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Kinh Ñaïi Baûo-Tích, Taäp 7, Phaàn 43, Phaùp Hoäi Phoå Minh Boà-Taùt, vieát  
 

Nầy Ðại Ca Diếp! Bồ Tát có bốn phi Bồ Tát mà tợ Bồ 
Tát: một là tham cầu lợi dưỡng mà chẳng cầu pháp, hai là 
tham cầu danh xưng mà chẳng cầu phước đức, ba là tham 
cầu tự vui mà chẳng cứu chúng sanh để diệt pháp khổ, bốn 
là thích tụ họp đồ chúng mà chẳng thích xa lìa. Ðây là bốn 
phi Bồ Tát mà tợ Bồ Tát. 
 
Lại nầy Ðại Ca Diếp! Chẳng phải vì vô nhơn nên gọi là 
không mà không có tự không: tiền tết không hậu tế không 
trung tế cũng không. Nên y nơi không chớ y nơi nhơn. Nếu 
do được không bèn y nơi không thì nơi Phật pháp là thối 
đọa vậy. Vì thế nên, nầy Ðại Ca Diếp! Thà khởi ngã kiến 
chứa bằng núi Tu Di mà chẳng lấy không kiến khởi 
tăng thượng mạn. Tại sao vậy, vì tất cả kiến chấp do nơi 
không mà được thoát, nếu khởi không kiến thì chẳng thể 
trừ được. Ví như y sư cho thuốc khiến bịnh chuyển động, 
thuốc ấy ở trong thân người bịnh mà không ra ngoài, nầy 
Ðại Ca Diếp, ý ông thế nào, người bịnh ấy được lành 
chẳng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không lành, thuốc ấy chẳng ra 
ngoài thì bịnh càng tăng. 

- Nầy Ðại Ca Diếp! Cũng vậy, tất cả kiến chấp duy 
không là có thể trừ diệt, nếu khởi không kiến thì chẳng trừ 
được. 
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DUYEÂN: 
 
  

Theá gian lìa sanh dieät   Ví nhö hoa hö khoâng 

Trí chaúng thaáy coù khoâng   Maø khôûi taâm ñaïi bi 

Taát caû phaùp nhö huyeån   Xa lìa nôi taâm thöùc 

Trí chaúng thaáy coù khoâng   Maø khôûi taâm ñaïi bi 

Bieát nhôn phaùp voâ ngaõ   Phieàn naõo vaø sôû tri 

Thöôøng thanh tònh khoâng töôùng  Maø khôûi taâm ñaïi bi 

Taát caû khoâng Nieát Baøn   Khoâng Nieát Baøn cuûa Phaät 

Khoâng coù Phaät Nieát Baøn   Xa lìa giaùc sôû giaùc 

Hoaëc coù hoaëc khoâng coù   Caû hai thaûy ñeàu lìa 

Quaùn Maâu ni tòch tænh   Theá laø xa liaø sanh 

AÁy goïi laø chaúng thuû    Ñôøi naày ñôøi sau tònh. 

Kinh Laêng Giaø 

 

Cuùi ñaàu ñaûnh leå ñöùc Tyø-Loâ-Gía-Na Nhö Lai (Vairocana Tathagata); thieân baù öùc 

(10.000.000.000) Thích Ca Möu Ni Theá Toân (Shakyamuni Buddha) giaùo chuû coûi Kham Nhaån 

(Saha) naày, ñöùc Ñaïi Töø Bi Tieáp Daån coûi Taây Phöông tam thaäp luïc vaïn öùc, nhöùt thaäp nhöùt vaïn 

cöõu thieân nguõ baù (36.000.000.119.500) ñoàng danh ñoàng hieäu A-Di-Ñaø Phaät (Amitabha Buddha), 

ñöùc Kim Cang Taùt Ñoûa Boà taùt Ma-ha-taùt (Vajrasattva), ñöùc Maät-Tích Kim Cang Löïc Só, ñöùc 

Kim Cang Thuû Bí Maät Chuû, ñöùc Ueá Tích Kim Cang Boà taùt Ma-ha-taùt, ñöùc Thaát Cu-Chi (Koti) 

Phaät Maãu Chuaån Ñeà (Cunde) Vöông Boà taùt Maha-taùt, lieät vò Toå Sö, chö A-xaø-leâ, möôøi phöông 

khaép coõi Phaät saùt vi traàn soá, quaù khöù hieän taïi vaø vò lai caùc ngoâi Tam Baûo voâ soá voâ taän ñeàu chöùng 

bieát, vaø kính xin ruõ loøng thöông xoùt töø bi nhieáp thoï lôøi caàu cuûa con.  

Con nay doái ñem kieán thöùc phaøm phu trong ñôøi Maït Phaùp ñeå soïan saùch naày, sôï khoâng 

ñöôïc hôïp Thaùnh yù cuûa chö Phaät, xin cho con ñöôc chí thaønh saùm hoái.  
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Ngöôõng vaâng söùc ñaïi oai thaàn cuûa ngoâi Tam Baûo gia hoä cho keû ñeä töû ñöôïc thaønh Thaùnh 

Trí, neáu hôïp Thaùnh yù duø laø moät phaàn nhoû nhö hoät caùt hoät buïi, troïn ñem coâng ñöùc ñoù hoài höôùng 

ñeán taát caû loaøi haøm linh, nguyeän ñôøi naày choùng döùt phieàn naõo, ñôøi sau khoâng laâu ñoàng chöùng 

ngoâi Tyø-Loâ-Gía-Na Tam-Thaân Phoå-Quang-Ñòa.  

Khi maõn baùo thaân laäp töùc vaõng sanh veà theá giôùi An-Lac/Cöïc-Laïc (Sukhavati) cuûa toân 

Phaät A-Di-Ñaø (Amitabha/Amityus), hoaëc theá-giôùi Dieäu Laïc/Dieäu Hyû (Abhirati) cuûa toân Phaät A-

Suùc Beä (Aksobhya), hoaëc theá giôùi Tònh Löu-Ly (Vaidūryanirbhāsa) cuûa toân Phaät Döôïc-Sö Löu-

Ly Quang-Vöông  (Bhaiṣajyaguruvaidūrya-prabharāja),  hoaëc tuøy nguyeän vaõng sanh veà möôøi 

phöông Tònh Ñoä cuûa chö Phaät. 

 

--- o0o --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pram
 N

gu
ye

n



5 
 

Kieáp nhaân-sinh laø moät chuoãi ngaøy daøi, ñaàøy nhöõng phong ba baûo toá, chaúng coù ñöôïc maáy 

luùc bình-an, voâ söï; nhöng, coù theå toùm laïi chæ voûn veïn coù boán chöõ ñoù laø ÑAÁU-TRANH KIEÂN COÁ.  

Vì caùi aên caùi maëc, nhaø cöûa, xe coä, vôï con, vaø beänh taät, ngöôøi ta phaûi vaát vaû lao ñao, 

ñaàu taét maët toái, thöôøng taïo nghieäp baát thieän, oâm loøng möu ñoaït, tranh dieät than nhaân ñeå lôïi 

cho mình, ñuû caùc vieäc aùc, khoâng chuùt lo sôï vieäc Nhaân Quaû Baùo ÖÙng, maø vaãn vui cöôøi ha haû, 

nhö chaúng coù gì xaõy ra! Thaät laø quaùi laï! Thaät laø quaùi laï! 

Ñeán khi lôû vaän, thaát thôøi, tình phuï, chuùng cheâ thì con ngöôøi môùi tìm ñeán vôùi toân giaùo.  

Quaùi laï thay! Quaùi laï thay! Khi ñeán vôùi toân giaùo nhöõng loaïi ngöôøi thaát voïng naày chæ 

MONG MUOÁN nhöõng gì hoï caàu nguyeän laäp töùc ñöôïc caùc ñaáng Thaàn linh ban caáp cho! Hoï 

duøng loøng tin khoâng ñaùng moät xu tieàn cuûa mình ñeå vaøo toân giaùo, vôùi caùi taâm tö luoân mong caàu  

ñöôïc thoûa maõn! 

Coøn ngöôøi tìm ñeán vôùi Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc (Anuttara-samyak-

sambodhi) cuûa ñöùc Töø-Phuï Thích-ca Möu-Ni (Shakyamuni), cuõng nhö cuûa thaäp phöông tam 

theá Phaät, thì MONG MUOÁN khi cheát ñöôïc sanh veà theá-giôùi Sukhavati (An-Laïc/Cöïc-Laïc) cuûa 

toân Phaät Voâ-Löôïng Quang (Amitabha: dòch traïi aâm laø A-Di-Ñaø), töùc Voâ-Löôïng Thoï 

(Amitayus) baèng caùch chæ chuyeân nieäm Nam Moâ A-Di-Ñaø Phaät maø chaúng bieát caâu naày xuaát 

xöù ôû toân kinh naøo vaø coâng naêng ra sao! Ñoái vôùi nhöõng keû ngu muoäi naày  

1. phaùt Taâm Boà-Ñeà laø vieäc laøm cuûa ngöôøi yeám-theá!  

2. tu Töù Phaïm-Truï (Töø, Bi, Hyû, Xaû) laø vieäc thua loã!  

3. haønh Luïc Ñoä laø vieäc khôø daïi!  

4. tuïng kinh, Thieàn ñònh laø toán hôi, phí söùc!  

5. Saùm hoái, giöõ Giôùi laø ñieàu ngu si! 

6. Tu taäp hai moùn Phöôùc-Trí laø caøn rôû! 

Chæ caàn nghe lôøi Thaày/Coâ, Thöôïng Toïa/Ni-Sö, Hoøa-Thöôïng/Sö Baø, Sö OÂng, OÂn, hay 

caùc Laït-ma (Lama), Hoùa-Thaân (Tulku, Rinpoche), Phaùp Vöông laø ñöôïc roài. Nhöõng keû ngu-

muoäi naày khoâng caàn nöông döïa vaøo kinh-luaät-luaän cuûa chö Phaät, chö Toå, chæ caàn nhöõng bí-

quyeát khaåu-truyeàn cuûa caùc ngöôøi xuaát-gia! 

Nhöõng keû cuoàng-si naày khoâng caàn töï löïc, chæ troâng ngoùng vaøo tha löïc! 
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Nhöõng keû sanh-manh naày nhìn chieác aùo caø-sa, chôù khoâng nhìn ra yù nghóa cuûa caø-sa! 

Hoï chæ bieát nhìn hình-töôùng ngöôøi xuaát-gia maø khoâng thaáy choã “ly gia (lìa nhaø sanh töû) caét aùi” 

thaät söï cuûa ñaùm ngöôøi naày!  Nhìn vaøo mieäng löôõi ngon ngoït, meàm dòu, vöøa tai, hôïp yù, thuaän 

loøng cuûa keû ñaàu troïc aùo vuoâng, chôù khoâng vaøo nhìn vaøo Chaùnh Phaùp! 

Ña phaàn, ngöôøi xuaát-gia ngaøy nay raát ngaïo maïn, trí thieån, maø loøng dua nònh Phaät-töû 

coøn cao hôn nuùi chuùa. Ñeán Chuøa thì muoán giöït chuøa baèng caùch duï doå Phaät töû nheï daï, doát Luaät 

ñeå theo huøa laøm aùp löïc sang teân, chieám ñoaït cuûa Tam baûo laøm cuûa rieâng), chieám ñeä töû (keâu 

quy y laïi mình)! 

Ñieàu hoï bieát nhö nöôùc veát chaân traâu maø muoán saùnh cuøng Ñaïi Haûi (Mahasagara/ 

Mahamudra)! 

Ñöùc cuûa hoï nhoû beù nhö toå kieán maø muoán saùnh cuøng nuùi Tu-Di (Sumeru)! 

Söï tu chöùng cuûa hoï nhö aùnh loøe trong ñeâm toái maø muoán saùnh cuøng Nhaät Nguyeät Surya-

Chandra)! 

Ñeán khi caùi cheát luø luø hieän ra thì duø cho coùbaäc chaân Thieän Tri-Thöùc (Kalyanamitra) an 

uûi, saùch taán, duøng ñuû moïi chöôùc, giaûi thích khieán hoï phaùt taâm nieäm Phaät, hay nghó ñeán caùc 

vieäc laønh, thieän thì hoï uø uø, caïc caïc, cuõng khoâng theå laøm ñöôïc, vì sao?  Bôûi vì NGHIEÄP-LÖÏC 

quaù maïnh, loâi cuoán hoï höôùng taâm  

1. lôùp thì kinh hoaøng sôï haõi,  

2. lôùp thì trìu meán vôï con,  

3. lôùp thì lo cöûa nhaø, dinh cô, söï nghieäp,  

4. lôùp khaùc thì sôï nôï naàn, tuùng thieáu khieán cho vôï con nheo nhoùc, khoå sôû traêm 

chieàu,  

5. v.v… 

mieäng tuy nieäm Nam moâ A Di Ñaø Phaät maø loøng ñaõ sa vaøo ba AÙc Ñaïo! 

 Hoa sen vaøng ñaâu khoâng thaáy, maø laïi thaáy khoùi saùm Ñòa Nguïc tröôùc maét, hoaëc aùnh 

saùng maøu vaøng nhaït cuûa Ngaï Quyû chaäp chôøn lai vaõng, hay khoùi löûa chaùy haåy höøng hieän ra!   

Thaùnh chuùng ñaâu khoâng thaáy, maø laïi thaáy ngöu ñaàu, maõ dieän!  
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May ra, coù keû thieän caên kieáp tröôùc thaønh thuïc, tuy caùc khoå eùp böùc maø taâm coù theå thaàm 

nieän hoàng danh muoân ñöùc cuûa Töø Phuï A-Di-Ñaø, thaáy hoa sen vaøng hieän ra, ñöôïc sanh veà coõi 

Phaät. ÔÛ trong hoa sen ñuû 12 Ñaïi Kieáp (1 Ñaïi kieáp coù 80 Tieåu kieáp; 1 Tieåu kieáp laø 16.798.000 

naêm; 1 ngaøy 1 ñeâm coõi Cöïc Laïc laïi baèng 1 kieáp coõi Ta-Baø hay 16.798.000 naêm nhaân theá!) thì 

hoa sen nôû. “Ngay lúc hoa nở thời Quán Thế Âm, Đại Thế Chí dùng âm thanh Đại Bi liền vì 

người ấy rộng nói Thật Tướng, Pháp trừ diệt tội. Nghe xong vui vẻ, ứng thời liền phát Tâm Bồ 

Đề (Bodhi-cittotpada).” – Voâ-Löôïng Thoï Kinh -Haï Phaåm Haï Sanh.  

 Vì vaäy, ngöôøi ôû coõi Ta-Baø (Sahalokadhatu) ñöôïc Thieän Tri Thöùc (Kalyanamitra) chæ 

daïy phaùt Boà-Ñeà Taâm, hoaëc töï mình bieát phaùt Taâm Boà-Ñeà moät caùch chaân chaùnh, laïi kieân coá trì 

giöõ, theà cheát chôù khoâng lui suït hay queân boû taâm naày; thöïc haønh theo baäc thaâm-haïnh Ñaïo-Sö 

chæ daïy thì thaät laø baäc hy höõu! Ngöôøi naày laø Long trong loaøi raén, laø Phöôïng trong baày gaø, laø 

Laân trong loaøi ngöïa. Ngöôøi nhö vaäy, ñaõ töøng cuùng döôøng khoâng phaûi moät vaøi vò Phaät, maø laø 

traêm ngaøn ñöùc Phaät vaäy.  

Ngöôøi kieân coá trì giöõ Boà-Ñeà Taâm naày - nhö tam theá chö Phaät ñaõ, ñang vaø seõ laøm - 

xuoáng ñeán Ñòa-Nguïc, Dieâm-Vöông (Yamaraja) cung-kính baùi laïy nhö Ñòa-Taïng Theá-Toân 

(Bhagavat Ksitigarbha) quang laâm giaùng haï, khoâng daùm caàm giöõ! Ngöôøi naày leân Trôøi thì Ñeá- 

Thích (Indra), Phaïm-Vöông (Brahma) töø chaïy chaïy ñeán tieáp ngheânh! Ngöôøi naày, khoâng caàu 

sanh Tònh-Ñoä thì chö Phaät cuõng hieän thaân ra tieáp daãn, môøi veà. Thaät laø noùi khoâng heát, keå 

khoâng xieát phöôùc ñöùc, trí tueä cuûa baäc chöùng Khoâng (Sunyata), thaáy 5 AÁm/Uaån-6 Nhaäp- 12 

Xöù- 18 Giôùi toaøn thò huyeãn hoùa, lìa ngaõ phaùp nhò chaáp, vaø ly naêng thuû sôû thuû, bieát Töï Taùnh 

voán Khoâng Sanh, Töï Taâm voán Thanh Tònh. 
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 Trong thôøi buoåi nhieåu-nhöông naày, raát nhieàu ngöôøi töï nhaän raèng hoï ñaõ tieáp xuùc vôùi 

“Thieân ñaøng” trong giai-ñoaïn gaàn keà vôùi caùi cheát. Boïn hoï coù cuøng chung moät keát luaän ñoù laø 

hoï thaáy moät caùi ñöôøng haàm saùng vaø/hoaëc baàu trôøi saùng vaø/hoaëc Thöôïng-Ñeá xuaát hieän vaø daãn 

hoï leân Thieân ñaøng. 

 Trong Ñaïo Phaät, ñöôøng haàm saùng thaät ra laø töû-cung cuûa meï töông-lai! Ngöôøi khaùc coù 

theå thaáy laø moät caên nhaø, moät caây, moät caùi hang, v.v… vaø seõ sanh vaøo caûnh giôùi ñoù (xem 

“Antarabhava” (Thaân Trung AÁm) ñöôïc giaûi thích trong toân kinh Ñaïi Baûo Tích 

(Maharatnakuta Sutra)- Phaåm Hieàn Hoä, Nguyeãn Pram dòch vaø giaûi thích). Maøu saùng röïc 

chính laø taâm quang minh boån nguyeân cuûa ngöôøi cheát ôû theå nguyeân traïng cuûa noù! 

 Coù baûy caâu hoûi caên baûn caàn phaûi neâu ra ñeå laøm saùng toû vieäc naày: 

1. Neáu söï töï nhaän kia cuûa hoï laø thaät thì taïi sao hoï trôû veà traàn theá  vaø tieáp tuïc 

soáng ñôøi soáng cuûa keû phaøm phu? 

Söï thaät, boïn ngöôøi naày chöa taïo ñuû phöôùc-baùo ñeå soáng vôùi chö Thieân. 

2. Neáu hoï tin töôûng vaøo Thieân Chuùa Giaùo/Hoài Giaùo, laøm sao hoï bieát ñöôïc 

Thöôïng Ñeá?  

Söï thaät, khoâng ai bieát Thöôïng Ñeá (God/Allah), ngoaïi tröø nhò vò Tieân Tri 

noåi tieáng: Jesus vaø Muhammad, nhö Thaùnh Kinh vaø Quran ñaõ tuyeân boá. 

3. Neáu Thieân ñaøng laø söï thaät thì hoï khoâng theå  quay trôû veà thaây ma cuûa mình! 

Söï thaät, moät khi “hoà” lìa khoûi xaùc, thì noù seõ caét ñöùt söï lieân-laïc vôùi thaây 

ngöôøi cheát! Khoâng coù söï taùi sanh. 

4. Neáu Thieân ñaøng laø söï thaät thì laøm sao hoï khoâng theå chæ cho ngöôøi khaùc? 

Söï thaät, hoï khoâng coù khaû naêng vaø/hoaëc khoâng coù thaàn thoâng phaùp thuaät 

ñeå laøm nhö vaäy. 

