thịt da mềm 

mại kia; thế thì sao không muốn da thịt một tử thi 
hồn đã lìa khỏi xác? 

 
55. Vậy chính do cái tâm của cô gái làm ngươi ham 

muốn, nhưng tâm ấy thì không thể thấy hay sờ; cái 
có thể thấy, sờ được thì chẳng phải tâm, vậy ôm giữ 
sự si mê vô lối ấy làm gì? 

 
56. Không rõ biết sự dơ uế nơi thân người khác cũng 

chưa phải là điều kỳ lạ; nhưng không biết sự dơ uế 
nơi chính thân mình mới thực là lạ kỳ.  
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57. Hỡi cái tâm tham luyến những vật bất tịnh kia, sao 
ngươi lại bỏ đóa sen non mới nở dưới ánh mặt trời 
mà đi ham thích cái túi da dơ uế? 

 
58. Nếu ngươi không muốn sờ một chỗ đất bị trát đầy 

đồ dơ, thì sao lại muốn sờ cái thân thể từ đó tiết ra 
đủ thứ uế bẩn? 

 
59. Nếu nói ngươi không ham dơ uế, thì tại sao lại ôm 

vào lòng một vật do hạt giống bất tịnh (tinh trùng, 
noãn) sinh ra, và thoát ra ở chỗ dơ dáy? 

 
60. Con dòi sinh từ phân tiểu tuy nhỏ nhít ngươi còn 

không ham, tại sao lại ham thích cái thân thể do bất 
tịnh sinh ra và đầy những thứ dơ bẩn? 

 
61. Ngươi chẳng những không coi rẻ cái thân bất tịnh 

của mình, lại còn vì ham vật bất tịnh mà tham luôn 
cả túi da dơ bẩn của kẻ khác. 

 
62. Ngay cả những dược phẩm cùng thực phẩm thích 

hợp khẩu vị con người như băng phiến, gạo cơm rau 
rán,... đã vào cơ thể bài tiết ra thì khiến đại địa cũng 
ô uế. 

 
63. Thân thể dơ bẩn như vậy rõ ràng ai cũng tự thấy. 

Nếu còn nghi, thì nên quan sát thây chết ngoài nghĩa 
địa và những vật bất tịnh khác. 

 
64. Khi lớp da ngoài được xẻ ra, người trông thấy phải 

kinh hãi. Khi đã biết vậy, thì sao còn có thể ham 
thích cái thân này ? Vậy nên từ bỏ tư tưởng cho thân 
là sạch đẹp. 
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65. Mùi thơm mà kẻ kia thoa vào thân là hương của 
chiên đàn (hay các hương khác, như nước hoa ngày 
nay) chứ đâu phải của thân thể. Sao lại vì mùi 
hương không liên can gì đến thân thể, mà tham cái 
thân của cô nàng? 

 
66. Nếu thân thể vốn hôi hám, thì đừng ham nó chẳng 

phải tốt hơn chăng? Những người tham chuyện vô 
nghĩa trên đời bôi hương trên thân để làm gì nhỉ? 

 
67. Nếu mùi hương là của nước hoa (chiên đàn), thì 

thân thể toát ra mùi gì ? Cần gì nhân một mùi hương 
chẳng can hệ gì đến cái thân cô gái, mà ham thích 
thân ấy? 

 
68. Nếu tóc và móng tay dài ra, răng vàng hôi thối, thân 

thể như trạng thái tự nhiên của nó, thì phải khiến 
người ta khiếp sợ. Thế thì sao ngươi còn ham thân 
ấy? 

 
69. Tham dục như vũ khí tự hại mình, đã không để cho 

nó cùn nhụt bớt thì chớ, sao còn mài cho nó sắc bén 
thêm? Than ôi, bọn người cuồng si tự mê hoặc 
mình, thật đầy dẫy trong thiên hạ. 

 
70. Chỉ cần thấy một nắm xương ngoài nghĩa địa ta 

cũng đủ khởi tâm chán lìa (sinh tử); thế sao lại vui 
được khi thấy đầy dẫy những bộ xương trắng đang 
di động trong thị trấn? 

 
71. Lại nữa, cái thân bất tịnh của nữ nhân nếu không trả 

một giá rất đắt thì không có được. Đời này phải vì 
nó mà mệt mỏi chạy theo cát bụi, đời sau chịu khổ 
nạn ở địa ngục. 
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72. Tuổi nhỏ không có năng lực kiếm ra tài sản, 

lớn lên làm sao hưởng thú (cưới vợ)? Khi có được 
tài sản thì thọ mạng sắp hết, cái già đã đến thì sắc 
dục mà làm gì? 

 
73. Những kẻ hạ liệt nhiều ham muốn suốt ngày lao 

động kiệt sức, buổi tối về nhà bao nhiêu tinh khí tiêu 
tan, lăn ra ngủ say như thây chết. 

 
74. Có kẻ đi tha hương mưu sinh, trải nhiều gian nan 

cay đắng, dù có muốn hội ngộ với vợ đẹp, suốt năm 
cũng không thấy nhau. 

 
75. Có kẻ vì tự lợi, ngu si tự bán thân mình, nhưng chưa 

được lợi lộc gì vào tay mà phải bị gió nghiệp cuốn 
đi một cách vô định. 

 
76. Có kẻ tự bán thân làm tôi tớ người, tha hồ cho kẻ 

khác sai sử. Thê thiếp họ sinh nở ở chỗ hoang dã, 
dưới gốc cây. 

 
77. Những phàm phu bị dục vọng lừa dối lại nói là vì 

kiếm sống mưu sinh. Họ ra sa trường mặc dù sợ 
chết; hoặc vì ham lợi mà biến thành nô bộc. 

 
78. Vì dục vọng có người tự sát, hoặc bị giáo nhọn đâm 

suốt thân, hoặc bị kiếm ngắn đâm thủng, hoặc bị lửa 
đốt. 

 
79. Trải cho hết những khổ về tom góp, giữ gìn và mất 

mát, mới thấy tài sản thật đem lại nhiều tai họa. Kẻ 
vì tham vàng mà tiêu tán tâm lực thì không có kỳ 
hạn nào để thoát ra khỏi khổ sinh tử. 

 
80. Tham dục phát sinh nhiều khổ, hại nhiều phước lợi 
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ít;  chẳng khác nào những con vật kéo xe chỉ ăn 
được vài ngụm cỏ mà thôi. 

 
81. Cái lợi nhỏ nhoi ấy súc sinh còn dễ kiếm; nhưng 

những con người thiển cận kia lại vì nó mà bôn ba 
chịu đủ thứ thống khổ, hủy hoại thân người khó 
được của mình.  

 
82. Năm đối tượng của dục rốt cùng cũng hoại diệt, 

nhưng do đam mê chúng mà con người đọa địa ngục 
ngạ quỷ súc sinh. Vì cái vui chốc lát mà phải chịu 
khốn đốn trường kỳ. 

 
83. Vậy mà chỉ cần chịu đựng một phần ngàn, phần vạn 

của sự khổ ấy để tu hành cũng đủ thành vô thượng 
bồ đề. So với bồ tát tu hạnh giác ngộ, thì người tham 
dục chịu nhiều khổ mà không được quả giác ngộ. 

 
84. Tư duy về những thống khổ ở các ác đạo mới biết 

tai họa của các dục. Những tai họa do độc dược, lửa, 
binh khí, vực thẳm hoặc kẻ thù gây ra cũng không 
thể sánh bằng. 

 
85. Bởi thế, nên chán đối tượng năm dục, vui với cảnh 

nhàn tịnh ở trong núi rừng tịch tĩnh lìa tranh chấp, 
không phiền não. 

 
86. Dưới ánh trăng trong sáng mát mẻ tợ hương chiên 

đàn, thư thái trên phiến đá phẳng như trong cung 
điện, được ngọn gió rừng êm ái quạt mát, bậc thiền 
giả tốt phước tản bộ nghĩ đến an lạc cho muôn 
người. 

 
87. Theo thời tiết tha hồ mặc ý ở trong ngôi nhà trống, 

hoặc nơi hang động, hoặc dưới cây, nhờ đã xả bỏ cái 
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khổ của sự giữ gìn tài vật, vị ấy được tự do tự 
tại.  

 
88. Lìa tham ái, hành động tự do, không can dự bất cứ 

ai, vua chúa cũng khó hưởng được cái thú tri túc ở 
chốn núi rừng tĩnh mịch. 

 
89. Sau khi tư duy về những tai hại của năm dục và 

công đức của sự xa lánh duyên trần, nên chấm dứt 
vọng tưởng phân biệt và tu quán tâm bồ đề. 

 
90. Trước tiên nên quán ta với người cũng giống nhau ở 

chỗ tránh khổ tìm vui, do vậy cần thương chúng 
sinh như thương chính mình.  

 
91. Chân tay tuy nhiều, nhưng giữ gìn tay chân thì cũng 

như giữ gìn thân thể. Khổ vui ở mỗi người tuy khác 
nhau, nhưng sự tìm cầu an lạc thì ai cũng giống ta. 

 
92. Cái khổ mà ta chịu không làm tổn hại thân người 

khác, nhưng do xem là tôi khổ, vì chấp ngã nên ta 
khó mà kham nhẫn. 

 
93. Cái khổ của người khác cũng không dính đến thân 

ta, nhưng nếu xem khổ ấy cũng như tôi khổ, thì 
cũng khó kham nhẫn. 

 
94. Ta nên xua tan nỗi khổ của người như xua tan khổ 

của chính ta; và nên làm lợi lạc cho người vì họ 
cũng là hữu tình như ta. 

 
95. Ta lẫn người, cả hai đều tìm vui nên giống nhau, họ 

có gì khác ta đâu? Tại sao chỉ tìm vui cho mình? 
 

96. Ta lẫn người, cả hai đều ghét khổ nên giống nhau. 
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Mình người có gì khác nhau, sao chỉ tự che chở 
mình mà không che chở người ? 

 
97. Ngươi bảo: “Cái khổ của người khác không hại gì 

tôi, thì sao phải che chở họ khỏi khổ?” Vậy cái khổ 
về sau không hại cho bây giờ, sao ngươi phải đề 
phòng? 

 
98. Nếu bảo: “tôi chấp nhận chịu khổ tương lai, vì khi 

chết đi là một thân khác, cái thân tái sinh cũng là 
một thân khác nữa”. Thấy như vậy gọi là tà kiến nên 
bỏ. 

 
99. Nếu bảo “Ai khổ thì tự lo lấy thân, can chi tôi phải 

che chở họ”. Thế thì chân khổ không phải tay khổ, 
sao tay lại che  
chở chân? 

 
100. Nếu bảo: Nghĩ như trên (98, 99) mặc dù phi lý 

thực, nhưng vì chấp ngã mà ra như thế. Nhưng sự 
chấp trước thật có ta và người hiện hữu biệt lập là 
tà kiến nên bỏ. 

 
101. Vì cái gọi là mình hay người chỉ là tính tương tục 

(thời gian) và năm uẩn hòa hợp (không gian) chỉ là 
giả danh, như chuỗi tràng (gồm nhiều hạt kết lại) 
hay như quân đội (từng binh sĩ họp lại). Vốn không 
thực có người chịu khổ, thì ai là kẻ trừ khổ của ai? 

 
102. Đã không có người chịu khổ thực sự, thì tuyệt đối 

không có gì khác nhau giữa khổ mình hay khổ 
người. Có khổ nhất định nên xua tan, cần gì phân 
biệt gượng gạo mình và người? 

 
103. Không nên cãi rằng cần gì phải trừ khổ của người 
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khác, vì không thực có khổ và người chịu 
khổ. Nhưng khi đã xua tan đau khổ của chính mình 
thì đương nhiên cũng phải xua tan tất cả đau khổ. 
Nếu không, thì tôi cũng như hữu tình khác, cần gì 
trừ khổ cho chính tôi? 

 
104. (Hỏi:) Tâm thương xót kẻ khác đem lại cho tôi 

nhiều đau khổ, thì sao phải nỗ lực làm nó phát 
sinh? (Đáp:) Nếu nghĩ đến nỗi khổ của chúng sinh, 
thì khổ của mình sao lại tăng được? 

 
105. Nếu nỗi khổ của một người có thể trừ thống khổ 

của rất nhiều người khác, thì vì tự lợi lợi người, kẻ 
có tâm từ sẽ rước lấy nỗi khổ kia. 

 
106. Như trong kinh Tam Ma Địa Vương nói: Bồ tát 

Diệu hoa nguyệt mặc dù biết nhà vua có ý hại 
mình, song vì muốn chấm dứt thống khổ cho hàng 
vạn người, Bồ tát đã chấp nhận khổ đau. 

 
107. Người tu quán mình người bình đẳng như vậy, thì 

ưa trừ diệt thống khổ cho kẻ khác, dù phải vào địa 
ngục vô gián cũng vui vẻ như con thiên nga sà 
suống ao sen. 

 
108. Khi biết chúng sinh đã được giải thoát thì tâm vui 

mừng dạt dào như biển lớn. Nỗi vui ấy chưa đủ 
sao, cần gì phải cầu giải thoát cho riêng mình? 

 
109. Bởi thế, hãy mưu cầu lợi ích tha nhân mà đừng 

kiêu căng tự đắc; chuyên tâm ham thich làm lợi lạc 
cho người mà không hi vọng được quả báo lành.   