5. Thieân ñaøng ôû ñaâu? 

Söï thaät, boïn hoï chaúng coù moät chuùt manh moái gì caû! Hoï coù theå chæ tay 

leân trôøi  vaø tuyeân boá laø Thieân ñaøng ôû treân ñoù ñoù. 
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6. Neáu Thieân ñaøng laø söï thaät thì taïi sao khoâng coù nhöõng nhaø truyeàn giaùo, muïc 

sö, linh muïc, thaày/chò hay dì phöôùc coù cuøng moät kinh-nghieäm nhö nhöõng 

ngöôøi töï nhaän ñaõ thaáy ñöôïc Thieân ñaøng? 

Söï thaät, khoâng ai trong boïn hoï thaät söï bieát  veà Thieân ñaøng; vì vaäy, laøm 

theá naøo hoï kinh-nghieäm cho ñöôïc! Neáu hoï thaät söï ñaõ bieát veà Thieân 

ñaøng, thì hoï caàn phaûi buoâng xaû taát caû vaø laøm vieäc lôïi ích cho moïi ngöôøi 

moät caùch khoâng vò kyû. Khi con ngöôøi cheát thì toaøn theå vuõ-truï seõ cheát 

theo keû aáy, nhöng vuõ-truï vaãn coøn duy-trì ñeå nhöõng keû khaùc vaø nhöõng 

sanh-linh khaùc soáng vaø nhaän-thöùc veà noù. 

7. Taïi sao nhöõng keû töï nhaän ra Thieân ñaøng kia laïi vieát saùch, hoaëc noùi veà kinh 

nghieäm Thieâng ñaøng cuûa hoï ñeå kieám tieàn vaø lôïi nhuaän?  

Söï thaät, chöøng naøo con ngöôøi coøn baùm víu (chaáp tröôùc) vaøo caùi baûn ngaõ 

cuûa mình thì seõ khoâng coù Thieân ñaøng naøo daønh cho keû ñoù. Hôn nöõa, caùi 

goïi laø baûn ngaõ cuûa baïn, cuûa anh, cuûa chò, cuûa noù, cuûa chuùng noù, taát caû 

moïi ngöôøi seõ khoâng soáng hoøa hôïp vaø baûn chaát cuûa töï ngaõ quaù maâu 

thuaån vôùi baûn chaát cuûa Thieân ñaøng.  Taïi sao? --- Caâu traû lôøi laø Thieân 

ñaøng laø caûnh giôùi cuûa hoøa hôïp . Laïi nöõa, nhöõng ngöôøi nhö vaäy coù theå 

löøa doái nhau; nhöng, hoï khoâng theå löøa doái chính linh hoàn cuûa hoï. Hoï 

phaûi soáng vôùi caùi tri-thöùc u-aùm vaø nghieäp löïc cuûa chính baûn thaân mình, 

khoâng caàn bieát laø hoï noù gì. Nhöõng haønh ñoäng cuûa hoï chính laø nhöõng caùi 

boùng maø hoï phaûi cöu-mang vaøo ñôøi töông-lai khi ñi ñaàu thai.         

 THIEÂN ÑAØNG laø mieáng moài tuyeät dieäu cuûa taát caû toân giaùo. Neáu khoâng coù THIEÂN 

ÑAØNG thì khoâng ai theo baát cöù toân giaùo naøo caû.  Tuy nhieân, moãi toân giaùo ñöa ra Thieân ñaøng 

cuûa hoï vaø khoâng coù Thieân ñaøng cuûa toân giaùo naøo laïi gioáng in heät Thieân ñaøng cuûa toân giaùo 

khaùc! 

 Toân giaùo ñaõ vaø ñang ñoùng moät vai troø soáng cheát trong doøng hoån-ñoän cuûa nhaân sinh-töø 

ñôøi quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai. Ngay thôøi buoåi nhieãu nhöông naày, raát nhieàu toân giaùo bò rung 
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rinh do nhöõng tieân ñoaùn sai laàm cuûa hoï, heát laàn naày ñeán laàn khaùc, vaø khoâng theå naøo soáng soùt  

döôùi khaùm phaù môùi cuûa khoa hoïc vaø kyû thuaät hieän ñaïi.  

 Ñeå cöùu laáy toân giaùo cuûa mình tröôùc khi hoaøn toaøn bò suïp ñoå, caùc nhaø laõnh-ñaïo toân giaùo  

hoïc hoûi theâm  caùc toân giaùo khaùc maø tröôùc ñoù hoï xem nhö laø nhöõng keû thuø khoâng theå chung 

soáng döôùi voøm trôøi naày, ñi leäch ra ngoaøi nhöõng giaùo-lyù cuûa chính hoï vaø thieát laäp moät loaït 

nhöõng dòch thuaät kinh saùch khaùc, loâi keùo phöông phaùp laï cuûa du-giaø (yoga), thieàn ñònh 

(dhyana), söû duïng ngay caû ñoàng boùng vaø cuoái cuøng cuõng khoâng keùm phaàn quan-troïng laø hôïp- 

taùc vôùi nhöõng keû taø aùc. 

 Söï thaät cuûa cuoäc ñôøi laø taát-caû caùc toân-giaùo ñeàu laø THÖÏC PHAÅM cuûa taâm. Moãi ngöôøi 

coù moät loái suy nghó khaùc vôùi tha nhaân, khoâng ai gioáng ai caû; vì vaäy, söï nhaän-thöùc cuûa moãi 

ngöôøi veà theá giôùi ñeàu sai bieät, baát nhöùt.   

 Nhöõng keû coù caên cô thaáp keùm chaäm luït vaø phöôùc baùo moøn moõi, khoâng soáng ñôøi an 

laønh, hoï seõ tìm caùch thoûa maõn nhöõng gì hoï ao öôùc trong ñôøi hieän taïi; VÌ VAÄY, moät thöù toân 

giaùo naøo chuyeân chuù vaøo caùi muïc tieâu naày seõ laø mieáng moài ngon nhöùt ñoái vôùi nhöõng keû naày. 

 Nhöõng keû coù caên cô böïc trung vaø phöôùc baùo vöøa vöøa soáng ñôøi an vui seõ tìm nhöõng moùn 

aên vöøa phaûi ñeå thoûa maõn nguyeän öôùc cuûa giaác mô cuûa hoï veà moät Thieân ñaøng saùng laïng, maø 

ngay caû chính hoï cuõng chaúng bieát noù ôû ñaâu! VÌ VAÄY, moät toân giaùo deã daøng noi theo, höùa heïn 

nhieàu ñieàu toát ñeïp cho ñôøi soáng sau khi cheát seõ laø mieáng moài ngon nhöùt ñoái vôùi nhöõng keû naày. 

 Nhöõng keû coù caên cô böïc cao vaø phöôùc baùo lôùn soáng ñôøi raát an vui seõ tìm nhöõng moùn aên 

raát ñaéc giaù ñeå thoûa maõn caùi thaáy lôïi mình lôïi ngöôøi; VÌ VAÄY, moät thöù toân giaùo ñoøi hoûi söï tu 

taäp khoå haïnh nhö voâ ngaõ, khoâng, töø bi vaø baèng vaøo nhöõng haønh ñoäng cuûa ngöôøi naày hoï coù theå 

taïo ra phöôùc ñöùc cho mình vaø cho moïi ngöôøi laø mieáng moài ngon nhöùt ñoái vôùi nhöõng keû naày. 

 Nhöõng keû coù caên cô thuoäc haøng cao nhöùt khoâng quan taâm ñeán ñôøi soáng haøng ngaøy, hoï 

luoân soáng tuøy theo nhöõng haønh vi xuaát phaùt töø loøng töø bi cho lôïi ích cuûa taát caû chuùng sanh moät 

caùch bình ñaúng; hoï khoâng tìm kieám hay mô moäng nhöõng lôïi ích theá gian nhö danh, lôïi vaø aùi 

tình baát tònh. Hoï cung  öùng cho moïi ngöôøi nhöõng phöông tieän thieän xaûo ñeå giuùp hoï chöùng ñaéc 

chaân Taùnh cuûa mình; VÌ VAÄY, baát cöù toân giaùo naøo cuõng coù theå thích hôïp cho hoï, khoâng phaûi 
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laø ñeå tu taäp maø ñeå quaùn saùt vaø söû duïng Voâ Sôû UÙy Trí ñeå söûa trò nhöõng keû lôïi duïng toân giaùo ñeå  

löôøng gaït nhöõng keû theo toân giaùo cuûa hoï, nhaèm ñaùnh ñoåi cuoäc soáng xa hoa treân traùi Ñaát naày.  

 Moät ngöôøi beänh naëng thaäp töû nhöùt sanh vöøa môùi hoài phuïc khoâng theå soáng soùt neáu 

ngöôøi ñoù duøng nhöõng moùn aên khoù tieâu hoùa hoaëc nhieàu chaát boå döôõng. Ngöôøi coù caên cô thaáp 

keùm khoâng theå chaáp nhaän giaùo lyù vi dieäu cuûa voâ ngaõ, khoâng vaø ñaïi-bi, ngöôøi ñoù coù theå thích 

hôïp vôùi Nguõ Giôùi caên baûn chaúng haïn nhö saùt (gieát), ñaïo (troäm, cöôùp), daâm (taø daâm), voïng (noùi 

doái) vaø röôïu nheït beâ-beát. 

 Haõy deïp boû nhöõng khaùc bieät cuûa caùc toân giaùo, moïi ngöôøi seõ soáng hoøa-hôïp vôùi nhau. 

Traùi laïi, neáu taâm cuûa chuùng ta khoâng hoøa-hôïp, chuùng ta khoâng soáng vui-veõ, haïnh-phuùc vôùi 

nhau, nhöng  caûi-vaõ vaø maâu-thuaån. 

 Chöøng naøo taâm cuûa con ngöôøi coøn bò xaùo troän, quaû Ñòa-Caàu seõ khoâng yeân nghó, nhöng 

hieän-töôïng caùc côn troát, baûo-toá phong-ba luoân luoân xuaát-hieän. 

 Chöøng naøo taâm cuûa con ngöôøi coøn bò oâ-nhieãm bôûi tham, saân, si, chieán tranh seõ khoâng 

theå traùnh khoûi. 

 Chöøng naøo taâm cuûa con ngöôøi coøn chuyeân-chuù vaøo quyeàn-lôïi rieâng tö cuûa toân giaùo maø 

mình theo, chieán tranh toân giaùo baét buoäc xaõy ra. 

 Nhöõng ngöôøi theo Ñaïo Phaät, khoâng coù trí tueä, treân theá giôùi bò boï ngöôøi xuaát-gia nam 

cuõng nhö nöõ (Taêng/Ni) ngu xuaån höôùng-daãn leäch-laïc chuû tröông raèng ñöùc Phaät Di-Laëc 

(Buddha Maitreya) seõ mau choùng xuaát-hieän treân quaû Ñòa Caàu; vì vaäy, treân danh nghóa cuûa 

Phaät Di-Laëc hoï keâu goïi Phaät-töû ñoùng goùp tieàn cuûa taøi-saûn ñeå thoûa-maõn tö-duïc vaø tö-lôïi.   

(xem pramnguyen.com).     

 Tröôùc nguy-cô  phaù vôõ höùa-heïn, nhöõng tín ñoà Thieân-Chuùa Giaùo treân theá giôùi bò that 

voïng veà ngaøy trôû laïi cuûa Jesus, sau moät ngaøn naêm chôø ñôïi, hoï ñaõ quay löng ra ñi khoûi toân-

giaùo cuûa hoï. Nhieàu ngöôøi trong soá hoï ñaõ tìm ñeán vôùi Phaät-Giaùo vaø xem toân-giaùo naày laø moät 

con ñöôøng môùi cuûa ñôøi soáng taâm-linh. Vì vaäy, muoán keùo hoï trôû veà, raát nhieàu nhaø laõnh-ñaïo 

toân-giaùo ñaõ chæ vaøo Phaät Di-Laëc hoaëc moät ngöôøi mang teân laø Maitreya vaø nhanh choùng xaùc 

ñònh laø ñaáng Cöùu-Theá cuûa hoï mai danh aån tích. (xem Great Religious Myths of The 
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Twenty-First Century, (Nhöõng Huyeàn-Thoaïi Toân-Giaùo cuûa Theá-Kyû XXI), taùc giaû laø  

Pram Nguyen, ISBN: 978-1-4349-0238-2). 

 Laïi nöõa, do vaán-ñeà kinh-teá eo heïp, nhieàu ngöôøi AÙ-Chaâu ñaõ gia-nhaäp vaøo coäng-ñoàng 

Thieân-Chuùa Giaùo bôûi vì hoï coù theå kieám theâm nhieàu quyeàn-lôïi vaø caûm thaáy an-toaøn hôn bôûi vì 

Jesus vaø Phaät Di-Laëc laø moät ngöôøi. 

 Hy-voïng quyeån saùch naày coù theå chieáu chuùt aùnh-saùng leân nhöõng huyeàn-thoaïi toân-giaùo 

vaø môû ra caùnh cöûa cho taát-caû toân-giaùo soáng hoøa-hôïp vôùi nhau nhaèm traùnh caùi hoïa CHIEÁN- 

TRANH TOÂN-GIAÙO ñeå taïo cuoäc soáng an-laønh treân quaû Ñòa-Caàu naày. 

 

Nguyeãn Pram 
Ngaøy 30, thaùng 10, naêm 2012 
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Ñöùc Töø-Phuï Thích-Ca Möu-Ni Theá-Toân 

(Bhagavat Shakyamuni) 
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ÑIEÀU MAØ MÌNH KHOÂNG BIEÁT COÙ THEÅ TOÅN-HAÏI KEÛ ÑOÙ BAÁT KEÅ NGÖÔØI NAÀY GIAØ HAY TREÛ, 

NAM HAY NÖÕ, ÑEÏP HAY XAÁU, GIAØU HAY NGHEØO, QUYEÀN-UY HAY COÂ-THEÁ! 

 Hieän-töôïng giôùi vaø ñôøi soáng taâm-linh khoâng bao giôø ly-caùch trong moãi ngöôøi 

chuùng ta; tuy nhieân, caùc nhaø khoa-hoïc hieän-ñaïi ñaõ vaø ñang coáng-hieán raát nhieàu ñieàu toát ñeïp ñeå 

naâng cao ñôøi soáng vaø ñoàng thôøi taïo ra cuoäc soáng baän roän vaø cuõng daàn daàn huõy dieät ñôøi soáng 

noäi taâm cuûa con ngöôøi. Xem The Ultimate Theory of The Universe, (Lyù-Thuyeát Toái-Cao 

Veà Vuõ-Truï), Pram Nguyen, ISBN: 1-4134-0425-1, xuaát baûn naêm 2003, Chöông noùi veà Khoa-

Hoïc vaø Nhöõng Khaùm Phaù Môùi ñeå bieát theâm chi-tieát.  

 Cuoäc soáng cuûa con ngöôøi khoâng phaûi luoân luoân laø nhöõng chuoãi ngaøy töôi ñeïp, thôm tho 

nhö ñoùa hoa hoàng maø moïi ngöôøi nghó vaø mong chôø. Noù khoâng xaõy ra thöôøng xuyeân nhö moïi 

ngöôøi khao-khaùt. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta thaáy theá-gian naày traøn ñaày nhöõng phieàn-naõo vaø 

nhöõng giaèng-co moãi ngaøy, moãi phuùt giaây khoâng heà giaùn-ñoaïn.                  

 Haïnh-phuùc chæ daønh rieâng cho moät soá ít nhaân loaïi, nhöõng ngöôøi vaãn coøn dö-baùo cuûa 

kieáp tröôùc do thaân, khaåu vaø yù ñaõ taïo ra. Haïnh-phuùc laø ñieàu gì xaõy ra theo yù muoán cuûa ngöôøi 

tìm caàu noù. Tuy nhieân, haïnh-phuùc khoâng phaûi laø caûnh thöôøng haèng; noù ñeán roài ñi nhö nhöõng aùn 

maây treân trôøi tuøy theo nhöõng luoàng gioù nghieäp.   

 Phieàn-naõo khoå-ñau hoaëc haïnh-phuùc laø hai maët cuûa cuoäc soáng, con ngöôøi khoâng theå chæ 

troâng chôø vaøo moät phöông-dieän cuûa cuoäc soáng, suoát caû quaûng ñôøi coøn laïi cuûa mình. Söï thaät cuûa 

cuoäc ñôøi laø noù cöïc-kyø raát ngaén-nguõi. Ngaén nguõi nhö theá naøo? Ñieàu naày coù theå tìm thaáy  ngay 

trong toân kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, Chương 38, vieát: 

Ðức Phật hỏi một vị Sa môn: "Sanh mạng của con người tồn tại bao lâu?".  

Vị Sa môn ñáp rằng: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Trong vài ngày".  

Phật nói: "Ông chưa hiểu Đạo". 

Ðức Phật lại hỏi một vị Sa môn khác: "Sanh mạng con người tồn tại bao lâu?".  

Vị Sa môn ñáp: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Khoảng một bữa ăn".  

Ðức Phật nói: "Ông chưa hiểu Đạo". 

Ðức Phật lại hỏi một vị Sa môn khác nữa: "Sanh mạng con người tồn tại bao  

 lâu?".  
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Vị Sa môn ñáp: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Khoảng một hơi thở".  

Ðức Phật khen: "Hay lắm! Ông là người hiểu Ðạo". 

 Ñaïo, giaûi-thích moät caùch ñôn-giaûn, laø NHÖ THAÄT TRI TÖÏ TAÂM (BIEÁT TAÂM MÌNH MOÄT 

CAÙCH NHÖ THAÄT); xuyeân qua söï xaùc-ñònh mình, chuùng-sanh vaø chö Phaät khoâng taùch lìa 

nhau do thaân-khaåu-yù bí-maät (Tam Maät Moân).   

 Coù nhöõng ñieàu chaéc-chaén moät ngöôøi hoïc roäng, nghieân cöùu saâu (uyeân-baùc) caàn phaûi chuù 

yù ñeán tröôùc khi ngöôøi ñaït Ñaïo hoaëc Cöïc-laïc trong ñôøi hieän-taïi.  

 Ñaàu tieân, coù 20 ñieàu khoù thaønh-ñaït trong ñôøi hieän taïi: 

 Toân kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, Chương 12, vieát:  

Ðức Phật dạy:  

Làm người có 20 điều khó:  

 Nghèo nàn bố thí là khó,  

 Giàu sang học đạo là khó,  

 Bỏ thân mạng quyết chết là khó,  

 Thấy được kinh Phật là khó,  

 Sanh vào thời có Phật là khó,  

 Nhẫn sắc nhẫn dục là khó,  

 Thấy tốt không cầu là khó, 

 Bị nhục không tức là khó, 

 Có thế lực không dựa là khó, 

 Gặp việc vô tâm là khó 

 Học rộng nghiên cứu sâu là khó, 

 Diệt trừ ngã mạn là khó, 

 Không khinh người chưa học là khó,  

 Thực hành tâm bình đẳng là khó, 

 Không nói chuyện phải, trái là khó, 

 Gặp được thiện tri thức là khó, 

 Thấy tánh học Đạo là khó, 

 Tùy duyên hóa độ người là khó, 
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 Thấy cảnh tâm bất động là khó, 

 Khéo biết phương tiện là khó. 

Ñieàu thöù hai, nhöõng keû ngu si khoâng bieát ñöôïc nhöõng söï thaät aùch yeáu naày! Hoï ñaõ vaø 

ñang ñuoåi nhöõng thuù-vui cuûa traàn-theá vaø phí boû naêng-löïc vaø thôøi-gian quí-baùu. Caøng muoán 

ñöôïc bao nhieâu thì con ngöôøi caøng ñau khoå baáy nhieâu. Con ngöôøi ñau khoå xuyeân qua ba giai-

ñoaïn: muoán ñöôïc, ñöôïc roài vaø maát caùi mình ñaõ coù.   

 Toân kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, Chương 21, vieát:  

  Ðức Phật dạy:  
Người thuận theo lòng dục để mong được danh tiếng, khi danh tiếng vừa 

nổi, thì thân đã mất rồi. Ham muốn cái danh tiếng thường tình mà không 

lo học Đạo chỉ uổng công mệt sức mà thôi. Giống như đốt hương, khi 

người ta ngửi được mùi thơm, thì cây hương đã tàn rồi. Lửa (tham danh 

tiếng) tác hại thân còn di lụy về sau. 

 Ñieàu thöù ba, ñôøi soáng chæ laø boùng daùng cuûa haønh-ñoäng töø thaân, khaåu, yù maø chuùng ta ñaõ 

taïo ra töø ñôøi quaù-khöù. Boùng daùng naày ñöôïc taïo ra bôûi Thöôïng Ñeá, bôûi vò Nöõ Thaàn, hoaëc cuûa 

ñaáng Taïo-Hoùa, hoaëc moät ñaáng Thaàn-linh toái-cao naøo ñoù.   

 Ñôøi soáng tuøy thuoäc vaøo Nghieäp-löïc-haûi baát-khaû-tö-nghì cuûa moãi ngöôøi trong chuùng ta. 

Thay ñoåi nhöõng haønh ñoäng töø thaân, khaåu, yù cuûa chuùng ta coù theå thay ñoåi moät phaàn cuûa nghieäp-

löïc trong ñôøi hieän-taïi, nhöng khoâng phaûi taát caû. 

Neáu con ngöôøi khoâng chòu thay ñoåi nhöõng haønh ñoäng töø thaân, khaåu, yù, THÌ con ngöôøi seõ 

tröïc-dieän vôùi nhöõng haäu-quaû cuûa chính hoï ñaõ laøm trong ñôøi quaù-khöù. Nhöõng trieäu chöùng beänh 

hoaïn nhö traàm-caûm (depression), khoå-naõo, moäng-du hay moäng ban ngaøy, thaáy nhöõng thöù 

huyeãn-hoaëc (hallucination) laø nhöõng thöù thöôøng nhìn thaáy. Sau khi boû thaân maïng naày nhöõng keû 

nhö vaäy seõ bò ñoïa vaøo AÙc Ñaïo, vì thieän-nghieäp ñaõ laâm vaøo tình-traïng kieät-queä. Ngaøy naøo con 

ngöôøi coøn ngaûnh maët laøm ngô tröôùc Luaät-taéc Nhaân-quaû Nghieäp-baùo (Karma) (xem Lyù-Thuyeát 

Toái-Cao Veà Vuõ-Truï) thì ngaøy ñoù coøn bò keït trong caûnh phieàn-naõo khoå-ñau. Taïi sao? -  Bôûi vì, 

ngöôøi aáy seõ tieáp-tuïc haønh-ñoäng traùi ngöôïc laïi vôùi luaät-taéc cuûa ñôøi soáng (karma), luaät cuûa vuõ-truï 
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xuyeân qua thaân, khaåu, yù vaø seõ tung leân vaø bò quaêng xuoáng trong Luïc-Ñaïo, khoâng thoaùt khoûi 

voøng sanh-töû luaân-hoài (samsara).  

Tuøy thuoäc vaøo Nghieäp-löïc (karmabala),  chuùng sanh, ñaëc bieät, taát-caû moïi ngöôøi coù theå  

ñoái ñaàu vôùi söï taùi sanh töø Ñòa-Nguïc ñeán chö Thieân ôû caùc coõi Trôøi toái cao cuûa theá-gian naày; taát 

caû caûnh-giôùi trong sanh-töû ñeàu bò ñoùng daáu hieäu phieàn-naõo, khoå ñau, khoâng, vaø caùi ngaõ ngu-

muoäi.   

Ñieàu thöù tö, trong theá-gian ñau khoå  vaø hieåm aùc hieän nay, raát ít ngöôøi coù khaû-naêng gìn-

giöõ giôùi-luaät vaø thöïc-haønh caùc phaùp laønh nhö Thaäp Thieän (1), cuùng döôøng thöùc aên vaø söï soáng 

ñeán i) chö Nhö Lai (Tathagata), chö Boà-Taùt (Bodhisattva), chö Theá-Toân (Bhagavat), ii)  giaùo-

phaùp vaø iii) coäng-ñoàng cuûa chö Thaùnh, Hieàn (shanga), trong ñaùm ngöôøi tham, saân, si, ngu-

muoäi, hoang-mang vaø yeåu maïng. Baây giôø, con ngöôøi khoâng hieáu-kính vôùi cha meï, thaày, coâ, Sa-

moân (2) hoaëc Phaïm-chí (3). Khoâng bieát Ñaïo Boà-Ñeà, boïn hoï ñaõ vaø ñang ñoái xöû teä vaø toån haïi keû 

khaùc, thöôøng khieâu-khích vaø gaây chieán. Tham-ñaém nôi nguõ duïc (4), hoï raát ganh tò vaø cheøn eùp 

ngöôøi khaùc cuõng vì tö lôïi cuûa mình. Phænh doái, löøa gaït, taøn aùc voâ nhaân ñaïo, boïn hoï gieát  ngöôøi, 

thuù: aên thòt, uoáng maùu. Hoï khoâng bieát kính thaày vaø troïng sö-tröôûng, vaø hoï khoâng bieát laøm lôïi 

ích cho beø baïn. Hoï chaúng bieát hoaøn traû laïi söï töø aùi. Hoï khoâng heà bieát xaáu-hoå hay voâ lieâm-só. 

Caû ngaøy laãn ñeâm hoï chæ bieát laøm nhöõng chuyeän baát nhôn thaát ñöùc, khoâng heà bieát ngöng nghó.  

Hoï chæ bieát laøm nhöõng chuyeän toån ñöùc, gom goùp nhöõng haïnh baát thieän.  

_________________________________________ 

(1) Thaäp Thieän: 1) Không sát sanh, 2)      Không trộm cắp, 3)      Không tà dâm, 4)      Không nói dối,  
5)      Không nói lời trau chuốt, 6)      Không nói lời đâm thọc hay nói lưỡi hai chiều, 7)      

Không nói lời độc ác, 8)      Không tham lam, 9)      Không sân hận, 10)  Không mê muội tà 
kiến.  

(2) Sramana: ngöôøi từ bỏ gia đình, từ bỏ dục vọng, cố công tu hành và thanh bần tịnh chí.  
(3) Brahmin/Brahmacarin/Brahmacari: Người xuất-gia học Thánh-điển và tu hành Phạm-hạnh;  

Người trẻ Bà-La-Môn tu-tập giai-đoạn đầu trong bốn giai-đoạn đi vào Phạm-Thiên; Phật-
tử xuất-gia tu đời thanh-tịnh 

(4) Nguõ duïc: phàm phu định nghĩa hạnh phúc là được thỏa mãn những ham muốn của mình, 
nhưng theo đạo Phật thì càng ham muốn nhiều thì càng khổ nhiều, vì ham muốn của con người 
thường là vô cùng vô tận mà sức lực của con người lại hữu hạn. Một khi ham muốn không được 
thỏa mãn là đau khổ. Khi chỉ thỏa mãn được một phần ham muốn, thì chúng ta vẫn tiếp tục theo 
đuổi chúng, và vì đó mà chúng ta gây thêm nhiều đau khổ. Chỉ khi nào chúng ta tự biết đủ hay 
không còn chạy theo ham muốn thì chúng ta mới thật sự có được sự yên ổn nơi thân tâm. 
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 Nhieàu Trieát-gia ñôøi quaù-khöù vaø ñôøi hieän-taïi ñaõ ñoái dieän vôùi noãi ñau khoå daøi laâu vaø moät 

thoaùng ngaén vui thuù trong cuoäc ñôøi. Ñeå thoaùt khoûi tình-traïng cuûa nhöõng söï phieàn naõo khoå ñau, 

boïn hoï ñaõ traûi qua suoát caû quaûng ñôøi trong söï hoån-ñoän vaø nhöõng ngaøy ñieân-roà vaø ñaém mình 

trong röôïu cheø, côø baïc, huùt saùch vaø lang-baït khaép nôi. Ñeå tìm kieám haïnh phuùc, hoï söû duïng raát 

nhieàu phöông caùch ñeå thoûa-maõn nhöõng caùc caên (maét, tai, muõi, löôõi, thaân), ñaëc bieät laø ñôøi soáng 

tình-duïc cuûa hoï vôùi nhöõng coâ gaùi baùn thaân nuoâi mieäng, hoaëc taïi caùc quaùn röôïu. Sau khi traõi qua 

caùc thöù kinh-nghieäm maø hoï cho laø toát nhöùt cuõng nhö xaáu nhöùt cuûa theá-gian, hoï vieát raát nhieàu 

saùch cuøng chung moät chuû ñeà: taïo ra moät chaân trôøi môùi, moäng mô veà moät theá giôùi toát ñeïp hôn.  

 Tuy nhieân, taát caû caùc Trieát gia ñeàu bò thaát baïi trong vieäc möu caàu moät chaân trôøi môùi. 

Taïi sao?  - Bôûi vì caùc Trieát-gia töø boû taát-caû toân-giaùo maø hoï chöa töøng tu-taäp theo! Hoï cuõng töø 

boû taát-caû Thieân-ñöôøng maø hoï chöa töøng ôû vaø hoaøn-toaøn tin-töôûng raèng caùc Thieân ñaøng ñeàu laø 

nhöõng lôøi höùa roång khoâng töø caùc nhaø truyeàn giaùo. Ñaùm Trieát-gia naày ñaõ deät caùc moäng töôûng 

cuûa hoï neân moät thöù Thieân-ñaøng cuûa hoï vaø ñaém mình trong tình-traïng huyeãn-hoaëc ñoù. Hoï 

chaúng giôùi-thieäu cho duø laø moät baûn ñoà caàn-thieát toái-thieåu cho nhöõng ai thaät söï muoán daán böôùc 

ñi theo hoï vaøo nhöõng caûnh moäng kia! Hoï chaúng bieát chuyeän gì xaõy ra moät khi hoï thöùc giaác vaø 

ñieàu sau cuøng chaúng keùm phaàn quan-troïng ñoù laø hoï khoâng bieát moät caùch chaéc chaén sau khi 

cheát hoï seõ ñi veà ñaâu!   

 Ñieàu thöù naêm: caùc thöù toân-giaùo coù theå laø moät trôû-ngaïi to-taùt cho ngöôøi caàn phaûi ñaït 

cho baèng ñöôïc nhö thaät tri töï taâm, taïi sao? – Bôûi vì con ngöôøi trôû thaønh moät keû noâ-leä cho chính 

toân-giaùo, ñaëc bieät, heä-thoáng nhaø thôø, chuøa-vieän.        

 Bao nhieâu ngöôøi trong caùc baïn coù theå xem caùc thöù toân-giaùo laø thuoác thang hoaëc 

caùc moùn thöïc-phaåm? Neáu phaûi nhö vaäy, baïn laø ngöôøi phoùng-khoaùng. THIEÂN-

ÑAØNG ÑÖÔÏC DAØNH RIEÂNG CHO BAÏN NGAY HIEÄN TAÏI BAÂY GIÔØ VAØ ÑÔØI SOÁNG SAU 

KHI CHEÁT! 

 Bao nhieâu ngöôøi trong caùc baïn thaät söï bieát caùc thöù thuoác thang vaø caùc moùn thöïc 

phaåm maø mình uoáng hoaëc aên moãi ngaøy? Neáu phaûi nhö vaäy, baïn coù theå kieåm- 

soaùt thaân-taâm cuûa mình vaø khoâng coù taät-beänh traàm-kha naøo coù theå toån haïi baïn. 
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 Bao nhieâu ngöôøi trong caùc baïn ñaõ tu taäp theo caùc toân-giaùo tröôùc khi choïn löïa 

moät toân-giaùo thích-hôïp cho mình? Neáu phaûi nhö vaäy, baïn laø ngöôøi hoïc roäng, 

nghieân cöùu saâu. Neáu khoâng phaûi nhö vaäy, ngöôi chính laø keû ngu ñaàn. KHOÂNG 

COÙ THIEÂN-ÑAØNG NAØO DAØNH SAÚN CHO NGÖÔI, CHÆ COÙ ÑÒA- NGUÏC. 

 Bao nhieâu ngöôøi trong caùc baïn ñaõ choïn löïa cho chính mình moät toân-giaùo, thay vì 

cha meï baïn ñaõ quyeát-ñònh cho baïn?   

 Bao nhieâu ngöôøi trong caùc baïn ñaõ vinh-danh toân-giaùo cuûa mình vaø chöôõi-ruûa 

toân-giaùo cuûa ngöôøi khaùc? Neáu phaûi nhö vaäy, ngöôi laø keû gieo raéc maàm moáng 

chieán-tranh toân-giaùo khoâng nhöõng cho chính baûn thaân, maø coøn cho caû thaân- 

quyeán, khoâng nhöõng cho ñôøi naày, maø coøn cho caû ñôøi soáng sau caùi cheát.  

 BAÏN THAÄT SÖÏ BIEÁT THIEÂN-ÑAØNG vaø/hoaëc ÑÒA-NGUÏC MAØ TOÂN-GIAÙO CUÛA MÌNH 

ÑAÕ VIEÁT XUOÁNG TRONG KINH-ÑIEÅN VAØ ÑÖÔÏC CAÙC NHAØ TRUYEÀN-GIAÙO LAËP ÑI 

LAËP LAÏI KHOÂNG?  Neáu khoâng phaûi nhö vaäy, maày laø thaèng ñaàn trong ñaùm ngu. 

 Bao nhieâu ngöôøi trong caùc baïn ñoái-xöû bình-ñaúng vôùi chuùng-sanh khaùc nhö baïn 

ñoái xöû vôùi chính baûn thaân mình hay choàng/vôï, con trai hoaëc con gaùi cuûa baïn? 

Neáu phaûi nhö vaäy, baïn ñaõ tuaân giöõ theo ñieàu raên cuûa toân giaùo. Neáu khoâng phaûi 

nhö vaäy, ngöôi  ñaõ phaûn boäi laïi Giaùo-Chuû cuûa mình! KHOÂNG COÙ THIEÂN ÑAØNG 

NAØO DAØNG RIEÂNG CHO NGÖÔI! 

 Bao nhieâu ngöôøi trong caùc baïn ñoái xöû vôùi cha meï mình, khi hoï tu taäp theo Ñaïo 

Giaùc-Ngoä, baèng chaùnh-kieán xem nhò vò nhö hai baäc Thaàn-linh soáng? Neáu phaûi 

nhö vaäy, THIEÂN-ÑAØNG ÑÖÔÏC DAØNH RIEÂNG CHO BAÏN NGAY HIEÄN TAÏI BAÂY GIÔØ VAØ 

ÑÔØI SOÁNG SAU KHI CHEÁT! 

 Bao nhieâu ngöôøi trong caùc baïn ca-tuïng nhöõng ngöôøi xuaát-gia, caùc giaùo-só, v.v...  

trong khi ñoái xöû teä baïc vôùi chính cha meï ruoät cuûa mình khi maø nhò vò tu taäp theo 

Ñaïo Giaùc-Ngoä cuøng vôùi chaùnh-kieán? KHOÂNG COÙ THIEÂN ÑAØNG NAØO DAØNG RIEÂNG 

CHO NGÖÔI! 

Trong taát-caû nhöõng tình-traïng noâ-leä, tình-traïng noâ-leä toân-giaùo laø teä haïi nhöùt, taïi sao? – 

Bôûi vì  tình-traïng noâ-leä naày daãn ngöôøi ta vaøo coõi thaáp hôn; cho duø, ngöôøi ta coù tin noù hay 
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khoâng cuõng maëc; ví duï, neáu baïn du haønh ñeán moät choán xa xoâi naøo ñoù maø chöa heà bieát, roài 

ngöôøi naøo ñoù ñöa ra nhöõng chæ-daãn hoaøn-toaøn sai-laàm, baïn coù nghó raèng mình seõ coù cuoäc ra ñi 

toát ñeïp phía tröôùc khoâng? NEÁU baïn choïn löïa moät toân-giaùo sai laàm ñeå höôùng-daãn cuoäc ñôøi cuûa 

mình – gioáng nhö uoáng laàm thuoác hoaëc aên phaûi thöù thöïc phaåm sai trong khi bao-töû thì bò baïo 

beänh – thì chính toân-giaùo naày seõ haõm-haïi baïn töø ñôøi naày ñeán ñôøi khaùc, cho ñeán vuõ-truï naày bò 

huõy-dieät. Tuy nhieân, söï huõy-dieät cuûa vuõ-truï thì khoâng bao giôø xaõy ra!  

Caùi ñaàu oùc böôùng-bænh gieát baïn töø khoaûnh-khaéc naày ñeán khoaûnh-khaéc khaùc, töø ngaøy 

naày qua ngaøy khaùc vaø baïn ñaõ neám muøi cuûa noù, khoâng caàn bieát ngöôøi khaùc noùi ra sao. Söï 

böôùng-bænh lôùn nhöùt laø raùng giöõ caùi toân-giaùo maø mình khoâng coù loøng tin ñeå noù höôùng-daãn ñôøi 

soáng mình! Laøm sao baïn coù theå tìm thaáy haïnh-phuùc ngay trong ñôøi hieän-taïi vaø ñôøi soáng sau 

khi cheát? 

Cuoái cuøng, loäi ngöôïc doøng phieàn-naõo khoå ñau, ngöôøi ta caàn phaûi duøng ñuû moïi caùch, ôû 

baát cöù thôøi ñieåm naøo, khoâng ñöôïc chaäm treå, ñeå nhö thaät tri töï taâm. Khoâng coù ngoaïi leä trong 

vieäc naày. NHAÈM ÑAÏT ÑEÁN MUÏC-ÑÍCH NAÀY, NGÖÔØI TA CAÀN PHAÛI DUØNG ÑUÛ MOÏI PHÖÔNG-TIEÄN 

ÑEÅ TU TAÄP SAO CHO SANH VEÀ MOÄT COÕI THANH-TÒNH; traùi laïi, khoâng theå naøo thoaùt khoûi voøng 

keàm-cheá cuûa Nghieäp-löïc vaø doøng sanh-töû luaân-hoài (samsara).     
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Baây giôø, ngöôøi vieát seõ giôùi-thieäu boán Thieân-ñaøng, hay boán Tònh-Ñoä, hoaëc boán Phaät-

ñoä (Buddhaksetra) maø baïn coù theå chöa töøng nghe, hoaëc ñaõ nghe roài, nhöng khoâng chuù yù 

ñeán,  hoaëc chöa töøng doàn heát noå-löïc vaø phöông-tieän ñeå tu-taäp. Tuy nhieân, do caên-cô cuûa 

chuùng ta, moãi moät Tònh-ñoä coù theå mang nhöõng yù-nghóa khaùc nhau. 

Coõi Thanh-tònh (Tònh-ñoä) khoâng traùi ngöôïc vôùi coõi Ueá-tröôïc (Ueá-ñoä) nhö nhieàu ngöôøi 

laàm töôûng! Caû hai coõi thaät söï hieän dieän ngay trong taâm cuûa nhöõng ngöôøi bình thöôøng. Nhöõng 

Ueá-ñoä xuaát hieän vôùi söï xuaån-ñoäng, ñau khoå, chöôùng-ngaïi vaø coù saùu Ñöôøng (töø Ñòa-Nguïc … 

ñeán caùc taàng Trôøi cuûa chö Thieân). 18 taàng Trôøi hay Thieân-ñaøng thaät ra vaãn coøn trong samsara, 

laø nhöõng choã toát ñeïp nhöùt trong Ueá-ñoä. Xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, trang 207-227. 