 
110. Cũng như tôi tự giữ cho mình khỏi bị những khó 

chịu nhỏ như một lời nói khiếm nhã, tôi nên tu tập 
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tâm thương xót che chở kẻ khác.  
 

111. Đối với tinh huyết của người khác vốn không phải 
thân tôi, mà vì tập quán tôi đã xem sự kết tụ tinh 
huyết ấy là tôi;  

 
112. Vậy sao thân người khác tôi không thể xem là 

mình? Do vậy đem đổi thân mình thành thân người 
cũng không khó lắm. 

 
113. Tự thương thân thì gặp nhiều tai họa, thương thân 

người thì được nhiều công đức. Biết vậy nên 
thường tu tập thương người, từ bỏ ngã chấp. 

 
114. Ai cũng chấp nhận rằng tay chân là những phần tử 

của thân thể; vậy sao không nhận rằng hữu tình là 
một phần của sự sống? 

 
115. Đối với thân thể vốn vô ngã này, mà do thói quen 

ta xem nó là của ta; vậy sao đối với kẻ khác không 
thể phát sinh ý tưởng họ là ta?  

 
116. Nên mưu cầu lợi ích tha nhân mà không kiêu căng 

ngã mạn, như người nuôi thân mình không bao giờ 
mong ai đền đáp. 

 
117. Dù một khó chịu nhỏ nhặt như một lời khiếm nhã 

ta cũng không muốn xảy đến cho mình và cẩn thận 
tránh né; hãy có tâm thương xót giữ gìn như vậy 
đối với chúng sinh. 

 
118. Bởi thế mà đấng chúa tể của sự cứu hộ là bồ tát 

Quan Âm mạnh mẽ phát nguyện đại bi bằng cách 
gia trì năng lực vào thánh hiệu của ngài để trừ nỗi 
khiếp sợ khi đến giữa chúng đông người.   
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119. Trước kia nghe tên (một người nào) ta đã tán đởm 
kinh hồn, nhưng về sau nhờ thân gần lâu, khi mất 
con người ấy ta lại buồn sầu, ấy là do thói quen. 
Vậy ta không nên thối chí khi (lúc đầu) thấy khó. 

 
120. Nếu ai muốn nhanh chóng tự cứu và cứu người, thì 

hãy tu đổi địa vị tự với tha, đấy là bí quyết tốt nhất. 
 

121. Vì tham đắm tự thân, gặp việc nhỏ cũng sinh lo sợ. 
Đối với thân thể nguồn gốc phát sinh mọi lo sợ 
này, ai mà không giận nó như cừu địch? 

 
122. Người muốn trị bệnh thân thể đói khát thường dùng 

trăm phương ngàn kế như bắt giết cá chim thú, nấp 
rình giữa đường để cuớp bóc. 

 
123. Có kẻ vì cầu danh lợi cung kính mà đi đến chỗ giết 

cha mẹ, trộm vật Tam bảo, nhân đấy bị đọa vào 
ngục Vô gián.  

 
124. Ai là người thông minh mà lại còn muốn bảo hộ 

cung dưỡng cái thân này, không xem nó như cừu 
địch, không khinh miệt nó? 

 
125. Con đường sa làm quỷ đói là ý nghĩ: Nếu bố thí hết 

thì tôi còn hưởng được gì? Con đường lên cõi trời 
người là ý nghĩ: Nếu tôi hưởng hết thì lấy gì để bố 
thí? 

 
126. Vì bản thân mà hại kẻ khác thì sẽ chịu khổ địa 

ngục. Hại mình để lợi người thì việc gì cũng thành 
công. 

 
127. Muốn cho mình ở địa vị cao tột thì sẽ rơi vào 
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những cõi ác ngu si thấp hèn; đề cao kẻ khác thì sẽ 
lên các cõi lành cao thượng, được tôn kính. 

 
128. Sai sử kẻ khác phục dịch cho mình thì sẽ chịu cái 

khổ làm tôi đòi bị sai sử; chịu nhọc mình để lợi tha 
thì sẽ được phong tước vương hầu. 

 
129. Bao nhiêu hạnh phúc trần gian đều do lợi tha mà 

có; bao nhiêu thống khổ trên đời đều do ích kỷ chỉ 
muốn lợi mình mà ra. 

 
130. Điều này đã quá rõ không cần nói nhiều lời: Phàm 

phu ngu si chỉ cầu lợi cho bản thân; còn bậc thánh 
thì chỉ mong lợi lạc tha nhân. Xem sự khác biệt 
giữa hai người ấy thì đủ biết. 

 
131. Nếu ta không thật tình đổi hạnh phúc mình lấy khổ 

đau kẻ khác, thì không những ta sẽ không đạt thành 
chính giác, mà ở trong sinh tử luân hồi ta cũng 
không được an vui. 

 
132. Tạm gác lại chuyện đời sau; ngay đời này nếu 

không làm tôi tớ thì chủ không trả thù lao, như vậy 
cũng khó mà có được cái lợi trong đời hiện tại. 

 
133. Lợi tha khiến được an vui, bỏ lợi tha thì mất vui. 

Hại người khiến chịu khổ, kẻ ngu chắc chắn gặp tai 
ương. 

 
134. Tất cả tai hại trên đời như sợ hãi và những thống 

khổ khác, đều do ngã chấp mà ra. Vậy ta còn cần gì 
con ma chấp ngã đó? 

 
135. Ngã chấp chưa tận trừ thì không thể trừ hết khổ; 

cũng như chưa quăng bỏ lửa thì không khỏi bị bỏng 
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tay. 

 
136. Bởi thế hãy đình chỉ tự hại và diệt thống khổ cho 

kẻ khác bằng cách bỏ bản thân mà cho mọi người 
tất cả, thương người như chính mình. 

 
137. Này tâm ý, sau khi đổi địa vị mình với người, 

ngươi nên nhận thức rõ từ nay ta hoàn toàn thuộc 
về chúng sinh, trừ việc lợi ích hữu tình, ngoài ra ta 
không nghĩ việc gì khác. 

 
138. Từ nay trở đi, không nên lấy con mắt đã thuộc về 

hữu tình để mưu lợi cho riêng mình; cũng đừng lấy 
mắt (tai, mũi, lưỡi, thân) để làm những việc tổn hại 
chúng sinh. 

 
139. Từ nay nên tôn trọng hữu tình; trong thân có gì  

đều đem làm lợi ích chúng sinh. 
 

140. Trước tiên chọn ba đối tượng thấp kém, ngang 
hàng và cao quý hơn mình, rồi trao đổi địa vị mình 
với ba người ấy. Dùng tâm xác tín không nghi ngờ 
mà thiền quán về ganh ghét, cạnh tranh và kiêu 
mạn (như sau.) 

 
141. (Quán người kém mình sẽ nghĩ về mình:) Kẻ ấy 

được kính trọng, ta không; tài sản ta không bằng kẻ 
ấy. Kẻ ấy được khen, ta không; kẻ ấy hạnh phúc 
còn ta thì chịu đau khổ. 

 
142. Ta làm lụng nhọc nhằn, kẻ ấy sống an nhàn thoải 

mái; kẻ ấy được mọi người ca tụng, còn ta thì thân 
bại danh liệt. 

 
143. Sao bảo ta không tài cán gì? Đương nhiên ta có tài. 
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Kẻ ấy so với X, Y thì còn kém xa; ta cũng còn hơn 
nhiều người khác. 

 
144. Những sự suy thoái về giới luật và kiến giải (hiểu 

biết đạo lý) nơi ta là do phiền não chứ không phải 
ta. Kẻ kia đáng nên tận lực giúp đỡ ta, dù có gặp 
khó khăn nào ta cũng cam chịu. 

 
145. Vậy mà ta chẳng những không được giúp đỡ, 

ngược lại còn bị rẻ rúng là sao? Kẻ ấy dù có đầy đủ 
công đức, song có ích lợi gì cho ta đâu? 

 
146. Kẻ ấy không thương xót chúng sinh ngu muội bị 

kẹt vào cửa khẩu ác đạo, mà chỉ hướng ra ngoài để 
khoe khoang đức hạnh mình, muốn hơn những bậc 
trí. 

 
147. (Quán tâm niệm kẻ ngang mình:) Để thắng vượt kẻ 

được xem ngang hàng với ta, ta nhất định phải có 
tài lợi và danh vọng dù phải tranh cãi nhau. 

 
148. Ta sẽ tận lực tuyên dương công đức của mình, làm 

cho danh tiếng vang khắp thiên hạ; ngoài ra ta nên 
dìm công đức của kẻ ấy, không để cho mọi người 
nghe đến. 

 
149. Lại phải nên che giấu những lỗi lầm của ta; để ta 

được cúng dường, không phải kẻ ấy. Thế là nay ta 
được lợi lớn, được cung kính, chứ không phải kẻ 
kia. 

 
150. Ta sẽ sung sướng thấy nó liên miên gặp nạn, trở 

thành đối tượng cho mọi người trào lộng, quở 
trách. 
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151. (Quán sự ngã mạn của kẻ hơn mình:) "Nghe 

nói cái kẻ điên khùng kia lại muốn tranh với ta; 
nhưng thử nghĩ tài sản, tướng mạo, trí tuệ, hiểu 
biết, giòng họ của nó làm sao bằng ta được? 

 
152. "Bởi thế mà mỗi khi nghe mọi người khác miệng 

đồng lòng, đều ca tụng công đức ta, thì ta vui 
sướng ran cả người, lông dựng lên, mình nổi gai 
ốc. 

 
153. "Dù nó có giàu phất lên, ta cũng sẽ chiếm đoạt tài 

sản nó. Nếu nó làm công cho ta, ta chỉ cấp lương 
vừa đủ sống, ngoài ra ta sẽ chiếm hết. 

 
154. "Ta phải làm cho chúng mất sự an vui, luôn luôn bị 

hại họa...". Trong sinh tử, ngã chấp như vậy đã 
từng hại ta cả trăm lần. 

 
155. Hỡi tâm ý, vì muốn lợi cho mình, ngươi đã trải qua 

vô số kiếp chịu đủ thứ nhọc nhằn mà chỉ có tăng 
thêm đau khổ. 

 
156. Bởi thế nay ngươi nên tận tâm tận lực làm lợi ích 

cho chúng sinh. Đấng đại thánh (Phật) không nói 
dối, hãy vâng làm theo giáo lý ngài thì chắc chắn 
được lợi ích. 

 
157. Nếu xưa nay ngươi đã tu tập trao đổi địa vị mình 

với người như thế, thì ngươi đã được viên mãn an 
vui như Phật, nếu không cũng không đến nỗi khổ 
như ngày nay. 

 
158. Từ một giọt tinh huyết cha mẹ kết tụ mà ngươi có 

thể chấp làm tôi, thì với người khác ngươi cũng nên 
tập xem là tôi vậy. 
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159. Sau khi xét kỹ xem mình có thực đổi vị với người, 

thấy tự thân có vật gì hãy trộm hết đem làm lợi ích 
cho chúng sinh. 

 
160. Mình an vui kẻ khác không an vui, mình ở trên cao 

kẻ khác thấp kém, mình chỉ làm lợi cho mình, 
không đoái hoài kẻ khác thì làm sao họ không ganh 
ghét? 

 
161. Ta nên xa lìa hạnh phúc mình để chịu khổ thay cho 

người, thường xem cách khởi tâm động niệm của 
mình để xét những lỗi lầm. 

 
162. Kẻ khác dù phạm lỗi lớn ta cũng nên vui vẻ chịu tội 

thay; lỗi mình dù nhỏ nhặt cũng thành thực sám hối 
trước đại chúng. 

 
163. Nên tán dương tiếng tốt của người mà giấu kín vinh 

dự của mình; tự nguyện làm kẻ tôi tớ hạ liệt, nỗ lực 
mưu cầu lợi ích cho đại chúng. 

 
164. Tự thân ta vốn nhiều lỗi lầm, công đức chẳng đủ để 

đáng khen, nên hãy che giấu đức mình đừng để ai 
biết. 

 
165. Tóm lại, xưa nay vì ích kỷ muốn lợi mình nên bao 

nhiêu việc làm tôi đều phương hại đến kẻ khác, nay 
vì lợi lạc cho người, bao nhiêu tai hại tôi nguyện 
lãnh hết về mình. 

 
166. Đừng để cho thân này hiện cái tướng thô bạo cứng 

cỏi; hãy như cô dâu mới về nhà chồng, hết sức rụt 
rè cẩn thận. 
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167. Phải kiên trì hạnh lợi tha, nhất là đừng 

thương tổn chúng sinh. Nếu tâm khởi lên ham 
muốn ích kỷ thì chế phục tâm (bằng chính tri chính 
niệm). Nếu tâm vượt qua giới (lợi tha) này, hãy xử 
phạt nó. 

 
168. Này tâm ý, đã được răn dạy như thế mà ngươi 

không thực hành, thì những tội lỗi rốt cuộc sẽ về 
ngươi, chỉ còn nước phải bị đọa. 

 
169. Trước đây ta đã bị ngươi khống chế, nay thì ta đã 

rõ; bất luận đi đến chân trời góc biển nào, ta cũng 
phải đập cho tan tành thói kiêu mạn của ngươi. 

 
170. Nay thì ngươi nên bỏ cái nghĩ như sau: tôi sẽ 

hưởng quyền lợi cho mình; vì ta đã bán ngươi cho 
người khác, chớ bi ai mà hãy tận lực phục vụ 
người.  

 
171. Nếu ta đã thiếu cẩn thận, lơ đễnh một chút, chưa 

đem ngươi mà bố thí cho hữu tình, thì chắc chắn 
ngươi đã bán ta xuống mười cửa địa ngục mất rồi. 

 
172. Quả vậy, ta đã bao phen bị ngươi bán đứng như 

thế, nay nhớ lại thù xưa, ta phải đập tan cái tâm ích 
kỷ tự lợi trong ngươi. 

 
173. Nếu còn tiếc cái mạng của ngươi, thì ngươi không 

nên ôm lòng chấp ngã, mà phải thường thương giúp 
hữu tình. 

 
174. Ngươi càng ân cần che chở, phụng hiến cho tấm 

thân bất tịnh này bao nhiêu, nó càng đọa vào thống 
khổ khó nhẫn chịu bấy nhiêu. 
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175. Thân thể thì suy yếu mà dục ái lại gia tăng, dù tất 
cả tài sản trên địa cầu này cũng không đủ làm cho 
nó thỏa mãn. Ai còn có thể làm thỏa mãn dục vọng 
này? 

 
176. Chạy theo dục vọng không bao giờ thỏa mãn thì chỉ 

chuốc lấy não nề thất vọng. Kẻ không cầu mong gì 
lại được phước vô cùng. 

 
177. Hưởng lạc chỉ tăng thêm lòng tham thân, vậy đừng 

để cho thân thể có cơ hội hưởng lạc. Không ôm giữ 
những vật thích ý, tâm thái ấy là tài sản quý báu 
chân thật. 

 
178. Tấm thân bất tịnh đáng sợ này, tự nó bất động phải 

chờ kẻ khác (tâm ý) thôi thúc, chung cục sẽ ra tro 
bụi, tại sao lại chấp nó làm cái tôi? 

 
179. Dù sống hay chết, cái thân này để làm gì? Nó có 

khác gì một khối than, cục đất đâu? Vậy sao không 
trừ ngã mạn đi? 

 
180. Do phụng thị hầu hạ cái thân, mà ta đã phải tích 

chứa bao nhiêu khổ đau một cách vô nghĩa. Đối với 
cái thân chẳng khác khúc cây này, cần gì tham với 
sân cho mệt? 

 
181. Dù ta có cẩn thận che chở cho nó, hay bỏ nó cho 

quạ chồn ăn, nó cũng chẳng nổi tham hay giận, thế 
thì sao còn ham cái thân này? 

 
182. Chê thân nào khiến cái thân giận? Khen nó nào 

khiến nó vui? Nó đã vô tri vô giác như vậy thì 
siêng năng lao nhọc vì nó làm gì? 

 



 

277 

 
183. Nếu ngươi bảo: Ai yêu mến cái thân này, 

người ấy là bạn tôi. Nhưng mọi người đều yêu mến 
bản thân mình, sao ngươi không ưa thích họ? 

 
184. Bởi thế, hãy lìa tham, hi sinh bản thân để làm lợi 

ích cho đại chúng. Thân này tuy lắm tai họa, nhưng 
là một lợi khí để làm việc lành. 

 
185. Tôi đã quá chán lối hành xử ấu trĩ của kẻ ngu, nay 

tôi sẽ hành động theo bậc trí. Nhớ lời giáo huấn về 
không buông lung, tôi sẽ tinh tấn dẹp lui thói lừ đừ 
ngủ gà ngủ gật. 

 
186. Như Con Phật đại từ bi, tôi sẽ nhẫn nại làm những 

gì phải làm. Nếu không siêng năng tu tập cho 
thường, thì đến ngày nào mới ra khỏi khổ? 

 
187. Muốn trừ các chướng ngại, phải tránh xa nẻo tà, 

thường theo đường chính, chuyên chú tu tập chính 
định.



 

278 

 

Chương chín 
 

TRÍ TUỆ 
 
DÀN BÀI: 
I. Người cầu giải thoát cần có tuệ giác về Không (1) 
II. Triển khai 

A. Hai chân lý (2-5) 
a. Phá chung các lập trường chấp thật hữu (6-
15) 
b. Phá Tự chứng phần của Duy thức (16-29) 
c. Trả lời chất vấn (30-39) 
 

B. Quả giải thoát cần ngộ Không (40) 
C. Bát nhã tính không là do Phật thuyết (41-55) 

a) Tu nhân vô ngã  
- Phá cảnh câu sanh ngã chấp (56-59) 
- Phá cảnh biến kế ngã chấp 

o Phá phái Số luận (60-67) 
o Phá phái Lý luận (68-69) 
o Trả lời chất vấn (70-77) 

1. Quảng thuyết Pháp vô ngã 
- Từ Bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp (78-

105) 
- Trả lời chất vấn (106-115) 
- Nhân để thành lập pháp vô ngã 

o Phá Vô nhân luận (116-117) 
o Phá thường nhân (118-37) 
o Trả lời chất vấn (138-42) 
o Thành lập duyên sinh, phá hữu vô (143-

150) 
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III. Khuyến tu Không tính (151-167) 
 

 (Trong chương này, phần (trong ngoặc) là những giải 
thích thêm cho dễ hiểu, tham khảo các bản chú giải 
Hoa, Anh, Pháp.) 

 
1. Tất cả những đề mục quan yếu được đề cập ở đây 

đều do Phật vì muốn cho người mở mang trí tuệ mà 
tuyên thuyết. Người muốn chấm dứt khổ, cần phải 
phát sinh tuệ giác về Tính không. 
 

2. Có hai sự thật là sự thật thế gian hay thế tục đế và 
sự thật tuyệt đối hay thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa 
đế thì không phải là đối tượng của tuệ (phân biệt) 
vậy nên tuệ (phân biệt) là tục đế. 
 

3. Trên đời có hai hạng người (kinh nghiệm về nhị đế:) 
thiền gia và phàm phu. (Quan điểm của) phàm phu 
bị thiền gia bác bỏ. (Ví dụ, phàm phu xem thân là 
một, tâm là thường vân vân... Thiền gia nói ngược 
lại bằng những lý luận như thân không phải một vì 
có nhiều phần, tâm không thường vì nó hay thay 
đổi.) 

 
4. Những thiền gia (thuộc các phái Kinh lượng, Tỳ bà 

sa, Duy thức, Trung quán) do năng lực tuệ khác 
nhau, cũng bị thiền gia cao hơn bác bỏ quan điểm. 
Với những ví dụ (về huyễn) mà thiền gia và phàm 
phu đều chấp nhận, (thiền gia nói những gì tâm thấy 
chưa chắc đã thực. Phàm phu hỏi, nếu tất cả đều 
không thực, thì tu làm gì? Trả lời, các pháp không 
thực có, nhưng) không quán sát kỹ thì vẫn thấy có, 
nên vẫn phải tu vì muốn đắc quả. 

 
5. (Các pháp đều hiện hữu với thiền gia và phàm phu, 

tại sao có tranh cãi? Trả lời:) Người đời thấy mọi 
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sự đều phân biệt cho là thực, không phải như huyễn 
hóa, nên tranh luận với thiền gia. 

 
6. Những cảnh hiện lượng như sắc, (thanh, hương, vị, 

xúc do giác quan nhận thức) đều do (người đời) 
cùng nhau đặt tên, không phải là trí lượng (không 
thực hữu theo nhận thức có giá trị, nghĩa là theo 
chân đế). Do vậy chúng toàn là giả, như bất tịnh cho 
là tịnh, vv... 

 
7. (Hỏi: Nếu vạn pháp không có thực tính, thì tại sao 

Phật dạy các pháp có tính vô thường, chỉ hiện hữu 
chốc lát? Đáp: Những lời dạy ấy cần được giải 
thích. Trong khi vẫn biết giả tướng của vạn pháp,) 
vì muốn dẫn dắt người đời (cho các pháp là thực 
hữu), Phật dạy vô thường, nhưng kỳ thực các pháp 
trong sát na cũng không thực có. (Hỏi: Nhưng vì 
tính sát na này, nghĩa là mọi sự chỉ có trong thoáng 
chốc, phàm phu không thấy được, như vậy) không 
trái thế tục hay sao (dù bảo nó chỉ là giả)? 

 
8. (Đáp: Mặc dù tính sát na vô thường ấy không hiện 

rõ cho phàm phu, song vì có hiện rõ cho các thiền 
gia mới chứng nhân vô ngã, nên) cái thấy của thiền 
gia không lầm. Vì so với cái thấy thế gian (cho vạn 
pháp là thường, thì cái thấy vô thường của thiền 
gia) được cho là cái thấy chân thật. Nếu không, 
(nghĩa là nếu bảo người thế tục thấy đúng hơn thiền 
gia), thì sự quán (thân nữ nhân) bất tịnh cũng trái 
với cái thấy của thế gian. 

 
9. (Cũng như ông cho) thật có công đức nhờ thờ phụng 

một đức Phật thật, (thì tôi cũng cho rằng) công đức 
như huyễn phát sinh từ một vị Phật như huyễn. 
(Hỏi:) nếu hữu tình như huyễn, thì chết tái sinh về 
đâu? 
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10. Bao lâu các duyên (điều kiện) huyễn còn phối hợp, 
thì huyễn cảnh còn sinh khởi. (Mặc dù phi thực, 
huyễn cảnh giống hữu tình ở chỗ đều khởi lên do 
các điều kiện hay duyên.) Tại sao chỉ vì kéo dài hơn 
mà hữu tình thành ra thật hơn huyễn cảnh? (Nếu vậy 
thì cảnh huyễn kéo dài cũng thực hơn cảnh huyễn 
ngắn ngủi hay sao?) 

 
11.  Khi người huyễn sát sinh hay bố thí, vì vô tâm nên  

không có tội hay phước. Đối với hữu tình có cái tâm 
như huyễn (tạo các nghiệp thiện ác), tội phước như 
huyễn cũng phát sinh. 

 
12. Những chú thuật, v.v... không có công năng làm 

phát sinh tâm huyễn, trong khi nhân duyên hòa hợp 
sẽ sinh ra các dạng huyễn vật. 

 
13. (Có nhiều nhân sinh ra vật huyễn) nhưng không thể 

có chuyện một nhân mà có thể sinh ra tất cả quả. 
(Hỏi:) Nếu mọi hữu tình theo chân đế, thực chất là 
rốt ráo niết bàn, chỉ luân hồi sinh tử trên mặt tục đế; 

 
14. Thế thì Phật cũng luân hồi. Nếu vậy, hành hạnh bồ 

đề có ích gì? (Đáp:) Nếu các nhân duyên chưa dứt 
thì huyễn cảnh vẫn chưa diệt. (Cũng thế, vì hữu tình 
chưa dứt những duyên sinh tử nên chúng vẫn còn ở 
trong sinh tử.) 

 
15. Nhưng (Phật đã) đoạn tuyệt tất cả các duyên (sinh 

tử), nên ngài không tái sinh trong sinh tử. (Duy 
thức:) Nếu vọng thức cũng không, thì lấy gì duyên 
cảnh huyễn? 

 
16. (Trung quán:) Nếu theo ông ngoài tâm không có 
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cảnh, thì tâm thức duyên cái gì? (Duy thức:) Mặc dù 
ngoại pháp không thực hữu, nhưng vẫn có cách tồn 
tại riêng, đó là bóng dáng của tâm thức có thực. Các 
cảnh tượng xuất hiện chính là tâm thể. 

 
17. (TQ:) Nếu huyễn cảnh và thức là một, thì cái gì thấy 

cái gì? Đấng Che chở thế gian đã nói rằng tâm 
không thể tự thấy tâm. 

 
18. Như dao không thể tự cắt, tâm cũng không thể tự 

quán tâm. (DT:) Ví như ngọn đèn tự chiếu, tâm 
cũng tự biết tâm. 

 
19. (TQ:) Ánh sáng không tự chiếu, vì bóng tối không 

tự che. (Vì bóng tối không che được ánh sáng.) 
(DT:) Ví dụ màu xanh của thủy tinh thì nương vật 
khác, còn màu xanh của vật (như lưu ly xanh) thì 
không nương cái gì khác. 

 
20. Cũng thế, ta thấy vài vật thể (như bình,) nương vào 

các yếu tố khác (như ánh sáng chiếu lên nó, thức 
nhận biết nó để được thấy;) và không nương (như 
ánh sáng, lạc và khổ thì được nhận thức không cần 
nương cái gì. TQ:  Ví dụ trên bất thành, vì) màu 
xanh của lưu ly (được nhận là xanh vừa khi nó xuất 
hiện,) không phải là vật trước kia không xanh nay tự 
biến thành xanh. 

 
21. (DT:) Nếu nói tâm thức liễu tri, thì cũng có thể nói 

đèn chiếu sáng. (TQ: Có thể nói đèn tự chiếu do tâm 
thức nhận ra điều ấy, nhưng) do cái gì nhận ra mà 
nói rằng tâm tự chiếu? 

 
22. Vì không nhận thức nào có thể thấy được tâm, nên 

chiếu hay không chiếu đều không thành vấn đề, 
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chẳng khác gì bàn vẻ đẹp của con gái của phụ 
nữ vô sinh. 

 
23. (DT:) Nếu tự chứng phần (tâm tự biết tâm) không 

hiện hữu, thì tâm làm sao nhớ lại được chuyện đã 
qua? (TQ:) Tâm cảnh có tương quan, nên do nhớ lại 
cảnh đã kinh nghiệm (mà có thể khởi lên ký ức. Ví 
dụ, con gấu ngủ suốt mùa đông không biết bị chuột 
cắn, nhưng về mùa xuân, khi nghe tiếng sấm nó tỉnh 
dậy và cảm thọ đau đớn. Từ cảm thọ này, nó) có thể 
biết đã bị nhiễm độc chuột. (Cách hồi tưởng của 
tâm cũng tương tự.) 