Tònh-ñoä laø Thieân-ñaøng toái-cao trong Phaät-Giaùo, taïi sao? – Caâu traû lôøi coù theå tìm thaáy 

trong toân kinh Ñaïi-Thöøa Ñaûnh Vöông, töùc kinh Voâ-Caáu-Xöng/Duy-Ma-Caät Sôû-Thuyeát 

(Vimalakirti-nirdesa Sutra). Moïi ngöôøi caàn phaûi hieåu lôøi tuyeân-boá nhö sau trong toân kinh, 

Naøy caùc thieän-nam-töû ! Theá neân, muoán sieâng-naêng tu coõi Phaät trang-

nghieâm thanh-tònh cuûa Boà-Taùt thì tröôùc tieân neân duøng phöông-tieän (upaya) 

trang-nghieâm thanh-tònh taâm chính mình. Vì sao? Vì neáu caùc Boà-Taùt taâm 

trang-nghieâm thanh-tònh thì ñaéc ñöôïc coõi Phaät trang-nghieâm thanh-tònh. 

Xem giaûo-ñính vaø chuù-giaûi roäng theâm veà phaàn Maät-Giaùo: Nguyeãn Pram, Du giaø haønh 

giaû Long Nhöït, thaùng 08, ngaøy 29, 2005. Chuù giaûi naày duøng cho chö Taêng/Ni, cuõng nhö cho 

nhöõng haønh giaû cuûa Bí-Maät Chaân Ngoân Thöøa (Guhyamantrayana) tu taäp, soaïn giaû aán-toáng laøm 

Phaùp-thí naêm 2007.  

 “Taâm trang-nghieâm thanh-tònh” nghóa laø haønh-giaû baét buoäc phaûi rôøi Ueá-ñoä baèng caùch 

chöùng nhaäp chaân-thaân, khoâng coøn aùi-duïc, khoâng coøn chaáp ngaõ vaø chaáp phaùp, boû laïi phía sau 

nguõ AÁm (skandha), 12 Xöù (ayatana), 18 Giôùi (dhatu). Ngöôøi naày baét buoäc phaûi nhìn thaáy thaáu 

suoát taát caû hieän töôïng giôùi bình ñaúng, taâm Voán khoâng sanh vaø töï taùnh voán thanh tònh.    

 Ngay khi maø haønh-giaû ñaït ñöôïc caûnh-giôùi “Taâm trang-nghieâm thanh-tònh” thì taâm naày 

laäp töùc hieån baøy ra nhö thaät. 
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 Chöùng nhaäp caûnh-giôùi cuûa töï taâm thanh tònh chính laø Tònh-ñoä laø nhöõng böôùc cöïc kyø 

quan yeáu treân ñöôøng daãn ñeán ñaïo quaû Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà (Anuttara-Samyak-Sambodhi). 

 
Coå Phaät KIM-SA NHÖ-LAI 

 

   

      ÑAÏI-SÓ DUY-MA-CAÄT (VIMALAKIRTI)                 NHÖÏT MAÄT ÑAÏI BOÀ TAÙT 

Ngaøi Duy-Ma-Caät (Vimalakirti) chính laø hoùa thaân cuûa ñöùc Kim-Sa Nhö Lai,  
hieän ñang soáng taïi theá giôùi Dieäu Laïc/Dieäu Hyû (Abhirati) cuûa ñöùc Töø-Phuï A-Suùc-Beä 

(Aksobhya) Nhö Lai. Ngaøi cuõng chính laø Nhöït Maät (Suryaguhya) Boà-Taùt  
trong toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Taâm Ñòa Quaùn Kinh, Nguyeät-Thöôïng Nöõ Kinh 
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Giai ñoaïn cuoái cuøng laø haønh giaû phaûi chöùng nhaäp caû hai coõi Tónh-Ueá treân baûn chaát 

hoaøn toaøn laø huyeãn-hoùa  nhö maây chaén maët Nhöït, maët Nguyeät vaø caùc vì tinh-tuù treân trôøi. Ngay 

khi maø caùc aùng maây tan bieán bôûi caùc luoàng gioù, haønh giaû seõ thaáy ñöôïc maët Nhöït, maët Nguyeät 

vaø caùc vì tinh-tuù ñeâm cuõng nhö ngaøy khoâng coù chöôùng-ngaïi. Trôøi xanh khoâng vöôùng chuùt bôïn 

nhô. Trôøi xanh tieâu-bieåu cho töï-taùnh cuûa mình; maët Nhöït, maët Nguyeät vaø caùc vì tinh-tuù tieâu-

bieåu cho taâm cuûa haønh giaû vaø caùc aùng maây tieâu-bieåu cho caùc thöù phieàn-naõo, chöôùng-ngaïi. 

Traùi laïi, neáu ngöôøi naøo suy nghó khaùc vôùi caùi nguyeân-lyù naày, thì taát caû Thieân-ñaøng seõ laø 

nhöõng lôøi höùa troáng roãng cuûa boïn ngöôøi truyeàn giaùo cuûa taát caû caùc toân giaùo, keå caû Phaät-Giaùo; 

khoâng coù ngoaïi leä. 

TAÏI SAO CHUÙNG TA PHAÛI TÖØ BOÛ SÖÏ THAM-DUÏC, AÙI-AÂN, TIEÁNG TOÁT DANH THÔM, SÖÏ 

GIAØU SANG PHUÙ QUÍ, UY QUYEÀN HAÙCH DÒCH VAØ TAÁT CAÛ NHÖÕNG ÑOØI HOÛI CUÛA KIEÁP NAÀY ÑEÅ 

ÑAÙNH ÑOÅI LAÁY NHÖÕNG LÔØI HÖÙA HEÏN TROÁNG ROÃNG NHÖ VAÄY?    
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TÒNH-ÑOÄ CUÛA  
PHAÄT THÍCH-CA MÖU-NI 

 

 
Ñöùc Töø-Phuï Thích-Ca Möu-Ni (Shakyamuni) vaø 8 vò Ñaïi Boà-Taùt 
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Naøy caùc thieän-nam-töû ! Theá neân, muoán sieâng-naêng tu coõi Phaät trang-nghieâm 

thanh-tònh cuûa Boà-Taùt thì tröôùc tieân neân duøng phöông-tieän (upaya) trang-

nghieâm thanh-tònh taâm chính mình. Vì sao? Vì neáu caùc Boà-Taùt taâm trang-

nghieâm thanh-tònh thì ñaéc ñöôïc coõi Phaät trang-nghieâm thanh-tònh. 

Baáy giôø, nhôø oai thaàn cuûa ñöùc Phaät, Toân-giaû Xaù-Lôïi-Phaát (Sariputra) suy nghó : 

Do taâm Boà taùt trang nghieâm thanh tònh neân coõi Phaät cuõng trang nghieâm thanh 

tònh. Ñöùc Theá-Toân cuûa ta khi haønh Boà-Taùt haïnh (Bodhisattvacarya) vì taâm 

khoâng trang nghieâm thanh tònh neân coõi Phaät cuûa Ngaøi taïp nhaïp oâ ueá nhö vaäy. 

Bieát taâm nieäm cuûa Toân-giaû Xaù-Lôïi-Phaát, ñöùc Phaät daïy: “Naày Xaù-Lôïi-Phaát ! YÙ oâng theá 

naøo? Maët trôøi maët traêng ôû theá gian coù baát tònh khoâng maø ngöôøi muø khoâng thaáy?” 

Toân-giaû Xaù-Lôïi-Phaát: “Baïch ñöùc Theá-Toân! Khoâng, ñoù laø loãi cuûa ngöôøi muø chöù chaúng 

phaûi do maët trôøi maët traêng.” 

Ñöùc Phaät daïy:  

Cuõng vaäy, vì loãi cuûa chuùng sanh neân khoâng thaáy coõi Phaät trang nghieâm thanh 

tònh cuûa Theá-Toân, chöù chaúng phaûi do loãi cuûa Nhö-Lai. Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Coõi 

trang nghieâm thanh tònh cuûa Ta, oâng khoâng thaáy ñöôïc ñaâu. 

Khi aáy, Trì-Keá Phaïm-Vöông noùi vôùi ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát: “Ngaøi ñöøng nghó raèng coõi Phaät 

aáy khoâng trang nghieâm thanh tònh. Vì sao? Vì coõi Phaät aáy raát trang nghieâm thanh tònh.” 

Toân-giaû Xaù-Lôïi-Phaát hoûi: “Naày Ñaïi Phaïm Thieân-Vöông! Coõi Phaät aáy trang nghieâm 

thanh tònh theá naøo?” 

Trì Keá Phaïm-Vöông thöa: 

Thöa ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát! Gioáng nhö cung Trôøi Tha-Hoùa Töï-Taïi (Para-nirmita 

Vasavartin), coù voâ löôïng baùu coâng ñöùc trang nghieâm. Toâi thaáy coõi trang nghieâm 

thanh tònh cuûa Theá-Toân Thích-Ca Maâu-Ni cuõng coù voâ löôïng coâng ñöùc trang 

nghieâm nhö vaäy. 

Toân-giaû Xaù-Lôïi-Phaát noùi: “Naày Ñaïi-Phaïm Thieân-Vöông! Toâi thaáy coõi aáy ñaát ñai loài loõm, goø 

ñoài, haàm hoá, gai goùc, caùt soûi, ñaát ñaù, nuùi non ñaày daãy oâ ueá.” 
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Trì-Keá Phaïm-Vöông thöa: 

Thöa ñaïi Toân-giaû! Vì taâm coù cao thaáp khoâng trang nghieâm thanh tònh maø noùi 

raèng trí hueä yù laïc cuûa ñöùc Phaät nhö vaäy, cho neân thaáy coõi Phaät khoâng trang 

nghieâm thanh tònh. Neáu caùc Boà-Taùt ñoái vôùi höõu tình coù taâm bình ñaúng coâng ñöùc 

trang nghieâm, noùi trí hueä yù laïc cuûa ñöùc Phaät cuõng vaäy thì thaáy coõi Phaät aáy raát 

trang nghieâm thanh tònh. 

Bieát ñaïi chuùng nghi ngôø, ñöùc Theá-Toân lieàn nhaán ngoùn chaân xuoáng ñaát (1). Töùc thôøi 

hieän voâ löôïng traêm ngaøn dieäu baûo trang nghieâm trong ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi gioáng nhö coõi 

Voâ-Löôïng Coâng-Ñöùc Baûo Trang-Nghieâm cuûa Phaät Coâng-Ñöùc Baûo Trang-Nghieâm. Caû ñaïi 

chuùng khen ngôïi chöa töøng coù vaø ñeàu töï thaáy mình ngoài treân hoa sen baùu. 

Baáy giôø, ñöùc Theá-Toân daïy Toân-giaû Xaù-Lôïi-Phaát: “OÂng coù thaáy coõi Voâ-Löôïng Coâng-Ñöùc 

Baûo Trang-Nghieâm thanh-tònh kia khoâng?” 

Toân-giaû Xaù-Lôïi-Phaát thöa: “Baïch ñöùc Theá-Toân ! Söï vieäc naày xöa con chöa töøng thaáy, 

chöa töøng nghe coõi Phaät trang nghieâm thanh tònh hieän leân nhö vaäy.” 

Ñöùc Theá-Toân daïy Toân-giaû Xaù-Lôïi-Phaát: 

Coõi Phaät cuûa Ta cuõng thanh tònh nhö vaäy (1). Vì muoán laøm thaønh thuïc 

caùc höõu tình thaéng-lieät, maø thò hieän voâ löôïng coõi taïp nhaïp oâ ueá. 

__________________________________________________ 
(1) Toân kinh Ñaïi-Baûo-Tích, Phaùp-Hoäi Nhöït-Maät Boà-Taùt, vieát: 

Neáu thaáy ñaát vaø nöôùc cuõng nhö löu ly, ngöôøi naày coù theå thaáy taát caû ñaïi ñòa nhö chöøng baèng boán 
ngoùn tay. Neáu muoán lay ñoäng lieàn laáy ngoùn tay chön nhaán ñoù khieán ñoäng, tuøy yù gaàn xa nhaãn 
ñeán caû ñaïi ñòa caây coái nuùi soâng ñeàu bò lay ñoäng. 
Ñaây laø choã voâ hyù-luaän, ngoân-vong löï-tuyeät. Haøng Tieåu-Thaùnh cuûa Tam-Thöøa coøn khoâng theå 
thaáu noåi noùi chi laø haïng tri-kieán taàm-thöôøng coøn keït trong tam-giôùi. 

(2) Taát caû chö Phaät Nhö-Lai ñeàu coù coõi Phaät cöïc kyø thanh-tònh, nhöng vì muoán cöùu ñoä chuùng sanh maø 
aån söï trang nghieâm baøy ra söï ueá tröôïc. Cuõng nhö cung ñieän trang nghieâm aån döôùi lôùp söông muø daày ñaëc 
thì keû thöôøng laøm sao thaáy ñöôïc. Söông muø duï cho caùc lôùp voâ-minh caùc thöù phieàn naõo... cuûa chuùng sanh 
khieán taâm oâ-nhieãm, neân khoâng theå thaáy ñöôïc taâm thanh tònh vieân giaùc cuûa ñöùc Nhö-Lai. Xem toân kinh 

Hoa-Nghieâm, Ñaiï-Taäp Ñaiï Phöông-Ñaúng Boà-Taùt Nieäm-Phaät Tam-Muoäi, Phaåm Boån-Haïnh cuûa Boà-
Taùt, kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-Hoäi Baûo-Traøng... 
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Naày Xaù-Lôïi-Töû ! Ví nhö chö Thieân ñeàu aên baèng baùt baùu, nhöng tuøy theo 

nghieäp cuûa hoï maø nhaän laáy thöùc aên coù khaùc nhau. Cuõng vaäy, naày Xaù-Lôïi-Töû! Voâ 

löôïng höõu tình sanh vaøo moät coõi Phaät. Tuøy theo taâm cuûa hoï tònh hay ueá maø thaáy 

coù khaùc nhau. Neáu taâm ngöôøi tònh thì thaáy coõi aáy coù voâ-löôïng coâng-ñöùc dieäu-

baûo trang-nghieâm. 

Ngay luùc Phaät hieän coõi trang nghieâm thanh tònh aáy thì naêm traêm (500) ñoàng töû ñi theo 

oâng Baûo-Taùnh (Ratnakara) ñaéc Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn (Anutpattika-dharma-ksanti). (1) Taùm 

vaïn boán ngaøn höõu tình phaùt taâm Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc (Bodhicittotpada). 

Khi aáy, ñöùc Theá-Toân lieàn thaâu nhieáp thaàn tuùc (2) vaø theá giôùi aáy trôû veà nhö cuõ. Ba vaïn 

hai ngaøn chö thieân vaø ngöôøi caàu Thanh-Vaên Thöøa (Sravakayana) lieàn bieát phaùp höõu vi ñeàu laø 

voâ thöôøng, xa lìa traàn caáu, ñaéc Phaùp-Nhaõn Tònh (thaáy chö phaùp toaøn thò duyeân-khôûi). Taùm 

ngaøn Tyø-kheo lìa haún caùc laäu, taâm hoaøn-toaøn giaûi-thoaùt (töùc ñöôïc quaû A-La-Haùn (Arhat)). 

____________________________________________ 

(1) ñaéc Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn, Anutpattikadharmakshanti —Nhẫn đạt được qua hiểu biết rằng tất 
cả mọi hiện tượng  đều không sanh. Sự hiểu biết về tánh Không và vô sanh của chư Bồ Tát, 
những vị đã đạt được Bát Địa hay Bất Thối Địa. Coøn goïi laø Bất Khởi Pháp Nhẫn: hay Vô sinh 
khởi pháp nhẫn — Giai đoạn thiền định kham nhẫn, trong giai đoạn nầy sự trổi dậy về ảo tưởng 
hiện tượng đều chấm dứt nhờ bước được vào thực chứng tánh không của vạn pháp. Đây là nhận 
ra rằng không có cái gì đã được sinh ra hay được tạo ra trong thế giới nầy, rằng khi các sự vật 
được thấy đúng như thực từ quan điểm của cái trí tuyệt đối, thì chúng chính là Niết Bàn, là 
không bị ảnh hưởng bởi sinh diệt chút nào cả. Khi người ta đạt đến “Bất Khởi Pháp Nhẫn” thì người 
ta thể chứng cái chân lý tối hậu của Phật giáo. Tuy nhieân vì chöa xaû boû nhuïc thaân, neân ngöôøi ñaéc Voâ-
Sanh Phaùp-Nhaãn chöa ñöôïc töï-taïi trong Tam Giôùi nhö tröôøng hôïp cuûa Vua Tònh Phaïn (Phuï-Hoøang cuûa 
Thaùi Töû Taát-Ñaït-Ña, töùc đức Phật Thích-Ca, tiếng Phạm gọi là Thủ-đồ-đà-na (Suddhodana) cai-trị nước 
Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu) vaø 70 vaïn ngöôøi hoï Thích (Shakya).  
 
ñaày ñuû Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn laø Boà-Taùt truï baäc Ñeä Baùt Baát-Ñoäng Ñòa (Acala-bhumi) trôû leân. 
 
(2) Thaâu nhieáp thaàn tuùc töùc laø hoaøn traû quang minh taâm-thöùc thoâ tröôïc cuûa chuùng sanh laïi cho hoï. Khi 
tröôùc Phaät nhaán ngoùn chaân xuoáng ñaát thì chuùng sanh trong hoäi ñeàu thaáy coõi Phaät trang nghieâm ñoù laø 
Phaät ñaõ duøng söùc thaàn thoâng baát-khaû-tö-nghì naâng taâm thöùc thoâ phuø cuûa chuùng sanh leân, khieán taïm thôøi 
thaáy ñöôïc quang minh thanh-tònh cuûa Voâ-Caáu-Thöùc. Ñòa ñaây khoâng phaûi laø ñaát maø laø taâm-ñòa cuûa 
chuùng sanh. Thaân Phaät töùc coõi Phaät, Thaân Taâm cuûa Phaät voán voâ-ngaïi, neáu khoâng taïm thôøi nhaäp vaøo Voâ-
Caáu Thöùc thì khoâng theå thaáy ñöôïc Voâ-Löôïng Coâng-Ñöùc Baûo Trang-Nghieâm xöa nay cuûa töï taâm. 
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TÒNH-ÑOÄ COÙ PHAÛI LAØ  
ÑOÄC THAÀN-GIAÙO KHOÂNG? 

 
 

Pram Nguyeãn 
Du-giaø haønh-giaû Long-Nhöït 

Ngaøy 13, thaùng 5, 2011 
 
 
 
 
 Coù moät soá ngöôøi ngu-si ngaøy nay chuû-tröông chæ caàn “nieäm Phaät thì khi cheát seõ ñöôïc 

vaõng-sanh Cöïc-Laïc”. Hoï noùi döôøng nhö chính mình coù khaû-naêng thay Phaät huyeàn-kyù! Ñieàu 

naày ñuùng hay sai?    

Ngöôøi tu theo Tònh-Ñoä Toân neáu tin theo Phaät thì ñöôïc veà Cöïc-Laïc; nhö vaäy, coù phaûi laø 

ngöôøi theo Ñoäc Thaàn-Giaùo nhö Thieân-Chuùa Giaùo, Do-Thaùi Giaùo vaø Hoài-Giaùo khoâng?   

Phaät-Giaùo khoâng höùa-heïn vôùi tín-ñoà moät Thieân-Ñaøng, neáu chæ ñaët nieàm tin (1) vaøo 

Phaät, cuõng khoâng haêm-doïa seõ ñaøy baát-cöù ngöôøi naøo khoâng tin Phaät vaøo Ñòa-Nguïc caû.  

Ngöôøi tin theo Phaät thì theo, ngöôøi khoâng tin thì duø ñang theo cuõng coù theå taùch ly Phaät-

Giaùo baát cöù luùc naøo maø ngöôøi ñoù khoâng thaáy thích-hôïp vôùi mình vaø khoâng sôï phaûi bò söï tröøng-

phaït hay chôø ngaøy phaùn xöû cuoái cuøng. Tinh-thaàn töï-do, phoùng-khoùang laø ñaëc-thuø cuûa Phaät-

Giaùo.  

Nhö vaäy, Phaät-Giaùo khoâng phaûi laø Ñoäc Thaàn-Giaùo (Monotheism) theo kieåu Thieân-

Chuùa Giaùo, Do-Thaùi Giaùo vaø Hoài-Giaùo.  