 
24. (DT:) Người đủ tha tâm thông có thể thấy tâm thức 

người khác, đương nhiên có thể tự thấy rõ tâm của 
chính mình. (TQ:) Không nhất thiết, vì khi bôi vào 
mắt một thứ nước phép, người ta có thể trông thấy 
những kho tàng chôn sâu dưới đất, nhưng chính 
thuốc bôi mắt quá gần thì lại không thấy. 

 
25. (DT: Nếu tự chứng phần không hiện hữu, thì các tha 

phần cũng không hiện hữu, nghĩa là cũng không có 
sự thấy, nghe vân vân... hay sao). (TQ:) Đây không 
phủ nhận những sự thấy, nghe, nhận thức (trên 
phương diện giả tướng.) Cái điều cần ngăn chặn ở 
đây, là sự cố chấp chúng có thật, nguyên nhân của 
khổ. 

 
26. (DT:) Huyễn cảnh không phải là những sự vật ngoài 

tâm, mà cũng không thể được xem là hoàn toàn 
đồng nhất với tâm. (TQ:) Nếu huyễn cảnh có thực, 
thì làm sao nó không khác với tâm? Nếu không khác 
tâm, thì tất nhiên nó không thật có. 

 
27. Nếu huyễn cảnh không thực, thì tâm năng kiến cũng 

phi thực. (TQ lập luận: Theo Duy thức, các pháp 
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như huyễn mà vẫn có thể thấy, thì với TQ cũng vậy, 
tâm không thực có, nhưng trên tục đế có dạng như 
là năng kiến, chủ thể nhìn.) (DT:) Hiện hữu sinh tử 
(trạng thái trong đó chủ thể và khách thể xuất hiện 
như là có hai sự vật khác nhau một cách căn để) 
phải nương vào thật pháp (tâm thức thực hữu, không 
nhị nguyên.) Nếu không, nó sẽ giống như hư không 
(không có tác dụng nghiệp và quả.) 

 
28. (TQ:) Nếu cái phi thực phải tùy thuộc vào một thật 

thể, thì làm sao nó có tác dụng (nghiệp và quả)? Kết 
quả là tâm thức mà Duy thức chủ trương sẽ không 
có ngoại cảnh làm trợ duyên, sẽ thành một thực thể 
đơn độc. 

 
29. Nếu tâm lìa các đối tượng (có thể tồn tại độc lập) thì 

tất cả chúng sinh đều thành Phật hết. Vậy thành lập 
nghĩa Duy thức rốt cuộc có lợi ích gì? 

 
30. (Hỏi:) Dù biết tất cả pháp như huyễn, nhưng làm 

sao có thể dẹp phiền não? Ví dụ một nhà huyễn 
thuật tạo ra một huyễn nữ rồi đâm ra say mê nàng ấy 
thì sao? 

 
31. (Đáp:) Người tạo huyễn ấy đối với các pháp sở tri 

(ví dụ như phụ nữ), chưa hoàn toàn từ bỏ tập quán 
phiền não (tham dục); tập quán thấy Tính không quá 
yếu ớt, nên khi trông thấy huyễn nữ đâm ra ái luyến. 

 
32. Nếu đã quen tu tập Tính không, thì sẽ đoạn trừ được 

cái thói chấp các pháp là thực hữu. Và nhờ quen 
thuộc (với sự thật rằng) không một pháp nào thực 
có (dù pháp không - trống rỗng như lông rùa sừng 
thỏ - hay pháp giả, như mọi sự vật khác), sự chấp 
không cũng sẽ được từ bỏ luôn sau đó. 
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33. Khi quán sát các pháp thấy không pháp nào 

thực hữu, (ta đi đến nhận định rằng) không một 
pháp nào thật sự tồn tại. Lúc đó, sự phi thực không 
còn chỗ y cứ (là thật pháp) nên nó cũng không còn 
ở trong tâm làm gì. (Như con trai của phụ nữ vô 
sinh không hiện hữu, nên cũng không có chuyện nó 
chết.) 

 
34. Khi trong tâm thực sự không còn tồn tại pháp hay 

phi pháp, thì vì không duyên các tướng sai khác, 
tâm hoàn toàn vắng lặng. 

 
35. (Hỏi: Nếu tâm không duyên các pháp, làm sao Phật 

hành động để lợi ích cho hữu tình? Đáp:) Những 
cây ước và ngọc ước dù vô tâm vẫn thỏa mãn được 
những ước nguyện của chúng sinh. Cũng thế, do 
phước đức (của chúng sinh) và do nguyện lực (của 
Phật khi còn tu hạnh Bồ tát), mà chư Phật (với tâm 
vô phân biệt) cũng có thể hiện thân thuyết pháp. 

 
36. (Hỏi: Nhưng nguyện Bồ tát phải chăng đã hết hiệu 

lực khi ngài thành Phật? Đáp:). Như có người (Bà 
la môn) xây tháp Chim đại bàng (để khắc phục các 
chất độc), khi tháp xây xong thì người ấy chết. Tuy 
người ấy đã chết rất lâu về trước, mà (xá lợi Garuda 
do ông đã gia trì) vẫn còn tác dụng kị độc. 

 
37. Cũng vậy tính linh thiêng của thân thể một đức Phật 

được thành hình phù hợp với các thiện nghiệp và lời 
nguyện của ngài khi ngài còn là Bồ tát. Mặc dù Bồ 
tát đã nhập Vô dư Niết bàn, ý muốn lợi tha nơi ngài 
đã chấm dứt, song ngài vẫn còn thành tựu được tất 
cả những gì có lợi cho hữu tình. 

 
38. (Hỏi:) Cúng dường vật vô tâm như tháp Phật thì làm 

sao có kết quả được? (Đáp:) Kinh dạy, công đức 
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cúng dường Phật lúc ngài còn tại thế, với công đức 
cúng dường xá lợi khi ngài đã nhập Vô dư Niết bàn, 
là hoàn toàn giống nhau. 

 
39. Kinh điển đã nói rõ rằng dù trên tục đế hay thắng 

nghĩa chân đế, sự cúng dường đều được quả báo 
như nhau. Như ông chấp nhận có quả báo công đức 
do cúng dường Phật thật, thì chúng tôi cũng chấp 
nhận có công đức phi thực phát sinh do cúng dường 
một vị Phật phi thực. 

 
40. (Thắng luận:) Nhờ kiến đế (tu tập mười sáu hành 

tướng của Bốn sự thật như vô thường vân vân...) 
cũng đủ giải thoát, cần gì phải thấy rõ Tính Không 
hay vô tự tính của các pháp? (TQ:) Kinh Bát nhã 
dạy rằng nếu không có tuệ giác bát nhã liễu tri 
Không, thì không thực sự giác ngộ. 

 
41. (Thắng luận: Giáo lý Đại thừa không do Phật 

thuyết,  chúng tôi không xem đó là bằng chứng kinh 
điển có thầm quyền đáng tin cậy. Đáp:) Nếu đại 
thừa không đáng tin, làm sao tiểu thừa lại đáng tin ? 
(Thắng luận: Kinh điển chúng tôi đáng tin) vì cả hai 
phái (đại thừa và nguyên thủy) đều xác nhận (đúng 
là lời Phật dạy.) (TQ:)Thế thì lúc đầu, khi các ông 
chưa chấp nhận, kinh điển ấy không phải lời Phật 
sao?  

 
42. (Thắng luận: Tuy nhiên chúng vẫn đáng tin cậy, vì 

chúng tôi được học kinh điển ấy từ một hệ truyền 
thừa thuần túy không gián đoạn. TQ:) Cái lý do 
khiến các ông tin kinh tiểu thừa cũng là lý do chúng 
tôi tin Đại thừa, (vì đại thừa cũng có một hệ truyền 
thừa không gián đoạn các vị tôn sư.) Lại nữa, nếu 
các ông cho là chân lý vì có hai người chấp nhận, thì 
đáng lẽ các ông nên nhận luôn các tập Vệ đà (và 
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kinh điển phi Phật giáo.) 

 
43. (Thắng luận:) Kinh đại thừa không đáng tin vì bị 

tranh cãi. (TQ:) Nhưng về bộ kinh A hàm cũng bị 
ngoại đạo nêu vấn đề, và có vài kinh bị các phái 
Phật giáo khác tranh luận, vậy cũng nên bỏ luôn 
kinh A hàm sao. 

 
44. Nếu các ông bảo bất cứ kinh nào nhập vào kho tàng 

Kinh điển đều được xem là Phật thuyết; vậy đa số 
kinh đại thừa cũng nhập vào Ba tạng kinh điển, sao 
không chấp nhận? (Vậy ba tăng thượng học cũng 
được dạy trong hầu hết kinh đại thừa, đâu có khác 
gì kinh điển các ông. Tại sao ông không nhận là lời 
Phật?) 

 
45. Nếu vì không hiểu một bộ kinh (Bát nhã,) mà phủ 

nhận tất cả kinh đại thừa, cho là ngụy tạo hết, thì tại 
sao không vì một bộ kinh (đại thừa) giống (kinh tiểu 
thừa), mà thừa nhận tất cả kinh đại thừa? 

 
46. (Thắng luận: Nếu kinh đại thừa như Bát nhã là lời 

Phật, đương nhiên các bậc đại thánh như ngài Đại 
Ca diếp phải hiểu được. Nhưng vì các ngài này 
không hiểu, nên chắc chắn đấy không phải lời Phật 
dạy. Đáp: Đấy chỉ có nghĩa rằng Đại thừa vô cùng 
thâm thúy,) cả đến các bậc thánh như Đại Ca diếp 
cũng khó thấu triệt lời Phật. Đâu có thể chỉ vì các 
ông không hiểu mà gạt phăng giáo lý đại thừa? 

 
47. Nếu (a-la-hán) tăng là căn bản của giáo lý (nếu giáo 

lý Phật cốt dành cho tỳ kheo a-la-hán, mà không có 
tuệ giác về Không,) thì thánh tỳ kheo cũng khó sống 
ở đời; và người mà tâm còn duyên các pháp thì cũng 
khó mà an trú Niết bàn. 
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48. (Thắng luận: Mặc dù không hiểu Tính không,) họ 
vẫn giải thoát nhờ đoạn trừ các phiền não hiện hành 
(nhờ tu mười sáu hành tướng của bốn đế. TQ: Sự 
thật là,) những vị ấy tuy không còn phiền não (hiện 
hành, song các chủng tử vẫn còn tồn tại,) nên công 
năng của nghiệp cũ vẫn còn. (Ví dụ A la hán như 
Mục kiền liên vẫn thọ khổ.) 

 
49. (Thắng luận: Mặc dù tạm thời họ chưa thoát khổ,) 

song vì không còn ái thủ, nên chắc chắn họ sẽ không 
thọ thân sau. (TQ: A la hán vẫn còn một hình thức 
khát ái vi tế,) do khát ái vô nhiễm này cũng như (phi 
nhiễm ô) vô minh, sao họ lại không (tái sinh với các 
uẩn bị nhiễm ô)? 

 
50. Do duyên Thọ, Ái sinh. Những A la hán ấy (chỉ 

đoạn được những phiền não hiện hành, nhưng) vẫn 
còn thọ. Vì tâm thức còn duyên pháp, nên trong đó 
còn thọ (khi còn chấp các pháp là thật hữu.) 

 
51. Nếu tâm lìa xa tuệ quán về Không, thì (mặc dù 

những phiền não lộ liễu có thể tạm thời) diệt, chúng 
vẫn sinh trở lại. Như trong định vô tưởng, (các 
phiền não tạm lắng chỉ để khởi lên lại khi xuất 
định.) Bởi vậy, (bất cứ ai muốn chấm dứt khổ đều) 
phải tu quán Tính Không. 

 
52. (Khi thiền quán về Không,) Bồ tát hết tham ái và lo 

sợ, vận dụng bi và trí ở lại trong sinh tử để cứu độ 
những người khổ vì vô minh. Đó là kết quả của sự 
liễu ngộ Tính Không. (Tức là thành tựu lợi lạc bất 
khả tư nghì cho kẻ khác bằng cách giải thoát chúng 
ra khỏi hai cực đoan là tham vui và sợ khổ sinh tử.) 

 
53. Chớ nên vì không hiểu Tính không rồi tùy tiện bài 

bác chê bai, mà nên dứt nghi hoặc, tu tập Tính 
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không một cách như lý. 

 
54. Tính Không có thể chữa trị hai chướng ngại là phiền 

não chướng và sở tri chướng. Thế thì sao những 
người mong muốn nhanh chóng thành Phật không 
chịu thiền quán về Không? 

 
55. (Phản đối: Tôi không muốn thiền quán về Không, vì 

nó làm tôi sợ hãi. Trả lời:) Chấp thật hữu mới phát 
sinh đau khổ, ấy mới là đáng sợ. Nhưng tại sao lại 
sợ thiền quán Tính Không, khi nó làm lắng dịu mọi 
khổ đau? 

 
56. Nếu thực có một bản ngã, thì còn có lý để sợ một 

đối tượng nào đó, nhưng vì không có một cái ngã 
như vậy, thì ai ở đấy mà sợ hãi? 

 
57. Răng, tóc và móng không phải ngã, ngã cũng không 

là xương hay máu; đàm, mũi nước, mật, thịt. 
 

58. Ngã không là mỡ, mồ hôi, phổi, gan hay bất cứ nội 
tạng nào, cũng không là phân hay tiểu. 

 
59. Thịt, da không là ngã, hơi ấm, mạch, khí, không 

phải ngã; trăm lỗ hổng trong cơ thể cũng vậy; sáu 
thức đều không là ngã. (Lý do là vì cả sáu loại tâm 
lý đều vô thường, đa dạng, không độc lập.) 

 
60. (Phá Số luận:) (là một học thuyết phi Phật giáo do 

Rishi Kapila thành lập vào Ấn độ thời cổ, tin rằng 
mọi hiện tượng - trừ cái Ngã trường cửu bất biến - 
được tạo thành từ một thần ngã Prakrti hay là thực 
chất tối sơ thấm khắp mọi sự. Khi tiếp xúc với thực 
chất này, thì một loạt những biểu hiện như tri thức, 
cảm quan và đối tượng cảm giác phát xuất từ đấy và 
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được cái ngã cảm thọ. Thực chất tối sơ là một chất 
liệu trường cửu, phổ biến tạo nên mọi sự và là bản 
chất của các pháp trong thế giới kinh nghiệm. Ngã 
là nguyên lý tâm bất biến trở nên liên kết với ngoại 
giới do sự đồng nhất sai lầm của nó với biểu hiện 
của thực chất tối sơ.) (TQ:) Nếu thanh thức là 
thường trú, thì đáng lẽ phải luôn luôn nghe, (dù khi 
không có âm thanh. Nhưng vì thanh thức tùy thuộc 
vào âm thanh,) nếu không có âm thanh làm đối 
tượng, thì vì lý do gì (và do nhận thức đối tượng gì) 
mà nó được gọi là thanh thức? 

 
61. Nếu khi không có thức (về âm thanh) mà vẫn có thể 

biết được (âm thanh), thì một khúc gỗ cũng biết 
(nghe tiếng). Bởi thế, ta có thể khẳng định rằng nếu 
không có đối tượng, thì cũng không có cái biết. 

 
62. (Số luận: Khi không có âm thanh, thì cái thường 

ngã lại biết về sắc.TQ:) Nếu thế thì, tại sao lúc đó 
(cái thức biết về sắc) lại không nghe? (Số luận: Vì 
lúc đó không có âm thanh gần kề. TQ:) Nếu bảo 
không có âm thanh gần kề, thì nên biết lúc đó thức 
(về thanh) cũng không. 

 
63. (Số luận: Lúc đó thức biết thanh chuyển ra biết sắc. 

TQ:) Nhận thức về thanh làm sao thành nhận thức 
về sắc được? (Số luận:) Như người thành (con đối 
với) cha, (thành cha đối với) con. (TQ: Một người 
vừa là cha vừa là con) thế là giả danh, không chân 
thực. 

 
64. Ba đức ưu, hỉ, ám (nguyên lý thực hữu tạo nên mọi 

sự vật theo Số luận: rajah đây dịch là ưu, sattva 
dịch là hỉ và tamah dịch là ám. Có nhiều cách dịch 
khác.) thì không thể là cha hay con được. Ngoài ra, 
ba đức ấy không sẵn có tính chất nhận thức âm 
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thanh, vì (trong ba đức) ta chưa từng thấy tính 
chất ấy. 

 
65. (Số luận: Như một diễn viên đóng nhiều vai, cái 

thức về thanh cũng làm vai trò biết sắc. TQ:) Nếu 
được thấy dưới nhiều trạng thái khác nhau như vậy, 
thì thức không thể là trường cửu, (vì nó cứ tiếp tục 
biến thành cái khác mãi. Số luận: Mặc dù thức xuất 
hiện theo nhiều cách, bản chất nó vẫn là một và 
trường cửu. TQ:) Nếu là nhất thể mà đa dạng, thì 
điều ấy chưa từng có. (Ông chưa từng xác nhận một 
sự đồng nhất nào về bản chất như thế trưóc đây.) 

 
66. (Số luận: Thức xuất hiện theo nhiều cách khác nhau, 

và mặc dù những sắc thái khác nhau ấy không thực, 
song bản chất của chúng thì đồng nhất và thực hữu. 
TQ:) Nếu các sắc thái khác nhau là phi chân, thì bản 
chất (đồng nhất và chân thực) là cái gì vậy? (Số 
luận: Chính cái thức. TQ:) Nếu thức là bản chất 
đồng nhất và thực hữu, thì (hóa ra) tất cả chúng sinh 
thành một.  

 
67. Hơn nữa, (như thế thì cái ngã có ý hay thần thức) 

hữu tâm và (tự tính) vô tâm (tức nguyên lý tối sơ 
không có ý) cũng là một, vì cùng là trường tồn, thực 
hữu. (Nhưng) khi những hình thái khác nhau của nó 
(nhận thức về thanh, sắc vân vân...) đã là vọng, thì 
làm sao chúng lại có cùng một chỗ nương chân thực 
(là một cái thức? Không thể có chuyện khía cạnh 
chung là thực còn các khía cạnh riêng thì lại giả.)  

 
68. (Naiyayika, thường kiến, chấp nhận có một pháp 

trường cửu bất khả phân trong bản thể con người 
gọi là tự ngã. Tự ngã này có thể kinh nghiệm các 
đối tượng vì nó có một tâm thức riêng.)  (TQ: Hơn 
hữa, một pháp) vô tâm cũng không thể là ngã (kinh 
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nghiệm các đối tượng,) vì vô tâm thì cũng như cái 
bình. (Thường kiến: Mặc dù bản chất là vô tri,) khi 
có đối tượng thì tâm bèn có hay biết. (TQ: Điều này 
phi lý, vì khi một tự ngã, mà bản chất là vô tri,) trở 
thành hay biết (về sự vật), thì (cái ngã) vô tri diệt 
mất (không trường cửu như ông chủ trương.) 

 
69. Nếu ngã là thường hằng bất biến, thì tâm có ích gì 

đối với nó? Nếu (ngã) vô tri, lìa các tác dụng (không 
ảnh hưởng gì trên cái tâm hay thay đổi và có hiểu 
biết), thì hư không cũng là ngã vậy.  

 
70. (Hỏi:) Nếu ngã không thật có, thì tương quan giữa 

nghiệp và quả thành phi lý. (Thuyết nhân quả cho 
rằng người tạo nghiệp phải chịu hậu quả của các 
nghiệp mình đã làm, không thể đứng vững, vì) 
nghiệp tạo xong đã diệt mất, còn ai chịu hậu quả của 
nghiệp? 

 
71. (Đáp: Căn bản để) tạo nghiệp và thọ quả (tức năm 

uẩn đời này, và các uẩn sẽ thọ quả dị thục về sau), 
là (những trạng thái hiện hữu) khác nhau, vào lúc 
thọ báo thì người tạo nghiệp đã mất. Điều này cả 
ông lẫn tôi đều xác nhận, (khi ông chủ trương có 
ngã trường cửu không chịu quả báo, và chúng tôi 
chủ trương vô ngã, không có người tạo nghiệp cũng 
không có người chịu quả báo,) vậy thì còn gì để 
tranh luận về điểm ấy? 

 
72. (Bác: Nhưng còn về những nghiệp hiện báo thì sao? 

Chúng không có các uẩn khác nhau, những căn bản 
tạo nghiệp và thọ quả. Đáp: Tuy thế,) trong lúc gieo 
nhân, không thể nào đồng thời thấy được quả; (cũng 
như cha và con không thể sinh ra một lượt. Bác: 
Nhưng trong kinh có nói: "Làm sao người này tạo 
nghiệp mà một kẻ khác lại thọ hưởng quả báo của 



 

293 

 
nghiệp? Hỡi các tỷ kheo, các nghiệp ngươi đã 
tạo và tích lũy sẽ không chín trên những pháp khác 
như là địa đại bên ngoài, mà chín ngay trên các uẩn 
tương lai do tâm ngươi chấp thủ, nghĩa là) Phật dạy 
trên cùng một tương tục ấy, người gây nghiệp phải 
chịu (quả báo. Vậy phải chăng ông nói trái lời kinh, 
theo đó thì ai làm nấy chịu? Đáp: Lời kinh phải 
được giải thích như sau: Phật khi xét đến dòng 
tương tục của một người, đã dạy ai làm nấy chịu để 
ngăn người ấy chối bỏ định luật nhân quả. Nhưng 
kỳ thực không vậy, vì không có một cái ngã trường 
cửu. (Hỏi:) Nhưng tại sao không có ngã trường 
cửu?) 

 
73. (Đáp:) Tâm quá khứ tâm vị lai đều không, nên 

không phải ngã. Nếu tâm sinh khởi trong hiện tại là 
ngã, thì khi nó diệt ngã cũng mất luôn. 

 
74. (Với luận cứ này, cả năm uẩn đều không phải là 

ngã, chỉ) như thân cây chuối khi được lột ra từng bẹ 
thì không còn gì. Cũng vậy, dùng tuệ quán để tra 
tìm ngã thì sẽ thấy nó không thật. (Không có một cái 
ngã nào trong năm uẩn.) 

 
75. (Hỏi:) Nếu hữu tình không thực có, thì khởi tâm 

thương xót ai? (Đáp:) Người lập thệ thành Phật chỉ 
vì ngu si nên giả lập ra chuyện hư huyễn đó.  

 
76. (Hỏi:) Nhưng nếu không người (nếu hữu tình không 

thực có), thì ai chứng quả? (Đáp: Đúng thế, theo 
chân lý tối hậu, quả thực không có chúng sinh, 
không có đại bi và kết quả, nhưng về mặt giả danh,) 
do cái tâm còn si mà thấy có đắc có chứng. Nhưng 
vì muốn dứt khổ cho chúng sinh, không nên từ bỏ sự 
ngu si ấy. 
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77. (Bác: Vì tâm đại bi đã là một tâm trạng chủ quan 
thấy các pháp một cách sai lạc, một tâm thức mê mờ 
về các pháp, đương nhiên cũng đáng bỏ như bỏ tâm 
mê muội về bản ngã. Đáp:Cái cần bỏ trước hết là 
ngã mạn, vì) Ngã mạn là cái nhân của thống khổ, 
khiến cho sự mê muội về ngã càng tăng. Nếu ông 
bảo không thể trừ được (ngã mạn), thì quán vô ngã 
là cách tốt nhất. 

 
78. Thân thể không là bàn chân; đùi, vế, eo, bụng, lưng, 

ngực, vai vân vân... cũng chẳng phải thân. 
 

79. Xương sườn, bàn tay không phải thân thể; nách, 
gáy, các nội tạng không phải thân thể, đầu cổ đều 
không phải thân thể. Vậy trong đây có cái gì thực sự 
là thân? 

 
80. Nếu nói thân thể ở trong mọi thành phần và ở cùng 

khắp mọi phương hướng (thì sai, vì) mỗi phần đều ở 
vị trí riêng của nó, còn cái thân ở chỗ nào? 

 
81. Và nếu toàn bộ cái thân ta ở trong mỗi phần tử như 

bàn tay vân vân..., thì có bao nhiêu phần tử phải có 
bấy nhiêu thân. 

 
82. Nếu thực sự không một thân thể nào hiện hữu bên 

ngoài hay bên trong (các thân phần), thì làm sao 
bàn tay vân vân lại có một cái thân được ? Ngoài tay 
vân vân... không có vật gì khác, thì làm sao có thân 
thể kia? 

 
83. Vậy, thân thể không thực hữu, nhưng vì ngu mê mà 

khởi lên cái thấy sai lầm, chấp tay chân vân vân... là 
thân thể. Cũng như (trong bóng tối) nhân đống đá 
hình dạng đặc biệt mà thấy thành con người. 
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84. Như đống đá vẫn còn trông như người bao lâu 
những điều kiện (duyên) còn nhóm họp để làm phát 
sinh sự nhầm lẫn ấy, cũng thế bao lâu tay chân vân 
vân... vẫn còn, thì còn thấy dường như thực có một 
cái thân. 

 
85. Cũng thế, vì các ngón còn tụ tội mà thành bàn tay 

(vân vân...), chứ bàn tay (vân vân...) là cái gì ? Các 
vật họp thành (bàn tay v.v.) này lại cũng là một tập 
hợp (các yếu tố khác nữa, như lóng, đốt). Tập hợp 
này cũng (không thực hữu, vì) còn có thể chia chẻ 
thành những phần tử. 

 
86. Cũng vậy, khi các phần tử này được chia chẻ cho 

đến thành những vi trần (hạt nguyên tử), và hạt được 
chia thành phương phần, thì những phương hướng 
này được thấy là không thực sự tồn tại, như hư 
không. 

 
87. Bởi thế, người có trí nào lại còn tham cái thân như 

mộng ảo này? Cái thân đã không thực có, thì làm gì 
có tướng nam hay nữ? 

 
88. (TQ:) Nếu khổ thọ là thật, thì tại sao (cũng có lúc) 

hết sức vui? Nếu lạc thọ là thực, thì tại sao những 
người quá lo sầu khổ não (về tâm và thân) không 
thích thú gì dù được (thực phẩm hay những thứ) 
ngọt bùi? 