Phaät-Giaùo chæ neâu baøy leõ hôn thieät ñeå ngöôøi coù trí laøm theo, chôù khoâng khuûng-boá hay 

noâ-leä-hoùa tinh-thaàn cuûa ñaùm ngu phu ngu phuï.  

__________________________________ 
(1) Xem Ñaïi-Thöøa Khôûi Tín Luaän, Maõ-Minh Ñaïi-Só  
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Phaät-Giaùo vöøa laø Ña-Thaàn (Polytheism) vaø cuõng vöøa laø Voâ-Thaàn (atheism). Ña-Thaàn 

Giaùo ñöùng treân Theá-Gian Phaùp (1), Voâ-Thaàn Giaùo ñöùng treân Chaân-Nhö Giôùi. Theá-Gian Phaùp 

vaø Chaân-Nhö Giôùi voán khoâng heà ly caùch maø toøan-nhieân hoån-hôïp nhö nöôùc vôùi soùng, neân goïi laø 

Nhöùt-Chaân Phaùp-Giôùi. Ñaây laø choã maø ngoïai Ñaïo nghó khoâng tôùi, voùi khoâng ñöôïc.  

Phaät-Giaùo chæ laø moùn aên tinh-thaàn cho nhöõng ai coù ñôøi soáng taâm-linh ñoùi khaùt. Khi ñaõ 

aên ñuû (töùc Giaùc-Ngoä) roài thì ngay caû Phaät-Giaùo cuõng phaûi töø boû luoân! Ñoù môùi chính laø choã 

khoâng theå nghó-baøn cuûa Phaät-Giaùo.  

Baûn-hoøai cuûa chö Phaät laø muoán cho taát-caû chuùng-sanh ñeàu ñöôïc thaønh Phaät. Chuùng-

sanh aáy laø ai? Laø oâng baø cha meï, anh em, vôï choàng, theâ-thieáp, töû- töùc, binh-gia töôùng-só, thaân 

baèng, quyeán-thuoäc, toâi trai tôù gaùi, nhöõng ngöôøi ñaõ cheát vì mình, nhöõng suùc-vaät ñaõ bò mình aên 

nuoát töø thuôû voâ-thæ sanh-töû ñeán baây giôø.  Rieâng boån-nguyeän cuûa ñöùc Ñaïi-Bi Theá-Toân ñaáng Töø-

Phuï Thích-Ca Möu-Ni laø daãn-daét chuùng-sanh höôùng veà nhöõng coõi Phaät thanh- tònh, ñoïan tröø 

taát-caû coõi Phaät ueá-tröôïc.  

 Trong thôøi buoåi nhieãu-nhöông naày, phaàn ñoâng ai cuõng raát baäïn-roän trong vieäc möu-sinh, 

chôù ñöøng noùi chi ñeán möu-caàu haïnh-phuùc.  Huoáng hoà laø vieäc boû coõi Ta-Baø (Saha: Kham-Nhaãn) 

caàu sanh Tònh-Ñoä trang-nghieâm cuûa chö Phaät Theá-Toân thì trong traêm ngöôøi aét chæ coù maáy 

ngöôøi tính ñöôïc treân ngoùn tay coù theå daønh chuùt ñænh thôøi-gian ñeå tu-taäp. Trong traêm ngöôøi tu-

taäp thì coù laém keû ba troài chín suït. Trong traêm ngöôøi giöõ vöõng loøng tu, thì coù vaøi ngöôøi hieåu 

ñöôïc lyù-nhieäm. Trong traêm ngöôøi thoâng hieåu thì coù vaøi ngöôøi thoâng-ñaït caûnh Thaùnh vi-dieäu.  

Trong traêm ngöôøi thoâng-ñaït thì coù vaøi ngöôøi laõng-vaõng nôi cöûa nhaø Nhö-Lai. Trong 

traêm ngöôøi laõng-vaõng thì coù vaøi ngöôøi bieát ñöôïc cöûa naøo thích-hôïp cho mình vaøo. Trong traêm 

ngöôøi bieát ñöôïc cöûa vaøo thì coù ñöôïc vaøi ngöôøi heát loøng khieâm-haï caàu gaëp cho baèng ñöôïc caùc 

baäc thieän-tri thöùc daãn ñöôøng môû loái. Trong traêm ngöôøi gaëp ñöôïc caùc baäc thieän-tri thöùc thì coù 

__________________________________________ 

(1) Ñöøng laàm “Theá-Gian Phaùp” (taát-caû hieän-töôïng ôû theá-gian hay “hieän-töôïng giôùi”) vôùi thuaät-
ngöõ Hieän-Töôïng (Phenonenon) maø Trieát-gia Immanuel Kant ñaõ söû-duïng. Thuaät-ngöõ naày laø thöù 
nhò-nguyeân vì phaûn nghóa cuûa noù laø Tuyeät-Ñoái (Absolute)   
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ñöôïc vaøi ngöôøi khoâng tìm loãi xaáu cuûa chö vò. Trong traêm ngöôøi thaân-caän gaàn-guõi caùc baäc thieän-

tri thöùc thì coù vaøi ngöôøi thaät söï xaõ thí thaân maïng vaø cuûa-caûi ñeå phuïng-söï thieän-tri thöùc nhö baäc 

Ñaïo-Sö. Trong traêm ngöôøi phuïc-vuï döôùi chaân baäc Ñaïo-Sö thì chæ coù vaøi ngöôøi coù theå laøm vöøa 

loøng ñeïp cuûa ngaøi. Trong traêm ngöôøi ñöôïc loøng Ñaïo-Sö thì may ra chæ coù vaøi ngöôøi nhaän ñöôïc 

nhöõng chæ-giaùo coát-loõi ñeå môû cöûa maàu-nhieäm ngoâi nhaø Nhö-Lai.  

OÂi ñöôøng tu tuy deã maø khoù, ñoù laø “linh khoâng taïi ngaõ” (linh hay khoâng laø do mình). 

Mình khoâng chí-thaønh chí-thieát vaø ñem heát noå-löïc ra tu hoïc vaø thöïc-haønh thì chöøng naøo môùi coù 

theå dieän-kieán toân nhan cuûa chö Phaät Theá-Toân?  

 Haõy ngoài Thieàn, nieäm Phaät cho muïc raùch naêm, möôøi caùi boà-ñoøan;  

 haõy saùm-hoái ñeán khi ñaàu u traùn beå,  laïc gioïng maát tieáng; 

 haõy giöõ-gìn giôùi-caám cho tinh-nghieâm; 

 haõy thoâng-ñaït yù kinh (sutra) ñeán choã roát-raùo;  

 haõy laáy trí-tueä laøm söï-nghieäp cho ñôøi naày;   

 haõy thöông nghó ñeán taát-caû chuùng-sanh ñaõ töøng laø cha, meï, choàng/vôï, theâ-thieáp, 

töû-töùc, binh-gia töôùng-só, nhöõng sanh-linh ñaõ vaø ñang bò mình aên töôi nuoát soáng, 

caét thòt loät da, moi tim moùc gan, uoáng maùu, keâ reân thaûm-thieát trong voâ-löôïng 

kieáp sanh-töû maø muoán cöùu-ñoä taát-caû, vaø  

 haõy laáy caùi CHEÁT ñeå ñaùnh cuoäc cuøng laõo Dieâm-Vöông vaø Phaùn-Quan.  

 May ra, aùc-nghieäp seõ tieâu-tan, Phaät cuøng thaùnh-chuùng seõ giaùng-haï Ta-Baø, ñöa tay tieáp-

daãn mình veà coõi Tònh. Traùi laïi, keû naøo tu lai-rai thì seõ bò traàm-luaân trong neõo khoå khoâng coù kyø-

haïn ra khoûi!  

Tu maø coøn nhö vaäy, huoáng laø nhöõng keû  

 voâ-phaùp voâ-sö, ngoâng-ngheânh cuøng thaùng ngaøy taïo toäi gaây nghieäp,  

 ñöa maét si-meâ daùo-daùc ngöôùc nhìn trôøi cao ñaày maây danh-lôïi, quyeàn-tình,  

 thaân ñeo mang xích-xieàng daâm-duïc, tham-aùi,  

 chaân leâ giaøy saân-haän haåy-höøng, daãm treân baêng giaù cuoái Ñoâng,  

 chæ bieát eâ-a caâu nieäm Phaät, chaáp giöõ thoïai-vó “Phaät laø ai?”, “tònh-ñoä töï taâm” maø 

mong thoùat caûnh Ta-Baø ö?  
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 Möu caàu haïnh-phuùc trong ñôøi naày naøo ñaâu phaûi laø moät chuyeän deã-daøng. Tuy nhieân, 

haïnh-phuùc cuûa con ngöôøi khoâng bao giôø ra khoûi danh-lôïi, quyeàn-uy, tình-aùi. Coù ngöôøi ñöôïc 

moät, coù ngöôøi ñöôïc hai, coù ngöôøi ñöôïc caû ba. Coù nhieàu ngöôøi ngay caû troïn ñôøi cuõng khoâng heà 

ñaït ñöôïc moät trong ba! Coù laém keû ñöôïc roài laïi maát, maát roài laïi ñöôïc.  

 Muoán ñöôïc baát-cöù ñieàu gì thì caàn phaûi ñaùnh ñoåi baèng moà-hoâi, nöôùc maét, maùu thòt, ngay 

caû löông-taâm, chôù khoâng phaûi noùi laø ñöôïc. 

 Mình ñöôïc thì ngöôøi maát, tröïc-tieáp hay giaùn-tieáp maø thoâi. Nhö vaäy, mình vui thì thieân-

haï chöa chaéc ñöôïc vui cuøng mình. Haõy nhìn xem, thieân-haï luùc naøo cuõng hoâ-haøo hoøa-bình, 

nhöng laïi thích gaây chieán-tranh. Cuoäc chieán buøng noå thì nhöõng keû buoân-baùn vuõ-khí, vaø nhöõng 

thöù cung-caáp cho cuoäc chieán seõï vui cöôøi heå haû; traùi laïi, nhöõng ngöôøi naïn-nhaân cuûa cuoäc chieán 

thì khoûi phaûi noùi, khoå-sôû traêm beà, soáng cheát nhö chæ maønh treo chuoâng naëng. Nhö vaäy, toäi-loãi 

kia ai coù theå gaùnh vaùc noãi cho?  

1) Trôøi ö? - Trôøi cao xa caùch. Chö Thieân-töû thöôøng vui chôi höôûng duïc, khoâng coù 

nghieäp vôùi Ngöôøi, neân khoâng giuùp ñöôïc ngöôøi taïo toäi-loãi. Soáng cheát chæ trong hôi 

thôû ra vaøo, cöùu khoâng kòp!  

2) Thaàn ö? - Thaàn neáu coù loøng vò-kyû hay xu-phuï thì khoâng coøn linh-thieâng.  

3) Thaàn-linh thì khoâng coù khaû-naêng deïp taét ngoïn löûa nghieäp ñang buøng chaùy. Vì vaäy, 

Trôøi Thaàn khoâng theå nhuùng tay vaøo vieäc theá-gian.   

4) Thaày/Coâ, Sö/Vaûi ö? Neáu gaëp baäc tu-haønh chaân-chaùnh vaø coù Ñaïo-löïc thì may ra; traùi 

laïi gaëp phaûi phöôøng vaù aùo tuùi côm laãn vaøo trong Phaät-Phaùp, u meâ chaúng bieát sanh-

töû ñaïi-söï, chæ vòn vaøo  lôøi noùi vu-vô noùi laø “Thieàn-Toân khoâng cöùu-ñoä vong-linh, 

khoâng laøm ma chay nhö Tònh-Ñoä Toân!”    Ñoái vôùi hoï, “toäi-loãi cuûa ai laøm thì ngöôøi 

ñoù chòu;” nhö vaäy, phí uoång tieàn cuûa boû ra ñeå cuùng-döôøng, cho hoï nhaøn-haï, vui cuøng 

gioù traêng, chuøa to kieân-coá, coång raøo chaéc-chaén, maø hoï khoâng coù phaùp phöông-tieän 

ñeå cöùu mình! 

Thöôøng nghe, ngöôøi bò maát söï-nghieäp thì chæ nghó ñeán quyeàn-theá, ñòa-vò, danh-lôïi, 

phuïc-thuø; ngoøai vieäc phuïc-nghieäp thì hoï khoâng coøn thôøi-giôø ñeå tu-taäp. Chieán-thaéng thieân-haï 

chuyeän ñoù khoâng khoù, thaéng ñöôïc loøng mình môùi coù cô phuïc-nghieäp.      
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Ngöôøi bò maát tình-nhaân thì chæ nghó ñeán phuïc-thuø, baùo-oùan, vaø tìm ñuû moïi caùch ñeå hôn 

ngöôøi ñaõ ñoïat maát nhaân-tình cuûa mình ñeå haønh-haï keû ñoù cho boû gheùt. Vì vaäy, ngöôøi bò tình-luïy 

aét khoâng coù thôøi-giôø ñeå tu-taäp. Saéc-dieän, taøi-maïo, ñöùc-haïnh khoâng phaûi laø nhöõng yeáu-toá quan-

troïng troïng tình-yeâu. Ngoøai hai chöõ “duyeân-phaän” thì cho duø coù khoå-coâng, nhoïc trí thì cuõng 

thaønh hoøai-coâng voâ-ích! 

Nhö vaäy thì nhöõng ngöôøi laâm vaøo tình-traïng treân coù phaûi laø quaù baän-roän khoâng? 

Ñaõ baän-roän laïi theâm moät noåi, heå coøn nghieäp ñeo mang, thì ngöôøi tu Tònh-nghieäp seõ bò 

chöôùng-ngaïi khi tu-taäp.  

Moân Tònh-Ñoä coù ba ñieàu troïng-yeáu: 

1. Tín 

2. Haïnh 

3. Theä-Nguyeän 

Ba ñieàu troïng-yeáu naày NEÁU khoâng bò giaøu sang, khoâng bò ngheøo-khoå laøm lu-môø; khoâng 

bò tình-aùi laøm luïy mình haïi ngöôøi, tâm bất-động dường như núi Chuùa Dieäu Cao (Sumeru: Tu-

Di), THÌ quyeát-ñònh sanh veà coõi Tònh, khoâng maáy khoù-khaên.   

Ba ñieàu troïng-yeáu treân duï nhö ba moân hoïc cuûa ngöôøi sinh-vieân caàn phaûi thi ôû cuoái 

khoùa. Moãi moân 10 ñieåm. Neáu muoán thi ñaäu caàn phaûi ñöôïc ñuû ít nhöùt laø 20 ñieåm. Neáu moät 

trong ba moân coù moät moân bò ñieåm 0 thì keå nhö bò rôùt. 

Chö Coå-Ñöùc ñaõ taïo laäp ra voâ-vaøn luaän-thuyeát, toán khoâng bieát bao nhieâu ñaøm-raõi cuõng 

chæ vì muoán laøm saùng nghóa ba ñieàu naày; nhöng ngaët vì con ngöôøi ngaøy nay quaù baän-roän, 

khoâng coù thôøi-gian laéng nghe, tö-duy vaø thöïc-nghieäm ba ñieàu treân.  

NEÁU COÙ THÔØI-GIAN THÌ HOÏ CHÆ NHAI ÑI NHAI LAÏI ÑAØM RAÕI CUÛA COÅ-ÑÖÙC, 

VUØI ÑAÀU TRONG NHÖÕNG TRANG GIAÁY CUÕ! CHO DUØ LAØM NHÖ VAÄY TRAÊM NAÊM ÑI 

NÖÕA CUÕNG CHÆ LAØ TOÁN COÂNG VOÂ-ÍCH MAØ SANH-TÖÛ VAÃN TIEÁP-DIEÃN KHOÂNG 

CUØNG TAÄN.  

Thoâi thì chuùng ta thöû khaûo-saùt ba ñieàu theo tinh-thaàn daõi-ñaõi bieáng-nhaùc xem sao. 
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TÍN 
 

Tín laø tin-töôûng coù Phaät, coù kinh (phaûi hoïc vaø nghieân-cöùu, töøng caâu töøng chöõ) vaø coù caùc 

coõi Tònh-Ñoä cuûa chö toân Phaät nhö toân Phaät A-Di-Ñaø (Amitabha (Voâ-Löôïng Quang) vaø coõi 

Sukhavati/Sumati (Cöïc-Laïc hay An-Laïc hay Dieäu-Hueä), toân Phaät Döôïc Sö vôùi coõi Tònh Löu-

Ly, toân Phaät A-Suùc-Beä (Aksobhya (Baát-Ñoäng) vôùi coõi Abhirati (Dieäu Hyõ/Dieäu-Laïc)), v.v... 

Neáu loøng tin naày khi nguõ maø queân maát, thì ngöôøi tu chæ ñöôïc 5 ñieåm. Coøn ban ngaøy, neáu coù luùc 

queân maát thì cuõng tröø ñieåm.  

Ngaøy laøm vieäc 8 tieáng thì may maén laém laø nhôù nghó ñöôïc vaøi ba möôi phuùt. Coøn nhöõng 

luùc aên uoáng, taém röûa, xem truyeàn-hình, leân maïng ñeå “chat” chuyeän vôùi beø-baïn, “texting”, v.v... 

thì 5 ñieåm coøn laïi chaéc chæ ñöôïc 1-2 maø thoâi! 

Tín phaûi caàn coù söï quyeát-ñònh. Vaäy, trong nhöõng ngöôøi tu hoïc theo Tònh-Moân coù theå 

phaùt 10 phaùp quyeát-ñònh khoâng? 

i)     Quyết định sanh trong chủng-tộc của đức Như-Lai. 

ii)    Quyết định an trụ trong cảnh-giới của chư Phật. 

iii)   Quyết định biết rõ việc làm của chư Bồ-Tát. 

iv)   Quyết định an trụ trong các môn Ba-La-Mật (Paramita). 

v)    Quyết định tham dự trong chúng-hội của Như-Lai. 

vi)   Quyết định có thể hiển-bày chủng-tánh của Như-Lai. 

vii)  Quyết định an trụ trong trí-lực của Như-Lai. 

viii) Quyết định thâm nhập Bồ-Đề của chư-Phật. 

ix)   Quyết định đồng một thân với tất-cả chư Phật. 

x)    Quyết định đồng một chỗ ở với tất-cả chư Phật. 

 Neáu ai coù khaû-naêng thaønh-töïu ñuû 10 quyeát-ñònh nhö vaäy thì phaàn “tín” troïn ñuû 10 ñieåm. 

Khoâng caàn phaûi nhôù nghó khi nguõ cuõng nhö khi thöùc. 
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HAÏNH 
 
 

Haïnh thuoäc veà caùc phaùp tu-taäp. Tu-taäp coù nhieàu caùch, tuy nhieân, chæ nieäm danh-hieäu 

Phaät maø trong ñaàu khoâng coù Phaät, trong loøng khoâng coù haïnh Phaät, khoâng hít thôû chung vôùi Phaät 

thì khoâng theå veà coõi Tònh-ñoä! 

Ngöôøi tu lai-rai, laïi hay pheá boû  

 Söï phaùt Boà-Ñeà Taâm (Bodhicittopada),  

 khoâng giöõ Giôùi-Luaät cho thaät tinh-nghieâm,  

 khoâng tu Luïc Ba-La-Maät,  

 khoâng haønh Töù Nhieáp Phaùp  

maø mong caàu sanh veà coõi Tònh-ñoä laø ñeàu khoâng coù lyù!  

Chuùng ta hieän nay ñang ôû trong thôøi Ñaáu-Tranh Kieân-Coá, chôù khoâng phaûi thôøi Maït-

Phaùp. Vì vaäy, kinh-ñieån caøng luùc caøng nhieàu, deã tìm deã kieám; neân ngöôøi noùi Lyù thì nhieàu maø 

ngoä Lyù thì ít; ngöôøi ñaõ ngoä Lyù maø khoâng boû ra vaøi ba chuïc naêm ôû nôi ñoàng khoâng moâng quaïnh 

hay nuùi röøng saâu thaåm vaéng boùng theá-nhaân ñeå tröôûng-döôõng vaø chöùng nhaäp caùi Lyù ñoù thì laïi 

caøng raát ít hôn nöõa.  