 
89. Nếu bảo vì khổ đau cường liệt nên không cảm nhận 

được lạc thọ, (thì không đúng.) Vì cái gì chưa được 
thâu nhận (vào thân tâm, chưa trải nghiệm) thì làm 
sao gọi là thọ được? 
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90. (Đáp:) Nó vẫn là một cảm thọ, như trong khi rất vui 
vẫn còn có khổ thọ vi tế. Không phải cái vui lớn đã 
trừ khử sự khổ tương đối nhỏ sao? Khổ vi tế này 
cũng thuộc loại vui nhỏ. (TQ:) Nếu vậy nó thành ra 
lạc, đâu còn gọi là khổ? 

 
91. Nếu bảo khổ thọ không thể sinh (nơi tâm người nào) 

vì (trong tâm ấy) đang khởi lên pháp ngược lại, thì 
điều này thực không đứng vững. (Xem một cái gì 
chưa xảy ra) là cảm thọ không phải là chấp trước sai 
lầm sao? 

 
92. Bởi thế, (muốn trừ diệt sai lầm ấy), cần đào luyện 

quán tuệ thấy rõ tính phi thực của các pháp. Trong 
thửa ruộng tốt của quán tuệ sẽ có thức ăn nuôi lớn 
trí tuệ thiền giả. 

 
93. (Tiếp theo là bác bỏ sự phi thực của xúc, nhân của 

thọ. Trong ba đoạn đầu, từ 93 đến 95, luận cứ được 
chĩa vào những người chủ trương có các hạt nguyên 
tử không thể phân chia. TQ:) Nếu ở giữa căn và trần 
cảnh (ví dụ mắt và sắc) có khoảng cách, thì làm sao 
hai cái có thể gặp nhau? Nhưng nếu không có 
khoảng cách, thì căn trần thành một, còn cái gì gặp 
gỡ cái gì? 

 
94. Vi trần với vi trần (nghĩa là những hạt nguyên tử 

không phân chia thuộc căn như mắt và hạt thuộc 
cảnh như sắc,) không thể thâm nhập lẫn nhau vì 
giữa chúng không có khoảng cách, và vì chúng có 
kích thước bằng nhau. Không vào trong nhau thì 
không thể hòa hợp được, và không hòa hợp thì 
không thể gặp nhau. 

 
95. Nhưng nếu nói một hạt này gặp hạt kia ở một phía 

nào đó, thì thực vô lý khi đã chủ trương thực có 
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những hạt không thể phân chia (nghĩa là 
không có phía nào cả. Nếu có một phía gặp nhau 
được, thì thành ra hạt nguyên tử có một phía có thể 
gặp gỡ và một phía không thể gặp; thế đâu còn là 
không thể phân chia.) Nếu ông thấy có những hạt 
nguyên tử không thể phân chia mà vẫn có thể gặp 
nhau, thì làm ơn chỉ cho xem. 

 
96. Với ý thức không thuộc vật chất cũng vậy, bảo rằng 

nó có sự xúc tiếp (với căn, thuộc vật lý) là phi lý. 
Nếu bảo (mặc dù không có sự gặp gỡ vật lý, vẫn có) 
một nhóm họp (giữa căn, trần và thức để phát sinh 
nhận thức thì) như chúng tôi đã phân tích, cái gì do 
nhóm họp mà thành thì cũng không thật. 

 
97. Nếu xúc đã không thực hữu, thì (quả của nó là) cảm 

thọ từ đâu sinh ra? Cần gì phải nhọc sức theo đuổi 
(lạc thọ)? Và khổ nào làm hại người nào? 

 
98. Khi đã thấy không thực có con người cảm thọ, và 

cảm thọ cũng không thật, thì tại sao tham ái (đối với 
lạc thọ) không tiêu diệt? 

 
99. Tất cả những gì được thấy, được chạm xúc đều 

không thực hữu, bản chất như huyễn như mộng. 
Cảm thọ là một tâm sở khởi lên đồng thời với tâm, 
nên tâm không thể thấy nó (một cách khách quan.) 

 
100. Một niệm sinh sau chỉ có thể nhớ lại (các tâm về 

trước, và mong ước các cảm thọ về sau), nhưng 
không thể trải nghiệm bản thân cảm thọ hiện tiền (vì 
chúng hoặc đã diệt hoặc chưa sinh.) Cảm thọ không 
thể tự trải nghiệm chính nó, cái khác cũng không thể 
kinh nghiệm cảm thọ. 

 
101. Do vậy, không thực có người kinh nghiệm các cảm 
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thọ và cũng không thực có các cảm thọ. Vậy làm 
sao cái cảm thọ huyễn hóa đó có thể làm hại các uẩn 
vô ngã này?  

 
102. Tâm ý không ở trong căn như mắt, không ở nơi đối 

tượng như sắc, cũng không ở giữa hai thứ ấy. Nó 
không ở trong hay ngoài (thân thể), hay bất cứ chỗ 
nào khác. 

 
103. Tâm này không phải thân thể cũng không khác thân 

thể; nó không lẫn với thân cũng không lìa thân. Vì 
nó tuyệt đối không thực hữu, nên bản chất hữu tình 
vốn đã là niết bàn tịch diệt. 

 
104. Nếu lìa cảnh vẫn có các thức, (nếu các thức có trước 

các đối tượng của chúng), thì thức sinh do cái gì? 
Nếu thức cùng sinh một lượt với cảnh (đối tượng), 
thì nó đã sinh rồi sao còn đợi duyên (cảnh)? 

 
105. Nếu sau khi cảnh sinh thức mới sinh (thức sinh sau 

đối tượng), thì (khi thức sinh cảnh đã diệt,) thức 
duyên cái gì để sinh ? Vậy cho nên cần biết rằng, 
không thực có sự sinh khởi các pháp. 

 
106. (Bác:) Nếu (các pháp vốn không sinh, nghĩa là) 

không có tục đế, làm sao có hai sự thật (trong truyền 
thống Trung quán)? Nếu tục đế chỉ do đối phương 
chấp thực hữu mà lập ra, thì hữu tình làm sao đạt 
Niết bàn? (Dù có người đạt, Niết bàn ấy cũng bị kẻ 
khác cho là tục đế, có sinh diệt. TQ: Thật có cái Vô 
sinh (niết bàn), nhưng người không hiểu biết có thể 
xem Niết bàn là có sinh diệt. Nhưng không phải vì tà 
kiến cho rằng Niết bàn là tục đế, mà Niết bàn không 
hiện hữu. Không thể vì sự mê lầm của người mà sự 
thật trở thành giả dối.) 
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107. (TQ:) Tục đế ấy chỉ là phân biệt của người 

khác (chưa ra khỏi phiền não), không phải tục đế 
mà chúng tôi muốn nói. Sau (khi liễu ngộ các pháp 
không tự tính, có thể dùng cái biết chính xác để) 
quyết định (là Niết bàn) hiện hữu, (thì khi ấy Niết 
bàn sẽ hiện hữu như thế tục hữu.) Nhưng vì quan 
niệm sai lầm này không hiện hữu trong tâm người 
đã chứng Niết bàn, nên Niết bàn không phải tục đế. 

 
108. (Bác:) Vì tâm năng quán và đối tượng bị quán phụ 

thuộc lẫn nhau mà tồn tại, (nên nếu đối tượng không 
thì tâm cũng không, và sự phân tích của ông vô lý. 
TQ: Đúng, đối tượng không thực nên tâm cũng 
không thực; nhưng điều ấy không khiến cho sự phân 
tích thành vô lý:) Tất cả sự quán sát phân tích đều 
nương vào tên gọi và nhận thức của thế gian (tức tục 
đế; còn trên phương diện chân đế, thì tâm cũng  
không thực.) 

 
109. Nếu cần một tâm khác để phân tích cái tâm phân 

tích Tính không kia, thì tâm ấy cũng lại phải được 
phân tích bằng một tâm khác nữa. Quá trình này sẽ 
không bao giờ chấm dứt, (nên mục tiêu căn để của 
sự phân tích là thấy được Tính không, sẽ không bao 
giờ được xác định.) 

 
110. Khi đối tượng của sự phân tích đã được hiểu rõ (và 

được xác lập là trống rỗng), thì cái tâm phân tích 
không còn nương vào cái gì để tồn tại. Vì không đối 
tượng nên tâm cũng không sinh, đây chính là Niết 
bàn.  

 
111. Những người (phái duy thực) chủ trương tâm và 

cảnh đều thực có, lập trường họ rất khó đứng vững. 
Nếu cảnh là do thức mà có, thì thức do cái gì mà có? 

 



 

300 

 

112. Nếu thức do cảnh mà có, thì cảnh do đâu mà có? 
Tâm và cảnh đã đối đãi nhau mà tồn tại, thì đương 
nhiên cả hai đều không thực hữu. 

 
113. Như không có con thì không được gọi là cha; không 

cha thì con từ đâu sinh? Trong cả hai trường hợp, 
đều không thể có cha con gì cả. Cũng tương tự, tâm 
và cảnh đều không thực hữu. 

 
114. (Duy thức: Trái lại, nhờ tùy thuộc mà ta có thể xác 

định sự vật là thực có.) Ví dụ, do mầm cây phát sinh 
từ hạt giống mà ta có thể hiểu thực có hạt giống. 
Cũng vậy, từ tâm thức do cảnh (đối tượng) sinh, ta 
biết thực có cảnh. 

 
115. (TQ: Đấy không phải cùng một chuyện.) Nương vào 

một tâm thức khác với mầm cây để thấy biết mầm 
cây mà suy ra hạt giống; nhưng khi tâm biết cảnh, 
thì căn cứ vào cái gì để biết có tâm? 

 
116. (Phái Vô nhân chủ trương rằng tất cả pháp không 

do nhân gì sinh ra, họ bảo: "Mọi sự vật, như mặt 
trời mọc, nước chảy xuống núi, hạt đậu tròn, gai 
nhọn và lông đuôi con công không do ai làm ra cả, 
chúng tự nhiên sinh." TQ: Nói vậy là không thể 
chấp nhận được, vì) Người thế gian cũng có thể thấy 
rõ mọi sự vật đều có nguyên nhân, như rễ, cọng hoa 
sen đều do các nhân khác nhau sinh ra. 

 
117. (Hỏi:) Ai làm ra sự sai khác giữa các nhân như vậy? 

(Đáp:) Ấy là do sự sai khác của những nhân trước 
nữa. (Hỏi:) Nhưng vì sao nhân lại sinh quả ? (Đáp:) 
Điều này là do năng lực của một nhân trước đấy. 

 
118. (Thường luận tin rằng mọi sự do thần Tự tại sinh ra, 
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vị này có năm đức là thiêng liêng, trong sạch, 
đáng kính, trường cửu, độc nhất và là sáng tạo chủ 
của mọi sự.TQ:) Nếu ông cho thần Tự tại là nhân 
của vạn sự vạn vật, thì làm ơn cho biết thần Tự tại 
thiên là ai vậy? (Thường luận: Ngài là các đại 
chủng đất, nước, lửa, không khí và không gian. TQ:) 
Quả thực các yếu tố ấy là nhân của mọi sự được 
sinh thành, nhưng cần gì phải chấp cái tên (Tự tại 
thiên)? 

 
119. Lại nữa, các đại chủng (đất, nước...) đều vô thường, 

(nhiều loại), trơ lì, không có gì linh thiêng, là vật 
không sạch thường bị dẫm đạp, chắc chắn không thể 
là trời thần gì cả. 

 
120. Không gian cũng thế, không phải Tự tại vì nó bất 

động, ngã cũng không phải tự tại, vì điều này đã 
được bác bỏ rồi. Nếu nói (đấng ấy) không thể nghĩ 
bàn, thì nói tới ông để làm gì? 

 
121. Hơn nữa, (làm ơn cho biết) thần Tự tại ấy sản sinh 

ra những quả gì ? (Thường kiến:) Ngài tạo ra tự ngã, 
các đại chủng và sự tương tục của chính ngài. (TQ:) 
Nhưng không phải đại chủng là trường cửu sao? 
(Nếu bây giờ lại nói chúng được tạo, thì thành mâu 
thuẫn.) Thức tâm (không được tạo bởi thần Tự tại; 
một phần của nó) khởi lên từ những đối tượng sở tri. 

 
122. Và (phần kia, bản chất thuần túy của nó), thì do 

nghiệp từ vô thủy. Nếu nói nhân (trời Tự tại) không 
có khởi thủy, thì sao quả (mọi sự vật) lại có bắt đầu?  

 
123. Đã là Tự tại thiên thì không nương vào vật gì khác, 

vậy sao không thường sáng tạo (mọi sự vật) đi ? 
Nếu bảo tuy tự tại, song cũng cần duyên; thì duyên 
ấy do đâu mà có, (khi tất cả đều do thần tạo)? 
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124. Nếu nương các duyên nhóm họp mà sinh, thì nhân 

sinh ra mọi sự vật chính là sự nhóm họp ấy chứ 
không phải trời. Nhân duyên tụ hội thì nhất định 
sinh quả, không tụ thì không có năng lực sinh ra 
quả.  

 
125. Nếu mọi sự vật không do ý muốn của trời Tự tại 

sinh, thì phải do năng lực (nhân duyên) khác sinh. 
Ngược lại, nếu do ý muốn của trời mới thành, thì vị 
vô thường, khi muốn vầy khi muốn khác. 

 
126. (Thắng luận chủ trương) vi trần là nhân thường 

hằng tạo nên muôn vật, thuyết này đã bị bác trên 
đây (hạt vi trần cũng không thực hữu). Số luận cho 
rằng có một chủ thể trường cửu là nhân tạo nên 
chúng sinh.  

 
127. Chủ thể ấy là trạng thái quân bình của ba đức (S. 

triguna) lạc (sattva), ưu (rajah) và ám (tamah), ba 
đức ấy mất quân bình thì biến thành chúng sinh. 

 
128. Một thể mà có ba tính là điều phi lý, nên chủ thể ấy 

cũng không tồn tại. Cũng vậy, ba đức không thực 
có, vì (theo Số luận, cái gì có ra cũng lại phải đủ ba 
đức) mỗi cái lại phải gồm ba. 

 
129. Nếu không thực có ba đức (nguyên chất) thì (những 

gì được tạo thành như) thanh (sắc, vân vân...) vĩnh 
viễn không được nghe (thấy, vân vân...). Lại nữa 
những vật vô tâm như y phục vân vân cũng không 
có gì là lạc (khổ, vv. nghĩa là ba đức). 

 
130. (Số luận:) Những vật ấy (như y phục vân vân...) có 

đủ bản chất như nhân của chúng (là lạc, khổ...). 
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Nhưng điều này không phải đã bàn qua rồi 
đấy sao? (Như trên đã nói, vạn pháp như thân thể, y 
phục vân vân... không gì là thực hữu). Lại nữa theo 
Số luận, nhân (các pháp) có ba đức, (nhưng) ba đức 
ấy không sinh ra (vật chất như vải vóc,) y phục. 

 
131. (Ngược lại, theo tục thì chính y phục sinh lạc khổ.) 

Nhưng nếu vải (y phục, v.v.) cái nhân sinh ra lạc khổ 
vân vân... (đã được phân tích) là không, thì (quả của 
nó là) lạc (vân vân...) cũng không. Kết luận, tính 
thường hằng của ba đức (mà Số luận chủ trương) 
hoàn toàn không thể có. 

 
132. Nếu lạc vân vân... là thường hằng, thì tại sao không 

có lạc nào trong lúc đau khổ? Ông bảo rằng lúc ấy 
lạc bị suy giảm; nhưng (một cái đã được ông cho là 
thường hằng thì) tại sao lại có lúc mạnh lúc yếu? 

 
133. Một thứ lạc (khổ, v.v. có thể) từ bỏ tình trạng thô 

(cường liệt) để chuyển thành vi tế (yếu ớt) như vậy, 
thì đương nhiên là vô thường. Sao không thừa nhận 
tất cả pháp (hữu vi) là vô thường đi? 

 
134. (Số luận cãi: Mặc dù các trạng thái thô và tế của 

lạc là vô thường, nhưng bản chất của lạc là thường 
hằng. TQ:) Những trạng thái thô (tế, v.v... ấy của 
lạc) không khác gì với (bản thân của) lạc (tướng và 
tính không hai); nên hiển nhiên lạc là vô thường. 
Ông cho rằng từ cái nhân là không, thì không thể 
sinh ra cái gì cả.  

 
135. Tuy ông không nhận (quả) rõ rệt được sinh ra, 

(nhưng lại nhận rằng quả ấy) tồn tại (ẩn tàng trong 
nhân). Nếu trong nhân mà có quả, thì ăn thực phẩm 
cũng thành ăn đồ bất tịnh. 
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136. Và ông nên mua và mặc những hột bông vải thay vì 
mua vải mặc. (Số luận: Mặc dù sự vật quả tình hiện 
hữu theo cách ấy, người mê trên thế gian không mặc 
hột bông vải,  vì họ không thấy y phục trong những 
hột bông vải. TQ: Nhưng ngay cả Kapila nhà sáng 
lập truyền thống Số luận, mà ông cho là Bậc thầy 
chân lý, cũng mặc y phục chứ đâu có mặc hột bông 
vải.) Ông bảo kẻ ngu chưa khai ngộ không thấy điều 
này (quả trong nhân), nhưng những gì mà bậc (tổ sư 
Số luận) thấy biết chân lý đã lập ra, 

 
137. Thì đáng lẽ người thế gian cũng nên biết qua mới 

phải. Tại sao họ không thấy quả (trong nhân)? Nếu 
cái thấy của họ không đúng lý, thì những gì họ thấy 
biết đều không chân thật. 

 
138. (Số luận:) Nếu (theo Trung quán), mọi nhận thức 

đều vô giá trị (sai, phi lượng), thì kết quả nhận thức 
(của Trung quán, là Tính không) không phải cũng 
sai hay sao? Bởi thế sự tu tập Tính không của các 
ông đương nhiên là sai lầm. 

 
139. (TQ:) Khi chưa thấy rõ sự thật là có sự bày đặt (hư 

cấu) của vô minh, thì không thể xem sự thật ấy là 
không có. (Nhưng khi nào) sự thấy thật có (các 
pháp) đã được nhận ra là vọng, thì ngay cả ý niệm 
"không gì thực hữu" cũng giả lập mà thôi. (Bản Anh 
và Pháp dịch đoạn này như sau: Nếu không nhận ra 
tính thực hữu mà tâm đã gán cho sự vật, thì ta sẽ 
không nắm được tính phi thực, tính không của nó. 
Như chưa nghĩ đến đứa con của một phụ nữ vô sinh 
thì ta không thể xét đến cái chết của nó. Và vì tính 
phi thực tùy thuộc vào thực hữu, nên sự phủ nhận 
cái thấy thực hữu cũng là giả lập. Dù sao, sự quán 
tính không là hợp lý vì nó chữa trị sự chấp hữu.)  
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140. Ví dụ, mộng thấy con chết, rồi nhớ lại mình 

chẳng có đứa con nào; ý nghĩ của người chiêm bao 
về sự không con có thể khiến cho ý nghĩ có con 
chấm dứt. (Mặc dù ý nghĩ về sự phi hữu của đứa 
con là giả, vẫn có thể nhờ đấy mà từ bỏ ý nghĩ thật 
có đứa con.) 

 
141. Khi phân tích như vậy, thì không thấy một sự vật vô 

thường nào có ra mà không có nguyên nhân; cũng 
không thấy một nhân duyên riêng lẻ nào, hay một 
tập hợp nhân duyên nào (đã hiện hữu từ khởi thủy, 
nghĩa là không có nguyên nhân đầu tiên.) 

 
142. (Các pháp ngoài nhân duyên ra) cũng không sinh từ 

cái gì khác (không từ đâu đến), không ở lại, không 
đi về đâu. Cái gì đã do tâm mê muội ngu si chấp là 
thật hữu, thì có khác gì với vật huyễn? 

 
143. Những vật được làm xuất hiện do huyễn thuật (như 

voi, ngựa) và do nhân duyên (như sắc pháp vân 
vân...), phải được quán xét kỹ (lúc sinh) chúng từ 
đâu đến, và (lúc diệt) cuối cùng chúng đi đâu? 

 
144. Khi còn nhân duyên tụ hội thì thấy có các vật; hết 

nhân duyên thì hết thấy. (Vì là một sản phẩm của 
nhân và duyên như thế, nên mọi sự) giả dối hư ngụy 
như bóng trong gương, đâu có vật gì tồn tại chân 
thật? 

 
145. (Bác thuyết hữu nhân, vô nhân:) Nếu các pháp thực 

sự đã hiện hữu thì cần gì tìm nhân. Nếu các pháp 
vốn không, thì cũng đâu cần tìm nguyên nhân của 
chúng? 

 
146. Dù ức vạn nhân cũng không thể biến đổi một cái 

không thành cái có. Nếu cái Vô giữ nguyên trạng 
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(vô trường cửu) thì làm sao biến thành hữu được. 
Nếu Vô (mất nguyên trạng nó), thì cái gì (có thể 
tách ra từ không để) trở thành hữu?  

 
147. Nếu vào lúc ở trạng thái Vô không có Hữu, thì lúc 

nào mới thành Hữu? Khi Hữu chưa sinh thì nó chưa 
tách khỏi Vô. 

 
148. Nếu chưa tách khỏi Vô, thì không có cơ hội nào để 

cho Hữu khởi lên. (Ngược lại,) Hữu cũng không trở 
thành Vô được, vì như vậy thành ra nó có hai tính 
chất (vừa hữu vừa vô). 

 
149. (Như vậy,) diệt không có thực chất của diệt (hay 

không), hữu (hay sinh) cũng không có thực chất của 
sinh. Cho nên tất cả chúng sinh rốt ráo không sinh 
diệt. 

 
150. Khi quán sát kỹ (thì thấy) chúng sinh chỉ như huyễn, 

như mộng, như cây chuối. (Chúng không hiện hữu 
thực thụ), nên Niết bàn với không Niết bàn, thực 
chất không khác nhau. Trong Không, có gì để được 
và có gì để mất? Ai là người kính lễ tôi hay phỉ báng 
tôi? 

 
151. Vậy nên trong Không, làm gì có được và mất? Ai là 

người cung kính ta? Ai là người khinh miệt ta? 
 

152. Đau khổ và hạnh phúc xuất phát từ đâu? Có gì để 
vui, có gì để lo buồn? Trong bản chất tối hậu, ai là 
người tham ái, và có gì để tham? 

 
153. Xét kỹ trên nhân thế, ai sắp đi khỏi cuộc đời này? Ai 

đã sinh ra, ai sẽ sinh ra? Bằng hữu thân quyến thực 
chất là gì? 
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154. (Hỡi người đi tìm sự thật), xin hãy cùng tôi nhận 
chân rằng vạn sự như hư không. Những người đi tìm 
hạnh phúc do đấu tranh mà sinh ra những vui buồn 
tán loạn. 

 
155. Họ chỉ có chuốc lấy những lo khổ, cãi cọ nhau, đâm 

chém, giết hại nhau, và do tạo tội mà phải bị đọa 
vào những cảnh sinh hoạt khốn cùng. 

 
156. Mặc dù đôi khi được sinh vào cõi lành, thụ hưởng 

nhiều hạnh phúc và lạc thú; nhưng khi chết họ lại 
rơi vào đọa xứ, trong một thời gian dài chịu những 
khổ khó nhẫn. 

 
157. Ba cõi thật là nơi có quá nhiều nguy hiểm. Người 

không hiểu biết chân lý tối hậu đưa đến giải thoát thì 
chẳng khác nào bị cột trói vào đấy. Hơn nữa, mê 
(thấy thực hữu) và ngộ (liễu tri Tánh không) trái 
ngược nhau. Nếu còn ở trong sinh tử, thì ta vẫn 
không nhận ra được chân lý tối hậu này. 

 
158. Ta sẽ tiếp tục trải qua những thống khổ khó kham, 

vô biên như biển lớn. Khổ thì nhiều mà năng lực 
thiện hành quá yếu, mạng sống lại ngắn ngủi. 

 
159. Ta lại phải vì thân mạng mà miễn cưỡng chịu đói 

khát, mệt nhọc, thống khổ; chỉ quan tâm đến ăn ngủ; 
bị kẻ khác làm hại, giao du với kẻ ác và làm những 
chuyện vô nghĩa. 

 
160. Một đời sống vô nghĩa trôi qua thật nhanh chóng. 

Thật vô cùng khó để có được tuệ quán về tính 
Không. Trong đời này có phương pháp nào để trừ 
diệt cái thói quen tán loạn? 
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161. Ác ma lại đang nỗ lực dẫn dụ chúng ta rơi vào 

những cõi bất hạnh lớn lao. Ngày nay có nhiều tà 
đạo, và thực khó mà vượt qua những hoài nghi về 
chánh pháp. 

 
162. Thực khó mà được lại (thân người) nhàn rỗi. Phật ra 

đời lại càng khó gặp. Dòng sông mê không dễ dứt. 
Than ôi, hữu tình sẽ tiếp tục đau khổ mà thôi. 

 
163. Ôi quả đáng thương xót hữu tình đang trôi giạt trong 

giòng sông mê, (tuy rơi vào) thống khổ cùng cực 
như thế, mà do ngu si chúng vẫn hoàn toàn không ý 
thức. 

 
164. Như có kẻ (tu khổ hạnh) thường xuyên tắm gội, có 

kẻ lao vào lửa; dù phải chịu nhiều đau đớn như vậy 
chúng vẫn tự hào, cho là hạnh phúc. 

 
165. Cũng có những chúng sinh sống như thể chúng 

không bao giờ già chết. Trước hết chúng bị tử thần 
đoạt mạng sống, sau đó lại đọa vào các ác đạo, chịu 
các thống khổ. 

 
166. Đến bao giờ tôi mới có thể dập tắt đống lửa khổ cho 

chúng sinh, bằng trận mưa an lạc trút xuống từ 
những đám mây công đức tôi đã tích lũy?  

 
167. Bao giờ tôi mới có thể vận dụng cái tâm rỗng rang 

vô ngại - nhờ cung kính tích tập công đức - để khai 
thị Không tính cho những chúng sinh (đau khổ vì) 
chấp hữu? 
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Chương mười 
 

HỒI HƯỚNG 
 

1. Có bao nhiêu phước lành phát sinh do tạo (và dịch) 
luận Nhập bồ tát hạnh này, tôi đều hướng về chúng 
sinh, nguyện cho tất cả đều đi vào đường đi của Bồ 
tát. 

 
2. Nguyện nhờ phước của tôi mà những chúng sinh 
đang bị thân bệnh tâm bệnh ở khắp nơi, được niềm 
vui như biển lớn. 

 
3. Nguyện cho họ không bao giờ hết an vui trong suốt 

quá trình sinh tử luân hồi. Nguyện cho họ được hạnh 
phúc như Bồ tát, liên tục không gián đoạn. 