Ñeán thôøi Maït-Phaùp thaät-söï thì taát-caû kinh-saùch bieán maát, caùc baäc Ñaïo-Sö cuõng khoâng 

xuaát-hieän hay lai-vaõng thì Luïc Töï Di-Ñaø môùi öùng-nghieäm cho vieäc “deã tu deã ñaït”.  

Chôù thôøi baây giôø thì “phaùp-moân nieäm Phaät” kieåu chaáp-trì hoàng-danh Phaät treân ñaàu moâi 

choùt löôõi, “A-Di-Ñaø Phaät”, maø laïi heát lôøi phæ-baùng caùc phaùp-moân khaùc do Phaät daïy thì nhö vaäy 

quyeát khoâng hôïp caên, khoâng kheá cô. Caên-cô khoâng hôïp khoâng kheá aét tu khoù thaønh.  

Nhöõng ai giaûng-giaûi phaùp-Phaät khoâng hôïp caên-cô aét Trôøi ngöôøi oùan. Trôøi Ngöôøi oùan thì 

laøm sao ñaéc Ñaïo, ñaéc Phaùp?  

Traêm ngöôøi tu theo “phaùp-moân nieäm Phaät” kieåu chaáp-trì hoàng-danh Phaät treân ñaàu moâi 

choùt löôõi, “A-Di-Ñaø Phaät”, thì may ra coù vaøi ngöôøi giöõ vöõng ñöôïc caâu nieäm Phaät trong vaøi ba 

möôi naêm, vì coù nhöõng ñieàu traéc-trôû nhö sau: 
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Bảy Trường-Hợp Khó Niệm Phật 
 
Theo hai Đại-Sư Trí-Giả và Thiên-Như trong Tịnh-Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có bảy 

trường hợp khó niệm Phật.  

1)      Giả sử bạn không bị những ác duyên mà chỉ bệnh sơ sái rồi mãn phần, thì lúc 

sắp chết tứ đại đất, nước, lửa, gió phân ly, gân xương rút chuyển, thân tâm đau 

đớn kinh hoàng, như con đồi mồi bị lột vảy, con cua rớt vào nước sôi, làm sao mà 

niệm Phật? 

2)      Dù cho bạn không bệnh, mà chết một cách yên ổn, khi lâm chung e duyên đời 

chưa dứt, niệm tục còn vương, nỗi tham sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn phân 

vân cũng không niệm Phật được. 

3)      Nếu là người tại gia, thì lại thêm gia vụ chưa xong xuôi, việc sau chưa sắp đặc, 

vợ kêu con khóc, trăm mối ưu tư cũng không rỗi rảnh để niệm Phật? 

4)      Chẳng đợi lúc lâm chung, giả sử trước khi bạn chưa chết mà có chút bệnh nơi 

thân, phải gắng chịu sự dau khổ, rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi thầy, nhờ người 

cầu an sám hối, tạp niệm rối ren, chưa dễ nhiếp tâm niệm Phật. 

5)      Dù bạn chưa có bệnh, nhưng bị tuổi cao sức yếu, đủ sự suy kém, áo não buồn 

than, chỉ lo sự việc trên cái thân già còn chưa xong, chắc chi đã niệm Phật? 

6)      Ví như lúc bạn chưa già, thân lực đang cường tráng, mà còn đeo việc thế tục, 

chưa dứt niệm đời, bôn tẩu đông tây, âu lo đủ việc, biển thức mênh mông, làm sao 

có thể niệm Phật được? 

7)      Dù bạn được muôn duyên rảnh rỗi, có chí tu hành, nhưng đối với tướng thế 

gian, nếu nhìn không thấu, nắm không vững, dứt không xong, khi xúc đối với 

ngoại duyên không thể tự chủ, tâm tùy theo cảnh mà điên đảo làm sao yên trí để 

niệm Phật?  
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Mười Hạng Người Khi Lâm-Chung 
Không Niệm Phật Được 

 
Sở dĩ phàm-phu nghịch-ác khi lâm-chung biết niệm Phật là do từ nhieàu ñôøi nhieàu kieáp laâu 

xa trong quaù-khöù họ đã có (tuùc-nghieäp) 

 căn-lành,  

 phước-đức,  

 nhân-duyên,  

nên đời nầy mới gặp thiện-hữu tri-thức và khởi lòng tin-tưởng phụng-hành, chôù những kẻ một 

đời tạo ác, khi lâm-chung mong gì có được được một câu niệm Phật để được vãng-sanh?  

Theo Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, câu hỏi số 20, có mười hạng người không thể 

niệm Phật lúc cận-tử. Những sự kiện nầy có thể xãy đến với bất cứ ai, bất kể là xuất-gia hay tại-

gia. Chúng xãy ra do bởi nghiệp đời trước hay đời nầy (túc-nghiệp hay hiện-nghiệp) và xãy ra 

bất thần không tránh được.  

Chúng ta không phải là bậc Thánh-nhân chứng túc-mạng thông, lại cũng chẳng phải là bậc 

đủ tha-tâm thông, thiên nhãn thông, biết mình khi naøo mạng-chung, chết tốt hay xấu, mà bình 

thời không niệm Phật, đến khi lâm-chung nếu rủi mắc phải một trong mười ác duyên, chừng đó 

dù có Phật hieän-tieàn hay bao nhiêu thiện-hữu tri-thức ñeán cuøng nhau “hoä-nieäm” cũng không thể 

nào cứu được. Lúc đó, Thần-Thức (Alaya-vijnana) hay Nghieäp-Thöùc sẽ tùy theo nghiệp mà đi 

vào chốn Tam-Đồ (Ñòa-Nguïc, Ngaï-Quyû hay Quyû Ñoùi, Suùc-Sanh) bát nạn (1) nhiều kiếp chịu 

khổ:  

1) Những kẻ không gặp bạn lành hay thiện-hữu tri-thức nên chẳng ai khuyên họ  

 niệm Phật. 

2) Những kẻ bị bức thiết bởi khổ nghiệp, nên không yên-ổn rổi rảnh để niệm 

 Phật. 

3) Những kẻ  bị trúng phong thình-lình trở nên á-khẩu hay khuyết tật ăn nói 

 nên không thể niệm Phật được. 

4) Những kẻ mất trí nên không thể chú-tâm niệm Phật được. 

5) Những kẻ bất-đắc kỳ-tử  bởi lửa nước nên không có đủ bình-tỉnh chí-thành  

  niệm Phật.   
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6) Những kẻ thình-lình bị hại bởi dã thú. 

7) Những kẻ lúc cận-tử gặp thầy tà bạn ác phá-hoại lòng tin. 

8) Những kẻ gặp bạo bịnh, hôn mê bất-tỉnh rồi qua đời. 

9) Những kẻ thình-lình trúng thương chết trận. 

10) Những kẻ té từ trên cao mà vong mạng. 

Coù bao nhieâu ngöôøi khi ñi cuùng chuøa, xả bỏ của-cải để làm vừa ý chúng- sanh (chôù 

khoâng phaûi caàu danh, caàu tieâng) hay laøm caùc vieäc phöôùc-thieän, tu tất-cả hạnh mà không sở-

trước ñaõ bieát caùch hoài-höôùng veà Tònh-Ñoä? 

Coù bao nhieâu ngöôøi khi ñoïc kinh, trì chuù, nieäm danh-hieäu Phaät, Boà-Taùt maø haønh theo 

haïnh Phaät, Boà-Taùt vaø bieát caùch hoài-höôùng veà Tònh-Ñoä?  

Nhö vaäy, ngöôøi tu Tònh-nghieäp töï cho mình bao nhieâu ñieåm? 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
(1) Tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng-nạn, một khi sanh vào 
thì chẳng có thể tu học cho thành Đạo được 

1)      Địa ngục: Tái sanh nơi địa ngục, chúng sanh phải luôn chịu khổ đau. 
2)      Ngạ quỷ: Nơi chúng sanh chẳng bao giờ cảm thấy dễ chịu và luôn ham muốn. 
3)      Súc sanh: Nơi chúng sanh không có khả năng hiểu biết Phật pháp. 
4)      Bắc Cu lô châu: Uttarakuru—Nơi chúng sanh luôn vui sướng ngũ dục làm cho  
  chúng sanh không còn thiết gì đến tu hành Phật pháp. 
5)      Cung trời trường thọ: Nơi chúng sanh sống trường thọ và sung sướng đến nỗi 

không ai muốn tìm cầu Phật pháp. 
6) Sanh làm thức giả hay triết giả phàm phu: Những chúng sanh tưởng mình là thế trí  

biện thông, biết hết mọi thứ nên không còn muốn tu tập theo Phật. 
7)      Sanh làm những người đui, điếc, câm, què.  
8)      Tái sanh trong thời không có Như-Lai, hay trong buổi chuyển tiếp sau thời Phật  
  nhập diệt (parinirvana) và thời đức Di-Lặc Phật (Maitreya Buddha). Trong thời- 
  kỳ nầy, chúng-sanh chỉ biết nhàn đàm hý luận về Phật pháp chứ không chịu  
  tu-tập.     
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THEÄ-NGUYEÄN 
 
Theä laø laäp lôøi theà, laáy caùi CHEÁT ñeå thaùch-thöùc vôùi chính noå-löïc cuûa mình ñaõ ñaët ra.   

Nguyeän laø öôùc-mô ñi keøm vôùi trí-tueä. Neáu öôùc-mô khoâng coù trí-tueä ñi keøm thì khoâng 

phaûi laø nguyeän cuûa moät vò Boà-Taùt.   

Ngöôøi khoâng bieát phaùt nguyeän thì vieäc tu-haønh aét khoù thaønh-töïu.   

Nguyeän laø phaùp ñaëc-thuø cuûa Phaät-gia, caùc toân-giaùo khaùc khoâng heà coù, vì sao? Vì caùc 

toân-giaùo khaùc khoâng coù hai ñaëc-ñieåm kyø-tuyeät nhö Phaät-Giaùo: 

1. “Ta laø Phaät ñaõ thaønh, caùc ngöôi laø Phaät seõ thaønh” 

2. Khi ngöôøi tu böôùc vaøo chaùnh-vò Boà-Taùt (baäc coù ñaïi taâm vaø ñaïi löïc, tuy chöa 

thaønh Phaät) vaãn coù khaû-naêng cöùu-ñoä caùc chuùng-sanh khaùc. Neáu khoâng phaùt 

nguyeän cöùu-ñoä taát-caû chuùng-sanh thì Boà-Taùt seõ rôi vaøo caùc quaû vò thaáp keùm 

cuûa Thanh-Vaên Thöøa.  

Nguyeän nhö ngöôøi ñi xa, treân tay tuy coù baûn-ñoà vaø caùc thöù tö-löông, nhöng khoâng chòu 

caát böôùc rôøi khoûi nhaø! 

Nguyeän gioáng nhö ñaàu xe löûa, kheùo keùo tö-löông phöôùc-trí ñeán beán Giaùc. Neáu khoâng 

coù nguyeän thì caùc vieäc phöôùc thieän seõ laäp-töùc rôi vaøo voøng nhaân-quaû nghieäp-baùo nôi Tam-Giôùi 

(Duïc, Saéc vaø Voâ-Saéc), 18 coõi. 

Coù laém ngöôøi tu phöôùc, khoâng heà bieát phaùt nguyeän, maø laïi mong caàu ñöôïc giaøu sang, 

phuù-quí, vinh-hieån, con caùi ñoâng vaày, thaønh-ñaït, noåi danh noåi tieáng, giaøu coù, tröôøng-thoï. Hoï coá 

coâng gaéng söùc baùm-víu vaøo nhöõng caùi goïi laø “haïnh-phuùc” cuûa coõi Ta-Baø (Kham-Nhaãn) naày, 

ñeán noåi boû thaân maát maïng maø vaãn khoâng hay khoâng bieát! Kòp ñeán luùc nhaém maét xuoâi tay thì 

loøng ñaày aên-naên vì ñaõ taïo laém aùc-haïnh nghieäp-toäi, hoái-haän ngaäp traøn, nöôùc maét raøn-ruïa maø 

mieäng klhoâng noùi ra lôøi, theo nghieäp maø luaân-chuyeãn khoâng heïn ngaøy ra khoûi!  

Gioït leä thôøi-gian seõ laøm lu môø taát-caû nhöõng gì hoï ñaõ phí caû cuoäc-ñôøi thaønh-toøan cho luõ 

con ñaùm chaùu! Thöû hoûi, coù maáy ai nhôù maõi coâng cha nghóa meï ñeán troïn ñôøi khoâng?  Chæ coù baäc 

Thaùnh-nhaân maø thoâi, kyø dö haïng phaøm-phu dung-tuïc chæ nhôù gioûi laém laø 5 hay 10 naêm, roài seõ 

queân-laõng coâng-nghóa sanh-thaønh nhö chieác aùo cuõ naèm trong xoù tuû cuûa ngöôøi con gaùi thích 
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chöng-dieän! Coøn cha meï lôû laøm aên thaát-baïi, ñeå laïi nôï-naàn, thì khoûi phaûi noùi ñeán söï nguyeàn-ruûa 

cuûa ñaùm con luû chaùu. 

Treân ñôøi naày coù bao nhieâu ngöôøi khi ñi cuùng chuøa, hay laøm caùc vieäc phöôùc-thieän, ñaõ 

bieát caùch phaùt nguyeän hoài-höôùng veà Tònh-Ñoä? 

Coù bao nhieâu ngöôøi khi ñoïc kinh, trì chuù, nieäm danh-hieäu Phaät, Boà-Taùt maø haønh theo 

haïnh Phaät, Boà-Taùt vaø bieát caùch phaùt nguyeän hoài-höôùng veà Tònh-Ñoä?  

Coù maáy ai xả bỏ của-cải để làm vừa ý chúng- sanh maø khoâng caàu baùo-ñaùp? 

 Coù maáy ai tu tất-cả hạnh mà không sở-trước? 

 Nguyeän khoâng thieát, vì khoâng phaûi töï mình laäp ra. Khoâng phaûi töï mình laäp töùc laø khoâng 

phaûi phaùt ra töø taän ñaùy loøng. Khoâng phaùt ra töø taän ñaùy loøng thì khoâng thaønh, khoâng kính. Thaønh 

kính khoâng ñaày-ñuû thì caùi goïi laø phaùt nguyeän kia chæ laø trong-mong chôø-ñôïi, chôù hoøan-toøan 

khoâng phaûi laø theä-nguyeän. Theä-nguyeän 

Nhö vaäy, ngöôøi tu Tònh-nghieäp töï cho mình bao nhieâu ñieåm? 

Ñaäu rôùt ñaõ phaân.  

Ta-Baø muoân kieáp, Cöïc-Laïc xa vôøi!  

 
 

THAM-KHAÛ0 THEÂM 

 
 

1. Trì Danh Nieäm Phaät Coù Chaéc-Chaén Ñöôïc Vaõng-Sanh Khoâng?  Pram Nguyeãn 
2. Laøm Theá Naøo Nieäm Danh Hieäu Phaät, Boà-Taùt Ñöôïc  Coâng-Ñöùc Nhö Kinh Noùi?  

Pram Nguyeãn 
3. Dieät Caáu-AÙc Sa-Moân laø Nhaân Sanh Veà Tònh-Ñoä. Pram Nguyeãn 
4. Nieäm Phaät Thaäp Yeáu, Thích Thieàn-Taâm 
5. Tịnh-Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, Đại-Sư Trí-Giả và Thiên-Như 
6. Ñaïi-Thöøa Khôûi Tín Luaän, Maõ-Minh Ñaïi-Só 
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NHÖÙT TAÂM NIEÄM PHAÄT 
MAÏNG CHUNG, 

ÑÖÔÏC SANH THIEÂN:  
ÑA PHÖÔÙC THIEÅU TRÍ 
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長 阿 含 經 

 
  

KINH TRƯỜNG A HÀM -SỐ 1 
  

Hán Dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm 
(佛 陀 耶 舍 共 竹 佛 念 譯) 

Việt dịch & hiệu-chú: Tuệ Sỹ 
--- o0o --- 

  

4. KINH XÀ-NI-SA[1] 

  

Tôi nghe như vầy:  

Một thời, Phật du hành Na-đề [2], trú xứ Kiền-chùy [3], cùng với chúng đại Tỳ-kheo một 

nghìn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, tôn giả A-nan ngồi ở tịnh thất, thầm nghĩ: “Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Như Lai ký 

biệt[4] cho nhiều người, làm lợi ích cho nhiều người. Thứ nhất[5], Đại thần Già-già-la mạng 

chung, Như Lai ghi nhận rằng, người này mạng chung, đoạn trừ năm hạ phần kết, được sanh lên 

trời mà diệt độ ở đó, không trở lại đời này.” 

“Thứ hai, Ca-lăng-già; thứ ba, Tỳ-già-đà; thứ tư, Già-lỵ-du; thứ năm, Giá-lâu; thứ sáu, Bà-

giá-lâu; thứ bảy, Bà-đầu-lâu; thứ tám, Tẩu-bà-đầu; thứ chín, Tha-lê-xa-nậu; thứ mười, Tẩu-dạt-

lê-xá-nậu; thứ mười một, Da-du; thứ mười hai, Gia-du-đa-lâu. Các đại thần này mạng chung, họ 

cũng được ghi nhận, đoạn trừ năm hạ phần kết, liền sinh lên trời mà diệt độ ở đó, không phải 

sinh ở đây. 

“Lại có năm mươi người khác nữa mạng chung, Phật cũng đều ký biệt cho, đoạn trừ ba kết, 

dâm, nộ, si mỏng, chứng đắc Tư-đà-hàm, một lần tái sinh đời này rồi tận diệt biên tế của khổ. 

“Lại có năm trăm người nữa mạng chung, Phật cũng ghi nhận, ba kết đã diệt tận, chứng đắc 

Tu-đà-hoàn, không đọa ác thú, tối đa bảy lần tái sinh, chắc chắn sẽ diệt tận biên tế của khổ. 

“Có đệ tử của Phật mệnh chung ở nơi này nơi kia, Phật đều ký biệt cho, người này sanh ở 

chỗ này, người kia sanh ở chỗ kia. 
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“Nước Ương-già, nước Ma-kiệt, nước Ca-thi, nước Cư-tát-la, nước Bạt-kỳ, nước Mạt-la, 

nước Chi-đề, nước Bạt-sa, nước Cư-lâu, nước Ban-xà-la, nước Phả-thấp-ba, nước A-bàn-đề, 

nước Bà-ta, nước Tô-la-sa, nước Càn-đa-la, nước Kiếm-phù-sa [6]. Ở mười sáu nước này có 

người mạng chung Phật đều ký biệt. 

“Người nước Ma-kiệt [7] đều là người dòng họ vua, được vua thân yêu[8]. Có người mạng 

chung Phật không ký biệt.” 

Rồi thì A-nan rời tịnh thất đi đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ Thế Tôn, rồi ngồi sang một bên, 

và bạch Phật rằng:  

“Vừa rồi ở tịnh thất con thầm nghĩ rằng: ‘Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Phật ký biệt cho nhiều 

người, làm lợi ích cho nhiều người. Trong mười sáu nước lớn có người mạng chung Phật đều ký 

biệt cho. Duy người nước Ma-kiệt được vua thân yêu; có người mạng chung, độc nhất không 

được ký biệt.’ Cúi mong Thế Tôn hãy ký biệt cho người đó! Cúi mong Thế Tôn hãy ký biệt cho 

người đó. Vì lợi ích cho tất cả; vì sự an lạc của chư thiên và loài người. 