 
4. Nguyện cho hữu tình trong các cõi địa ngục ở khắp 

nơi trong hoàn vũ, có được hỉ lạc vô cùng tận. 
 

5. Nguyện cho kẻ rét trong các địa ngục băng lạnh được 
hơi ấm. Nguyện cho đám mây công đức do Bồ tát 
hạnh tích tụ phước và trí, sẽ thành mưa cam lồ giáng 
xuống làm mát dịu nỗi khổ nóng bức của hữu tình. 

 
6. Nguyện cho những rừng lá bằng gươm dao biến 

thành lạc viên tráng lệ. Nguyện cho những cây cành 
bằng giáo mác biến thành cây thỏa mãn ước mơ. 

 
7. Nguyện cho địa ngục biến thành vườn chơi được 

trang hoàng bằng những hồ sen thơm ngát, với những 
chim thiên nga, chim nhạn vang tiếng hót êm tai. 

 
8. Nguyện cho địa ngục lửa đốt biến thành đống châu 

báu, nguyện cho nền sắt nóng địa ngục biến thành 
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thủy tinh. Nguyện cho những địa ngục Núi ép biến 
thành những điện thờ Phật. 

 
9. Nguyện cho những binh khí, đá lửa trong địa ngục 
đều biến thành những trận mưa hoa, và sự tương tàn 
tương sát biến thành trò chơi tung hoa cho nhau. 

 
10. Nguyện cho những chúng sinh đang ngụp lặn trong 

địa ngục sông sắt nóng làm cho da thịt nứt nẻ lộ 
xương như hoa thủy tiên, nhờ phước của tôi mà 
được cái thân cõi trời, xuống tắm ao trời và vui chơi 
cùng các thiên nữ. 

 
11. Nguyện cho những chúng sinh trong địa ngục khởi 

lên ý nghĩ: “Không biết vì sao mà Diêm vương và 
những ngục tốt trong đây bỗng dưng đâm ra sợ hãi? 
Vị nào có cái năng lực kỳ diệu trừ diệt cho chúng ta 
những hắc ám, khiến tâm ta sinh vui mừng?”. Nghĩ 
thế rồi, chúng ngước nhìn lên hư không, thấy thần 
Kim Cương thủ đang đứng uy nghiêm. Nguyện cho 
những chúng sinh này nhờ năng lực hân hoan ấy, 
thường đi theo Bồ tát, xa lìa tội cũ. 

 
12. Nguyện cho những hữu tình trong địa ngục thấy 

được mưa hoa cùng nước thơm từ trên trời giáng 
xuống rưới tắt lửa hừng địa ngục; liền cảm thấy 
hoan hỉ khoan khoái, tự nghĩ do đâu mà được thế 
này. Chúng liền ngước nhìn lên không trung và vui 
mừng thấy bồ tát Quan âm tay cầm hoa sen. 

 
13. Nguyện cho hữu tình trong địa ngục mừng rỡ trông 

thấy đức Văn thù và kêu lớn: Các bạn ơi đừng sợ 
hãy mau đến đây, trên đầu chúng ta có Văn thù đồng 
tử tràn ngập ánh sáng. Ngài đã phát tâm từ bi và tâm 
bồ đề, có năng lực diệt trừ đau khổ, đưa chúng ta 
đến an vui. Ngài giải cứu chúng sinh một cách triệt 
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để, khiến cho tất cả sợ hãi đều tiêu tan. Còn ai 
muốn từ bỏ ngài? 

 
14. “Hãy nhìn ngài ở trong cung điện vang lên những 

tiếng ca tụng của ngàn thiên nữ; vương miện do 
trăm vị trời kết thành được hiến dâng dưới bàn chân 
như hoa sen của ngài. Vô số hoa trời vi diệu mưa 
xuống trên đảnh ngài, mà đôi mắt ướt đẫm lệ đại 
bi.” 

 
15. Lại nguyện cho chúng sinh địa ngục nhờ năng lực 

thiện căn của tôi mà thấy được những đám mây do 
năng lực vô ngại của chư Bồ tát hóa hiện ra, trút 
mưa thơm xuống khiến hữu tình được an vui mát 
mẻ. Chúng sinh địa ngục trông thấy cảnh này đều 
thật sự hân hoan. 

 
16. Nguyện cho những chúng sinh cõi bàng sanh xa lìa 

nỗi sợ hãi mạnh ăn thịt yếu. Nguyện cho loài quỷ 
đói được vui như người ở châu Kuru phương Bắc. 

 
17. Nguyện cho Tay đức thánh Quan Thế Âm liên tục 

rưới xuống nước cam lồ khiến cho ngạ quỷ được no 
đủ, mong chúng thường được tắm mát trong nước 
cam lộ của ngài. 

 
18. Nguyện cho kẻ đui mù được thấy sắc, kẻ điếc được 

nghe âm thanh. Nguyện cho tất cả phụ nữ có thai 
đều được như Ma gia phu nhân, sinh nở không đau 
đớn. 

 
19. Nguyện cho kẻ lõa hình được y phục, kẻ đói được 

no đủ, kẻ khát được những thức uống trong sạch 
ngon lành. 
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20. Nguyện cho kẻ nghèo được tài sản, người khổ được 
an vui. Nguyện cho người tuyệt vọng khôi phục 
niềm tin kiên cố.  

 
21. Nguyện cho hữu tình bị các bệnh khổ mau thoát 

khỏi bệnh tật. Nguyện cho tất cả chứng bệnh vĩnh 
viễn không sinh ra  
trên đời. 

 
22. Nguyện cho người sợ hãi hết sợ, người bị trói buộc 

được cởi mở, người yếu được mạnh khỏe, nguyện 
cho mọi người nghĩ đến việc làm lợi ích cho nhau.  

 
23. Nguyện cho các thương nhân khắp nơi đến đâu cũng 

an lạc; những lợi lộc mà họ mong cầu đều được 
thành tựu không mệt nhọc. 

 
24. Nguyện cho những người đi buôn bằng thuyền tàu 

thỏa mãn được những gì họ mong ước, thuyền cập 
bến bình an, vui vẻ đoàn tụ với người thân và bằng 
hữu. 

 
25. Nguyện cho những người lữ hành lạc lối may mắn 

gặp được bạn đồng hành, không bị nỗi sợ đạo tặc và 
cọp beo, đi đường bình an thuận lợi. 

 
26. Nguyện chư thiên thiện thần giữ gìn săn sóc cho 

những kẻ đang gặp nạn, cùng đường, kẻ già yếu 
không ai giúp đỡ, kẻ ngu si điên cuồng.  

 
27. Nguyện cho hữu tình thoát ly được tám nạn khó tu 

hành, mong ai nấy đều có đủ đức tin, lòng thương 
và trí tuệ, thực phẩm và đồ dùng phong phú, thường 
có khả năng nhớ những đời trước. 
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28. Nguyện cho chúng không tranh cãi nhau, 

không tổn hại nhau, ai ai cũng được tự do an hưởng 
tuổi trời. 

 
29. Nguyện cho những người bần cùng hạ tiện được sắc 

mặt rạng rỡ phát quang; nguyện cho những người 
khổ hạnh tiều tụy được hình thể khỏe mạnh đẹp đẽ. 

 
30. Nguyện cho những cô gái yếu đuối đều thành nam 

tử hảo hán; những người hàn vi được sang cả; người 
kiêu mạn trở thành khiêm cung. 

 
31. Nguyện cho tất cả chúng sinh nhờ phước đức tôi mà 

dứt được tất cả điều ác, thường ưa thích các thiện 
hành. 

 
32. Nguyện cho tất cả chúng sinh không xả tâm Bồ đề, 

lao vào việc làm của Bồ tát; mong sao họ được chư 
Phật thường dắt tay nâng đỡ, đoạn tận các nghiệp 
ma. 

 
33. Nguyện cho tất cả hữu tình sống lâu không giới hạn,  

sống những ngày tháng vui vẻ, không nghe đến tên 
cái chết. 

 
34. Nguyện cho khắp mười phương thế giới đầy những 

rừng cây như ý, trong đó vang lên âm thanh thuyết 
pháp vi diệu của chư Phật Bồ tát. 

 
35. Nguyện cho mười phương đất đai đều bằng phẳng 

mềm mại như lòng tay, không có sỏi đá gai góc. 
 

36. Nguyện cho chư Bồ tát an trú trong các hội chúng 
Thanh văn đang nghe Phật thuyết pháp; mỗi vị làm 
cho các đạo tràng ấy trở thành trang nghiêm đẹp đẽ 
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bằng công đức vi diệu của mình.  
 

37. Nguyện cho tất cả hữu tình đều nghe được pháp âm 
bất tuyệt từ rừng cây, chim chóc, ánh sáng, hư 
không.  

 
38. Nguyện cho tất cả hữu tình thường được gặp Phật, 

Bồ tát, đem những vật cúng dường nhiều như mây 
tụ lại, mà dâng cúng Phật, bậc đạo sư của tất cả 
chúng sinh.  

 
39. Nguyện cho chúng sinh được trời xối xuống những 

cơn mưa đúng thời, để mùa màng ngũ cốc được dồi 
dào phong túc. Nguyện cho những nguyên thủ có 
lòng nhân, cai trị đúng pháp, mọi việc trên đời đều 
được trôi chảy nhịp nhàng. 

 
40. Nguyện cho thuốc có công hiệu chữa bệnh mau 

chóng; những lời chú được ứng nghiệm; quỷ la sát 
và các loài ở trong không đều có tâm từ bi. 

 
41. Nguyện cho tất cả hữu tình không còn thống khổ, 

người chưa tạo tội thì không bệnh tật, không sợ hãi, 
không bị khinh miệt, tuyệt đối không gặp chuyện 
không vui. 

 
42. Nguyện cho các già lam tự viện nhờ đọc tụng kinh 

điển mà được hưng thịnh, tăng chúng hòa hợp, việc 
của tăng đều thành tựu viên mãn.  

 
43. Nguyện cho những tỳ kheo muốn tu học đều được ở 

chốn núi rừng, đoạn trừ tán loạn, thân tâm khinh an 
để tu hành tất cả thiện pháp. 

 
44. Nguyện cho những tỳ kheo ni được lợi dưỡng, dứt 
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tranh cãi, lìa các tổn hại. Nguyện tất cả chúng 
tăng, ni đều viên mãn giới hạnh không khuyết giảm. 

 
45. Nguyện cho những người phạm giới biết hối cải, 

thường sám hối tội nghiệp. Nguyện cho họ được 
sinh vào cõi lành, không bao giờ phạm cấm giới trở 
lại. 

 
46. Nguyện cho những vị xuất gia có trí được tôn kính, 

ra ngoài hóa duyên đều được cúng dường đầy đủ. 
Nguyện cho dòng tâm của họ được trong sạch, tiếng 
tốt lan khắp mười phương. 

 
47. Nguyện cho họ xa lìa được nỗi khổ ác đạo, không 

gặp gian nan. Nguyện cho họ mau thành chính giác 
bằng cái thân vượt hơn thân trời Sắc cứu cánh. 

 
48. Nguyện tất cả hữu tình ân cần cúng dường chư Phật 

không gián đoạn; và nhờ phước đức vô biên của 
Phật mà họ thường được an vui.  

 
49. Nguyện cho tất cả Bồ tát đều thành tựu nguyện làm 

lợi ích hữu tình. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều 
được đấng Chúa tể đại bi thương xót gìn giữ. 

 
50. Nguyện cho tất cả Độc giác, Thanh văn đều được an 

lạc như thế. 
 

51. Khi tôi chưa lên đến Cực hỷ địa, nguyện nhờ ân đức 
Bồ tát Văn Thù mà tôi thường nhớ được đời trước, 
thường được xuất gia làm tăng. 

 
52. Nguyện tôi có thể ăn uống đạm bạc mà vẫn duy trì 

được sinh mạng và thể lực. Nguyện tôi đời đời kiếp 
kiếp được tu hành ở chỗ hoàn toàn tịch tịnh. 
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53. Nguyện cho tôi bất cứ đời kiếp nào, khi muốn duyệt 

tam tạng, muốn thỉnh vấn nghĩa lý Phật pháp đều 
được diện kiến bồ tát Văn Thù không chướng ngại. 

 
54. Vì muốn thành tựu lợi lạc hữu tình trong mười 

phương hư không, xin cho mọi việc làm của tôi đều 
giống như hành động viên mãn của bồ tát Văn thù. 

 
55. Dù có một phương trời nào có chúng sinh tồn tại, 

nguyện cho tôi vẫn ở lại mãi trong thế gian này để 
nỗ lực tận trừ thống khổ cho chúng sinh. 

 
56. Nguyện cho tất cả thống khổ do ác nghiệp chúng 

sinh gây nên, sẽ có quả báo trên thân tôi. Nguyện 
cho bao nhiêu thiện đức do hạnh Bồ tát đem lại, sẽ 
làm cho chúng sinh được thọ hưởng an lạc. 

 
57. Nguyện cho Ba ngôi báu, lương dược để trừ khổ và 

suối nguồn của an lạc, tồn tại lâu trên đời. 
 

58. Xin kính lễ Văn Thù Bồ tát, vị Bồ tát có ân đức 
khiến con phát sinh thiện tâm. Kính lễ những bậc 
Bạn lành có ân đức làm cho giới định tuệ trong con 
tăng trưởng.  
 
 

Duyệt xong ngày 24 tháng tư Mậu Dần,  
PL 2542. 
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