“Lại nữa, Phật đắc đạo ở nước Ma-kiệt . Nhưng riêng người nước ấy khi mạng chung không 

được ký biệt. Cúi mong Thế Tôn hãy ký biệt cho người ấy! Cúi mong Thế Tôn hãy ký biệt cho 

người ấy.” 

“Lại nữa, vua Bình-sa [9], vua nước Ma-kiệt, là ưu-bà-tắc thành tín đối với Phật, đã nhiều lần 

thiết lễ cúng dường, rồi sau đó mạng chung. Do vua ấy mà có nhiều người tin hiểu cúng dường 

Tam Bảo. Nhưng nay Như Lai không thọ ký cho. Cúi mong Thế Tôn hãy thọ ký cho người ấy vì 

ích lợi cho chúng sinh khiến cho trời và người đều an lạc.” 

Bấy giờ, A-nan  sau khi vì người Ma-kiệt thỉnh cầu Thế Tôn, bèn rời khỏi chỗ ngồi lễ Phật 

rồi lui ra. 

Bấy giờ, Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Na-già [10]. Sau khi khất thực, ngài đi đến rừng 

lớn[11], ngồi dưới một gốc cây, tư duy về chỗ mà người Ma-kiệt tái sinh sau khi mạng chung. 

Lúc ấy cách Phật không xa có một quỷ thần[12] tự xưng tên mình, bạch Thế Tôn rằng:  

“Con là Xà-ni-sa. Con là Xà-ni-sa[13]” 

Phật nói:  

“Ngươi do sự việc gì mà xưng tên mình là Xà-ni-sa? Ngươi nhân bởi pháp gì mà bằng 

những lời vi diệu, tự xưng là đã thấy đạo tích?[14]”  

Xà-ni-sa nói:  
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“Không phải ở đâu khác mà con vốn là vua ở loài người[15], là ưu-bà-tắc ở trong pháp của 

Như Lai nhất tâm niệm Phật và mệnh chung, do đó được sanh là Thái tử của Tỳ-Sa-môn 

Thiên vương[16]. Từ đó đến nay con thường soi sáng các pháp, chứng đắc Tu-đà-hoàn  không còn 

đọa ác đạo, ở trong bảy đời tái sinh, đều có tên là Xà-ni-sa .” 

Thế Tôn sau khi tùy nghi nghỉ ở đại lâm lại đi đến trú xứ Kiền-chùy ở Na-đà [17], ngồi lên 

chỗ dọn sẵn rồi nói với một Tỳ-kheo: “Ngươi mang lời ta đi kêu A-nan đến đây:”. Tỳ-kheo đáp: 

“Kính vâng”. Rồi vâng lời Phật dạy đi gọi A-nan. Lát sau A-nan đến chỗ Thế tôn, đầu mặt lễ 

dưới chân rồi ngồi sang một bên và bạch Phật rằng:  

“Nay con xem Như Lai, nhan sắc hơn hẳn bình thường, các căn tịch định. Thế Tôn đang an 

trú tư duy gì mà nhan sắc như vậy?” 

Phật bảo A-nan :  

“Ngươi vừa rồi vì người nước Ma-kiệt đến chỗ ta thỉnh cầu ký biệt, sau đó lui đi. Lát sau ta 

khoác y ôm bát vào thành Na-la [18] khất thực. Sau khi khất thực, ta đi đến đại lâm kia ngồi dưới 

một gốc cây, tu duy về chỗ mà người Ma-kiệt tái sinh. Lúc dĩ cách ta không xa có một quỉ thần 

tự xưng tên và bạch ta rằng: ‘Con là Xà-ni-sa.’ A-nan, ngươi đã từng nghe tên Xà-ni-sa kia 

chưa?” 

A-nan bạch Phật:  

“Con chưa từng nghe. Nay nghe tên ấy, con cảm thấy sợ hãi, lông tóc dựng ngược. Thế tôn, 

vì quỷ thần ấy ắt có oai đức lớn nên mới có tên Xà-ni-sa .[19]” 

Phật nói:  

“Ta hỏi vị ấy trước rằng: ‘Ngươi nhân pháp gì mà bằng lời nói vi diệu tự xưng là đã thấy 

đạo tích?.’ Xà-ni-sa nói: ‘Con không phải ở nơi khác; không phải tại pháp khác. Xưa con là vua 

của loài người, là đệ tử của Thế tôn, với tín tâm chí thành con là một ưu-bà-tắc nhất tâm niệm 

Phật, sau đó mạng chung làm con trai của Tỳ-Sa-môn thiên vương, chứng đắc Tu-đà-hoàn, 

không còn đọa ác thú, tối đa bảy lần tái sanh rồi diệt biên tế của khổ, ở trong bảy đời tái sinh có 

tên thường là Xà-ni-sa. Một thời Thế Tôn ở tại Đại lâm ngồi ở một gốc cây. Khi ấy con cỡi cỗ xe 

báu có nghìn căm. Do có nhân duyên nhỏ, muốn đến Tỳ-lâu-lặc Thiên vương[20], từ xa con thấy 

Thế Tôn ngồi ở dưới một gốc cây, nhan mạo đoan chánh, các căn tịch định, ví như ao sâu trong 

veo, tĩnh lặng, trong sáng. Sau khi thấy, con tự nghĩ: Ta nên đến hỏi thăm Thế Tôn rằng người 

nước Ma-kiệt có người mạng chung sẽ tái sinh ở chỗ nào. 

“Lại nữa, một thời Tỳ-Sa-môn Thiên vương tự mình ở trong đại chúng mà nói kệ rằng:  
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Chúng ta không tự nhớ,  

Việc trải qua quá khứ 

Nay may gặp Thế Tôn  

Thọ mạng được tăng thêm. 

“Lại nữa, một thời chư thiên Đao-lợi do chút nhân duyên, tập họp tại một chỗ. Khi ấy Tứ 

Thiên vương mỗi người ngồi đúng trên chỗ ngồi của mình. Đề-đầu-lại-tra [21] ngồi ở phương 

đông xoay mặt phía tây; Đế Thích ở phía trước. Tỳ-lâu-lặc Thiên vương ngồi ở phía nam xoay 

mặt hướng bắc, Đế Thích phía trước. Tỳ-lâu-bát-xoa [22] thiên vương ngồi phía tây xoay mặt 

hướng đông; Đế Thích ở phía trước. Tỳ-Sa-môn Thiên vương ngồi ở phía Bắc, xoay mặt hướng 

nam; Đế Thích ở phía trước.” 

“Sau khi bốn Thiên vương ngồi xong con mới ngồi. Lại còn có các đại thiên thần khác đã 

từng theo Phật tịnh tu phạm hạnh, chết ở đây mà sanh lên trời Đao-lợi, làm tăng thêm chư thiên, 

hưởng thọ năm phước báo nhà trời: 1. Tuổi thọ trời. 2. Nhan sắc trời. 3. Danh tiếng trời. 4. Âm 

nhạc trời. 5. Oai đức trời. Khi ấy chư thiên Đao-lợi vui mừng phấn khởi nói: Tăng thêm chúng 

chư thiên, giảm thiểu chúng A-tu-luân.” 

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân, biết chư thiên Đao-lợi có tâm hoan hỷ, liền nói kệ rằng:  

Chúng chư thiên Đao-lợi,  

Cùng Đế Thích hoan lạc,  

Cung kính lễ Như Lai,  

Đấng Pháp vương tối thượng. 

 

Chư thiên thọ phước báo,  

Thọ, sắc, danh, nhạc, uy. 

Theo Phật tu phạm hạnh,  

Nên sanh vào nơi đây. 

 

Lại có các thiên nhân,  

Ánh màu sáng chói lọi. 

Đệ tử trí tuệ Phật,  

Sanh đây càng trổi vượt. 
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Đao-lợi và Nhân-đề,  

Nghĩ thế mà sung sướng. 

Cung kính lễ Như Lai,  

Ðấng Pháp vương tối thượng. 

“Thần Xà-ni-sa-lại nói: ‘Sở dĩ chư thiên Đao-lợi tập hợp ở Pháp đường ấy laø để cùng 

thương nghị, tư duy, quan sát, thương lượng, giáo lệnh được ban hành, rồi sau đó trao cho bốn 

Thiên vương. Bốn Thiên vương sau khi nhận giáo lệnh mỗi người tự ngồi vào vị trí của mình. Họ 

ngồi chưa bao lâu, có ánh sáng dị thường to lớn chiếu khắp cả bốn phương, khi chư thiên Đao-lợi 

thấy ánh sáng dị thường này thảy đều hết sức kinh ngạc: ‘Nay ánh sáng dị thường này chắc có sự 

quái lạ gì chăng?’ Các thiên thần lớn có oai đức khác cũng đều kinh ngạc: ‘Nay ánh sáng dị 

thường này chắc có sự quái lạ gì chăng?’ Rồi thì Đại Phạm vương bèn hóa làm đồng tử, đầu có 

năm chõm đứng trong hư không bên trên thiên chúng, nhan sắc đoan chánh siêu tuyệt mọi người, 

thân màu vàng tía che mờ ánh sáng chư thiên. Khi ấy, chư thiên Đao-lợi không đứng dậy nghinh 

đón cũng không cung kính lại cũng không mời ngồi. Lúc bấy giờ, Phạm Đồng tử ngồi qua chỗ 

ngồi của vị trời nào thì vị ấy hoan hỷ. Ví như vua Quán đảnh dòng Sát-lỵ [23] khi làm lễ đăng 

quang thì hoan hỷ phấn khởi. Đồng tử ngồi chưa lâu, lại tự mình biến thân làm hình tượng Đồng 

tử đầu có năm chỏm ngồi trên hư không, bên trên đại chúng. Ví như lực sĩ ngồi trên chỗ ngồi 

vững vàng, vòi vọi bất động ,[24] và làm bài tụng rằng:  

Đấng Chí Tôn, điều phục,  

Dạy đời sinh chỗ sáng,  

Sáng bừng, diễn pháp sáng,  

Chứng phạm hạnh tuyệt luân,  

Khiến chúng sanh thanh tịnh,  

Sinh lên trời Tịnh diệu.  

‘Phạm Đồng tử sau khi nói bài kệ này, bảo chư thiên Đao-lợi rằng: Những âm thanh nào có 

năm thứ thanh tịnh thì được gọi là Phạm thanh. Những gì là năm? Một là, âm ấy chánh trực. Hai 

là âm ấy hòa nhã. Ba là, âm ấy trong suốt. Bốn là, âm ấy đầy sâu. Năm là nghe xa khắp nơi. Đủ 

năm âm ấy mới được gọi là Phạm âm. Nay ta lại nói, vậy các ngươi hãy lắng nghe. Đệ tử của 

Như Lai, ưu-bà-tắc Ma-kiệt, mạng chung có người chứng đắc A-na-hàm, có người chứng đắc 

Tư-đà-hàm, có người chứng đắc Tu-đà-hoàn, có người sinh lên trời Tha hóa tự tại, có người sinh 
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lên trời Hóa tự tại, trời Đâu-suất , trời Diệm[25], trời Đao-lợi, Tứ thiên vương. Có người sinh vào 

gia đình lớn của Sát-lỵ, Bà-la-môn, cư sĩ, ngũ dục tự nhiên. 

‘Rồi Phạm Đồng tử đọc bài kệ:  

Ưu-bà-tắc Ma Kiệt,  

Có những ai mạng chung;  

Tám vạn bốn ngàn người,  

Ta nghe đều đắc đạo:  

Thành tựu Tu-đà-hoàn,  

Không còn đọa ác thú,  

Đều đi đường bình chánh,  

Đắc đạo, hay cứu tế 

Những đám quần sanh này,  

Phù trì bởi công đức,  

Trí tuệ xả ân ái,  

Tàm quí lìa dối trá. 

Đại chúng chư thiên kia,  

Phạm đồng ghi nhận thế,  

Rằng đắc Tu-đà-hoàn,  

Chư thiên đều hoan hỉ. 

‘Tỳ-sa-môn Thiên vương sau khi nghe bài kệ này thì hoan hỷ và nói: “Thế Tôn ra đời nói 

pháp chân thật, kỳ diệu thay, hy hữu thay, chưa từng có vậy. Ta vốn không biết Như Lai ra đời 

nói Pháp như vậy. Trong đời vị lai lại sẽ có Phật nói Pháp như vậy có thể khiến chư thiên Đao-

lợi sanh tân hoan hỷ”. 

‘Bấy giờ Phạm Đồng tử nói với Tỳ-sa-môn thiên vương: “Vì sao ngươi nói lời này: ‘Như 

Lai ra đời nói pháp như vậy, kỳ diệu thay, hy hữu thay, chưa từng có vậy’? Như Lai bằng năng 

lực phương tiện nói thiện và bất thiện, nói pháp một cách đầy đủ, nhưng là vô sở đắc. Nói pháp 

không tịch, nhưng là hữu sở đắc. Pháp ấy vi diệu như đề hồ. 

‘Rồi Phạm Đồng tử nói với chư thiên Đao-lợi rằng: “Các ngươi hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ 

kĩ ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Như Lai, Chí chân khéo léo phân biệt nói bốn niệm xứ. Những 

gì là bốn? Quán nội thân trên thân[26], tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm không quên, trừ 

tham ưu ở đời. Quán ngoại thân trên thân, tinh cần không biếng nhác chuyên niệm không quên, 
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trừ tham ưu ở đời. Quán nội ngoại thân, tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm không quên, trừ 

tham ưu ở đời. Quán thọ, quán ý, quán pháp cũng vậy. Tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm 

không quên, trừ tham ưu ở đời. Sau khi quán nội thân, phát sinh trí về thân khác. Sau khi quán 

thọ bên trong, phát sinh trí về thọ khác. Sau khi quán ý ở bên trong phát sinh trí về ý khác. Sáu 

khi quán pháp ở bên trong, phát sinh trí về pháp khác. AÁy là Như Lai khéo léo phân biệt thuyết 

bốn niệm xứ.” 

“Lại nữa chư thiên, các người hãy lắng nghe, ta sẽ nói thêm nữa. Như Lai khéo léo phân biệt 

nói bảy định cụ [27]. Những gì là bảy? Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 

mạng, chánh phương tiện, chánh niệm. Ấy là Như Lai khéo léo phân biệt nói bảy định cụ. 

“Lại nữa, chư thiên, Như Lai khéo léo phân biệt nói bốn thần túc, Những gì là bốn? Một, 

dục định diệt hành thành tựu tu tập thần túc. Hai, tinh tấn định diệt hành thành tựu tu tập thần 

túc. Ba, ý định diệt hành thành tựu tu tập thần túc. Bốn, tư duy định diệt hành thành tựu tu tập 

thần túc.[28] Ấy là Như Lai khéo léo phân biệt giảng thuyết bốn thần túc.” 

“Lại bảo chư thiên: “Quá khứ các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số phương tiện, hiện vô 

lượng thần túc, đều khởi lên từ bốn thần túc  này. Giả sử tương lai các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng 

vô số phương tiện hiện vô lượng thần túc cũng từ do bốn thần túc này mà khởi lên. Hiện tại các 

Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số phương tiện hiện vô lượng thần túc cũng từ do bốn thần túc này 

mà khởi lên”. 

‘Rồi Phạm Ðồng tử bèn tự biến hóa hình thành ba mươi ba thân cùng với ba mươi ba vị 

thiên thần từng cặp cùng ngồi và bảo rằng: “Ngươi nay có thấy năng lực thần biến của ta 

không?” Đáp: “Thưa vâng đã thấy”. Phạm Đồng tử nói: “Ta cũng do tu bốn thần túc cho nên có 

thể biến hóa vô số như thế”. Rồi ba mươi ba vị thiên mỗi người riêng nghĩ: “Nay Phạm Đồng tử 

ngồi riêng với ta mà nói lời nói như vậy”. Nhưng khi một hóa thân của Phạm Đồng tử kia nói thì 

các hóa thân khác cũng nói; một hóa thân im lặng các hóa thân khác cũng im lặng. 

‘Bấy giờ, Phạm Đồng tử ấy thâu lại thần túc rồi ngồi trên chỗ ngồi của Đế Thích, nói với 

chư thiên Đao-lợi rằng: “Ta nay sẽ nói. Các ngươi hãy lắng nghe. Như Lai, Chí chân tự mình 

bằng năng lực của mình đã mở ra ba lối đi [29] và tự mình đã đi đến Chánh giác. Những gì là ba? 

Hoặc có chúng sanh thân cận tham dục tập hành vi bất thiện. Người ấy về sau gặp thiện tri thức, 

được nghe nói pháp, thành tựu pháp và tùy pháp[30]. Rồi thì người ấy ly dục, dứt bỏ hành vi bất 

thiện được tâm hoan hỷ điềm nhiên khoái lạc. Lại ở trong lạc mà phát sanh đại hỷ, như người bỏ 

đồ ăn thô mà ăn thức ăn có trăm vị, sau khi đã no, lại còn muốn hơn nữa. Hành giả cũng vậy. Lìa 
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pháp bất thiện được hoan hỷ lạc. Lại ở trong lạc mà phát sanh đại hỷ. Ấy là Như Lai tự mình 

bằng năng lực của mình đã mở ra lối đi thứ nhất mà thành chánh giác. Lại có chúng sanh phần 

nhiều hay sân hận, không dứt bỏ ác nghiệp của thân của khẩu và ý. Người ấy về sau gắp thiện tri 

thức được nghe nói pháp, thành tựu pháp và tùy pháp, xa lìa ác hạnh của thân, ác hạnh của khẩu 

và ý, sinh tâm hoan hỷ, điềm nhiên khoái lạc. Lại ở trong lạc mà sanh đại hỷ. Như người xả bỏ 

thức ăn thô mà ăn thức ăn trăm vị, sau khi đã no đủ rồi còn cầu cái ngon hơn nữa. Hành giả cũng 

vậy. Lìa pháp bất thiện, được hoan hỷ lạc. Lại ở trong lạc mà phát sinh đại hỷ. Ấy là Như Lai mở 

ra lối đi thứ hai.” 

“Lại có chúng sanh ngu tối, vô trí, không biết thiện ác, không thể biết như thật về khổ, tập, 

diệt, đạo. Người ấy về sau gặp thiện tri thức được nghe nói pháp, thành tựu pháp và tùy pháp, 

biết rõ thiện và bất thiện có thể biết như thật khổ tập diệt đạo, dứt bỏ hành vi bất thiện, sinh tâm 

hoan hỷ điềm nhiên khoái lạc. Lại ở trong lạc mà sinh đại hỷ. Như người xả bỏ thức ăn thô mà 

ăn thức ăn trăm vị, sau khi đã no đủ rồi còn cầu cái ngon hơn nữa. Hành giả cũng vậy. Lìa pháp 

bất thiện, được hoan hỷ lạc. Lại ở trong lạc mà phát sinh đại hỷ. Ấy là Như Lai mở ra lối đi thứ 

ba. 

Sau khi Phạm Đồng tử giảng nói chánh pháp này cho chư thiên Đao-lợi, Tỳ-Sa-môn Thiên 

vương, lại nói Chánh pháp ấy cho thuộc hạ của mình. Thần Xà-ni-sa-lại ở trước Phật nói chánh 

Pháp ấy. Thế Tôn lại nói chánh pháp ấy cho A-nan. A-nan lại nói chánh pháp ấy cho Tỳ-kheo, 

Tỳ-kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. 

Bấy giờ A-nan, sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành.  

 

[1].    Bản Hán: Trường A-hàm, nt., quyển 5, “Đệ nhất phần Xà ni sa kinh đệ tứ” (Đại I tr. 34b-
36b). Tham chiếu, No. 9 Phật thuyết Nhân tiên kinh (Đại I tr. 213).-Tương đương, Pāli, D. 18 
(Deva Dig ii. 55): Janavasabha-suttanta, Trường II tr. 53.  

[2].    Na-đề, hay Na đề ca  那 提 迦, Na địa ca 那 地 迦. Xem kinh số 2: Du hành (I) t: Na-đà  那 
陀 Pāli: Nādikā, tên ấp.  

[3].    Kiền chùy trú xứ  揵 椎 住 處 Pāli: Ginjakāvasatha, ngôi nhà ngói; nghĩa: Luyện ngõa 
đường  煉 瓦 堂, ngôi nhà ngói.  

[4].    Ký biệt 記 別, Pāli: vyākaroti, thuyết minh, dự đoán, tiên tri.  
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[5].    Danh sách 12 cư sĩ được thọ ký: Già-già-la  伽 伽 羅 , Ca-lăng-già  迦 陵 伽 , Tì-đà-già 毗 
伽 陀 , Già-lị-du(thâu)  伽 利 輸 , Giá-lâu 遮 樓 , Bà-da-lâu  婆 耶 樓, Bà-đầu-lâu  婆 頭 樓 , 
Tẩu-bà-đầu  藪 婆 頭 , Tha-lê-xá-nậu  他 梨 舍 耨 , Tẩu-đạt-lê-xá-nậu  藪 達 舍 耨, Da-du 
(thâu) 耶 輸, Da-du (thâu)-đa-lâu  耶 輸 多 樓. Danh sách này không có trong bản Pāli tương 
đương. Xem trên, kinh số 2, “Du hành”,  cht. 41.  

[6].    Danh sách 16 nước lớn thời Phật: Ương-già  鴦 伽, Ma-kiệt 摩 竭, Ca-thi 迦 尸, Cư-tát-
la 居 薩 羅, Bạt-ky 拔 祇, Mạt-la 末 羅, Chi-đề 支 提, Bạt-sa 拔 沙, Cư-lâu 居 樓, Ban-xà-la 般 
闍 羅, Phả-tháp (TNM: thấp)-ba  頗(溼) 波, A-bàn-đề  阿 槃 提, Bà-ta  婆 蹉, Tô-la-bà 蘇 羅 
婆, Càn-đà-la 乾 陀 羅, Kiếm-bình (TNM: phù)-sa  劍 浮 沙. Đối chiếu Pāli: Aṅga, Magadha , 
Kasi , Kosala , Vajji , Malla , Ceti , Vaṃsa (Skt. Vatsu), Kuru , Pañcala , Assaka (Skt. Asavaka, 
hay Asmakā), Avanti , Maccha  (Skt. Matsya), Surasena , Gandhara , Kamboja.   

[7].    Ma-kiệt nhân, trong bản Pāli: Māgadhakā paricārakā, tín đồ người Māgadha.  

[8].    Vương sở thân nhiệm 王 所 親 任. So Pāli D. 18 (Deva sđd.: tr 152): rājā… hito… 
janapadānañca, vua thương mến dân chúng. 

[9].    Bình-sa 缾 沙, hay Tần-bà-sa-la  蘋 婆 沙 羅, Tần-tì-sa-la  蘋 毗 沙 羅. Pāli: Bimbisara .  

[10].   Na già thành 那 伽 城; địa danh không xác định. D. 18 (deva sđd.: tr 154):… nādikaṃ 
pindāya pāvisi: vào Nādika để khất thực.  

[11].   Đại lâm 大 林, không phải khu Đại lâm (Pāli: Mahāvana) ở Tỳ da li (Pāli: Vesali) nơi có 
giảng đường Trùng các nổi tiếng.  

[12].   Pāli: antarahito yakkho, một dạ xoa ẩn mình.  

[13].   Phụ chú trong bản Hán: “Xà ni sa 闍 尼 沙, tiếng nước Tần là Thắng kết sử  勝 結 使. ” Skt. 
Jinesa (?) Pāli: Janavasabha, hay Janesabha, “trâu chúa giữa loài người.” Trong bản Hán, đọc 
Jina-kẻ chiến thắng, thay vì Jana, con người.  

[14].   Kiến đạo tích  見 道 跡 (Pāli: paṭipada-dassana , Skt. pratipad-darśana), đã thấy lối đi, chỉ vị 
đã chứng quả Dự lưu. Trong đoạn này, D 18: ulāraṃ visesādhigamaṃ, thắng trí cao thượng.  

[15].   D 18, Deva sđd.: (Trường II tr. 62), chính là vua Bimbisara (Tần bà sa la) 

[16].   Tỳ-sa-môn  毗 沙 門 (dịch: Đa văn), đứng đầu trong Tứ thiên vương. Pāli: Vessavana .  

[17].   Na-đà 那 陀, ở trên là Na-đề 那 提 .  

[18].   Na-la 那 羅, ở trên nói là Na già. Xem ch t. 10 . 

[19].   Xem cht. 13.  
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[20].   Tỳ lâu lặc (xoa) thiên vương 毗 樓 勒 叉 天 王, 1 trong 4 thiên vương hộ thế, dịch: Tăng 
Trưởng thiên vương 增 長 天 王. Pāli: Viruḷhaka.  

[21].   Đề-đầu-lại-tra thiên vương 提 頭 賴 吒 天 王, dịch Trì Quốc thiên vương  持 國 天 王. Pāli: 
Dhataraṭṭha .  

[22].   Tỳ-lâu-bác-xoa  毗 樓 博 叉, bản Thánh: Tỳ-lâu-ba-xoa  毗 樓 波 叉; Hán dịch: Quảng Mục 
thiên vương  廣 目 天 王. Pāli: Virūpakkha .  

[23].   Hán: Sát lị thuỷ nhiễu đầu chủng  剎 利 水 澆 頭 種 Pāli: rājā khattiyo  muddhāvasitto, vua 
sát-lợi được quán đảnh; vua được truyền ngôi, không phải tự lập. Thường gọi là Quán đảnh 
vương (Pāli: muddhā-vasitta-rājan) 

[24].   Xem kinh số 3”, Đại điển tôn” ở trên.  

[25].   Hán: Diệm thiên, tức thường nói là Diệm-ma thiên  焰 摩, hay Dạ-ma thiên  夜 摩. Pāli: 
Yāma-devā.  

[26].   Nội thân quán  內 身 觀, nguyên bản sót một chữ thân. Các nơi khác, và TNM: nội thân thân 
quán 內 身 身 觀.  

[27].   Định cụ 定 具, Pāli: samādhi-parikkhara, bảy tư cụ, công cụ của định.  

[28].   Bốn thần túc, tham chiếu Tập dị môn luận 6, Đại xxvi tr. 391c: 1. Dục tam ma địa đoạn hành 
thành tựu thần túc 欲 三 摩 地 斷 行 成 就 神 足(Pāli. 
chandasamādhippadhānasankhārasamannāgatam iddhipādam, 2. Cần tam ma địa 勤 三 摩 地 
(Pāli. viriya-samādhi, 3. Tâm tam ma địa 心 三 摩 地 (cittasamādhi, 4. Quán tam ma địa 觀 三 
摩 地 (vimaṃsā-samādhi-padhāna-saṃkhāra-samannāgata iddhipāda 

[29].   Kính lộ 徑 路, Pāli: okāsadhigama, con đường tắt.  

[30].   Pháp pháp thành tựu  法 法 成 就. Pāli: dhammānudhammam paṭipajjati: thực hành pháp và 
tùy pháp.  

http://www.quangduc.com/kinhdien/223truongaham04.html 

  

--- o0o --- 
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LAØM SAO  
SANH VEÀ COÕI TÒNH ÑOÄ? 

Taát-caû Phaät-ñoä ñeàu laø hoùa-thaønh! 
 
 
 

 
 

Soaïn giaû: Long Nhöït 
Moät saùng ngaøy 23, thaùng 3, naêm  2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Phaøm phu ngu meâ soáng theo nhuïc-duïc, aên nhö caù voà, day döa bôûi tình, caïnh traïnh bôûi 

duïc, quay cuoàng nhö keû say, ñieân ñaûo nhö ngöôøi ôû bieån laâu ngaøy treân chieác thuyeàn nhoû, vöøa 

ñaët chaân leân ñaát lieàn, taïo voâ-vaøn nghieäp thieän aùc, soáng nay cheát mai chaúng heà töï chuû! 

 Bieån nghieäp meânh moâng, moät phen maát thaân ngöôøi neõo dò loaïi mang loâng ñoäi söøng 

khoâng bieát ñeán bao giôø môùi ra khoûi!  

 OÂ hay, vöøa ra khoûi AÙc Ñaïo, ñöôïc thaân Ngöôøi töôûng ñaâu laø khoù, aét khoâng bao giôø tìm 

laïi ñöôïc, nhöng roài laïi voäi vaõ quay böôùc trôû laïi thaân Ñòa Nguïc, thaân Quyû Ñoùi (Preta), thaân Suùc 

Sanh, Töù Sanh caùc loaïi! 
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 Coù phaûi Phaät Trôøi khoâng thöông xoùt boïn hoï chaêng? --- Khoâng! Töï taâm hoï gaây taïo 

nhöõng haønh vi thöôïc thaân, khaåu vaø yù, traùi nghòch vôùi Luaät taéc Nhaân Quaû Nghieäp Baùo neân 

chieâu caûm.  

 Heå laøm aùc thì chòu baùo Ñòa Nguïc, Quyû Ñoùi, Suùc Sanh, chòu khoå khoù löôøng. 

Nhöng, chuùng sanh vaãn thöôøng cho laø mình söôùng, nhö choù meøo ôû AÂu Myõ, ñöôïc 

chuû nhaân traân quí coøn hôn cha meï! Tuy nhieân ôû AÙ Chaâu thì bò caûnh dìm nöôùc, 

caét coå tieát canh, phanh thaây xeõ thòt! Traâu boø ôû AÙ Chaâu thì ñöôïc quí troïng thì ôû 

AÂu Chaâu chòu caûnh xeû thòt phanh thaây khoâng bieát cô man naøo maø keå cho xieát!  

Khi toäi dieät sanh trôû laïi laøm Ngöôøi thì thöôøng laø nhöõng keû tieän daân, thaân theå 

baát toaøn, hoâi thuùi, daâm daät, beänh hoaïn ñuû ñieàu; thænh thoaûnh cuõng coù nhöõng keû 

cuøng ñinh trôû neân giaøu coù, phöôøng vaù aùo tuùi côm cuõng trôû côø ñoåi vaän veânh maët 

vôùi ñôøi nhôø nhöõng thuû-ñoaïn, maùnh khoùe, buoân laäu, khoâng aùc naøo maø chaúng 

laøm, ngay caû giaû daïng laøm Thaày tux in tieàn, laøm tieàn tín thí, chæ vì moät muïc 

ñích: laøm giaøu. 

 Coøn laøm thieän thì chieâu caûm Thieân ñaøng töï xaù, giaøu sang, keû haàu ngöôøi haï, 

nhöùt hoâ baù öùc. Nhöng, keû giaøu, ngöôøi sang cuõng coù traêm lo, ngaøn khoå. Khi 

phöôùc heát thì Thieân Ñöôøng töï xa, con haàu keû ôû, quyeàn bính tieâu taùn, thaân vöôùng 

voøng lao lyù. 

 Tröôùc Toøa AÙn Nhaân Quaû luõ chuùng sanh ngu doát naøy cöù maõi qua laïi khoâng ngôùt, 

laøm khoå caùc laõo Phaùn Quan giaø cuøng Thaäp Ñieän Minh Vöông! 

Thieän hay aùc cuõng nhö seùt sanh ra töø saét trôû laïi haïi saét.  

Ngöôøi khoâng ñeán noåi u meâ, phaûi bieát choïn loái ñi cho mình sao cho mau choùng thoaùt 

khoûi traàn ai khoå luïy!  

Thaäp phöông tam theá chö Phaät, caùc ñaáng Boà Taùt thöôøng haèng qua laïi nôi theá gian, 

duøng ñuû phöông tieän thieän xaûo thuaän coù nghòch coù ñeå chæ daãn, nhöng roài chöùng naøo taät nay, 

boïn hình Ngöôøi maø taâm Ñòa Ñòa Nguïc, Ngaï Quyû, Suùc Sanh vaãn cöù moät möïc choái töø vaø laøm 

theo tö duïc, tö caàu, tö lôïi ñeå thoûa maõn thò duïc, nhuïc duïc cuûa chuùng!  
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Ñeán khi beänh naëng thaäp töû nhöùt sanh, muøi quan taøi ñaõ gaàn beân loã muõi, thì haàu heát con 

ngöôøi ñeàu cuoáng cuoàng, trôïn maét, kinh hoaøng, sôï haõi!  

Baø con, thaân quyeán voäi caàu thænh Thaày, Coâ, Linh Muïc, Muïc Sö ñeán tö gia hoaëc beänh 

xaù (hai chöõ “nhaø thöông’ baây giôø khoâng neân xaøi vì ñoù laø nôi laøm tieàn cuûa Baùc Só , Y Taù)   

giaûng daïy vaø traán an, cho duø baûn thaân cuûa nhöõng vò naày khoâng heà bieát aát giaùp gì veà vaán ñeà 

höôùng daãn ngöôøi cheát maø chæ döïa vaøo moät ít saùch vôû maø ngay baûn thaân hoï cuõng khoâng heà thöïc 

haønh! 

Ngaøy nay, coù nhöõng phong traøo “Hoä Nieäm Cho Ngöôøi Cheát”, “Höôùng Daãn veà Phaùp 

Moân Chuyeån Di Thaàn Thöùc Sieâu Sanh Tònh Ñoä” töùc “P’howa” “Hospice”, “The Catholic Way 

of Dying” (“Höôùng daãn ngöôøi cheát theo Thieân Chuùa Giaùo”, baét chöôùc Phaät Giaùo, vì caû 7 

Thaùnh Kinh khoâng heà chæ daãn ñieàu naày!)  cuõng laø cô hoäi laøm tieàn raàm roä. 

Ngöôøi kinh doanh doanh ngay caû xaùc cheát! 

Chuyeän theá gian thì coù vieát heát kieáp cuõng khoâng cuøng, khoâng taän, traêm kinh, ngaøn luaän 

cuõng ñaõ vieát roài; nhöng tieác thay, raát coù ít ngöôøi chòu khoù ñoïc vaø suy tö. ÔÛ ñaây, baát taát phaûi 

phí möïc, uoång söùc vieát laïi.     
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PHAÙ TAØ-KIEÁN 
 DIEÄT TAØ-ÑAÏO LAÃN TRONG PHAÄT-PHAÙP 

 
 
Ngaøy nay, ngöôøi xieån döông moân Tònh Ñoä khoâng phaûi laø ít, treân ñaàu moâi choùt löôõi cuûa 

Taêng/Ni khoâng bao giôø queân caâu “Nam Moâ A-Di-Ñaø Phaät” hay laøm bieáng hôn thì “Moâ Phaät”, 

nhöng loøng hoï thì chaúng coù maáy ai coù ñöôïc Phaät A-Di-ñaø!  

Heå coù ai beänh hay cheát ñeàu keâu gia quyeán nieäm Phaät A-Di-Ñaø, khi cheát thì ñoàng tuïng 

kinh A-Di-Ñaø. Rieát roài, Chaùnh Phaùp cuûa ñöùc Töø Phuï Thích ca Möu Ni ñaõ bò loâi xuoáng thaønh 

taäp tuïc cuûa theá gian. 

Trong khi, thaân nhaân naèm treân giöôøng beänh ñang giaèng co vôùi caùi cheát, nuoái tieác theá 

gian naày! Vaäy maø coù bao nhieâu vò Taêng/Ni bieát choã vöôùng maéc cuûa hoï maø thaùo ñinh baït choát” 

ñaây? Chaúng khaùc naøo ngöôøi ta ñaõ no ñaày buïng (taâm tö, tình caõm doàn heát cho ngöôøi thaân 

thöông coøn ôû laïi, cuûa caûi, nôï naàn, v.v…) maø cöù cho söûa boø, phoâ mai, bô, maät (Luïc Töõ Di Ñaø), 

saâm, nhung (kinh A-Di-Ñaø) laø toát, laø quí roài cöù eùp cho uoáng maõi. Ngöôøi beänh coù vì lyù do naày 

maø sanh töùc giaän khoâng?  

Heå khôûi nieäm töùc giaän vaøo luùc laâm chung maø khoâng bieán bieán côn giaän döõ thaønh caùc 

baäc Trì Minh Vöông (Vidyaraja) thì ñöôøng Ñòa Nguïc theânh thang roäng môû! Cöûa Thieân ñaøng 

ñoùng kín chaúng cho ngöôøi vaøo! 

Neáu nhö ngöôøi beänh bieát mình saép cheát, quaù sôï haõi thì mieäng nieäm maø loøng chaúng bieát 

toân Phaät  hình daùng ra sao? Coõi Cöïc Laïc nhö theá naøo! - Vì sao coù hieän töôïng ñoù? - Vì Caän Töû 

Nghieäp bòt tai, che maét hoï vaäy.  

Noùi nhö vaäy cuõng baèng thöøa vaø khoù hieåu quaù! Söï thaät ôû ñôøi ñieàu gì cuõng khoù hieåu ñoái 

vôùi keû ngu muoäi. Nay nöông Phaät Thaàn-löïc gaéng göôïng giaûi thích vaäy.  

Asanna (p) —Death-proximate karma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 

(Abhidharma: Vi Diệu Pháp), cận tử nghiệp là điều gì mà ta làm hay nghĩ đến liền 

trước lúc lâm chung. Nếu một người xấu mà nhớ lại hoặc được làm  một việc 

thiện trước lúc lâm chung, có thể nhờ đó mà người ấy được tái sanh vào cảnh giới 
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tốt (may mắn) hơn; ngược lại, nếu một người tốt mà trước khi lâm chung lại nhớ 

đến một hành động bất thiện của mình, người ấy có thể tái sanh vào một trạng thái 

bất hạnh. Chính vì lý do quyết định tái sanh đó mà các xứ Phật Giáo có phong tục 

nhắc nhở người sắp chết những hành động lành người ấy đã làm trong đời, và tạo 

cơ hội cho người ấy tạo thiện nghiệp trước phút lâm chung. Khi không có trọng 

nghiệp, và nghiệp cận tử được thành lập, thì nghiệp cận tử sẽ giữ vai trò chính 

trong việc tái sanh. Điều nầy không có nghĩa là người ấy sẽ trốn thoát được những 

nghiệp thiện ác đã tạo ra trong đời. Khi gặp điều kiện thì những nghiệp thiện ác sẽ 

trổ quả tương xứng 

Phoûng theo Bí-Maät Chaân Ngoân Thöøa thì haèng ngaøy caùc Thöùc (Vijnana) côõi treân caùc 

luoàng gioù nghieäp qua laïi nôi luïc caên khieán chuùng ta va-chaïm vôùi ñôøi vaø laøm theo nghieäp-caûm 

töông-öng.  

 Nhöõng ngöôøi coù chung nghieäp caûm thöôøng thích nhau, thaân can nhau ñeán 

khoaûng thôøi gian nhöùt ñònh naøo ñoù thì xa lìa nhau hoaëc trôû thaønh thuø nghòch, cha 

meï, con caùi, vôï choàng laø nhöõng ngöôøi chí thaân maø cuõng chòu caûnh naày, huoáng 

hoà laø baïn ñoàng nghieäp, coäng söï, v.v…  

 Coù ai muoán xa lìa ngöôøi thaân thöông, yeâu quí khoâng?  

 Coù ai muoán giaùp maët thöôøng xuyeân vôùi ngöôøi mình caêm, gheùt, thuø, haän, ghen, 

töùc chaêng?  

 Nhöng, roài troø ñôøi cöù tieáp dieãn nhö vaäy, trieàn mieân baát taän.  

 Ñeán khi nghieäp Ngöôøi gaàn chaám döùt thì caùc caên baét ñaàu hö hoaïi. Maét, tai, 

mieäng laø cheát tröôùc, cho neân khoâng thaáy khoâng nghe vaäy. 

Boïn ngöôøi xieån döông Tònh Ñoä khoâng ngôùt lôøi ca ngôïi Phaät Voâ Löôïng Quang 

(Amitabha) maø ngaøy nay ñoïc traïi aâm thaønh A-Di-Ñaø, voäi queân ôn giaùo hoùa cuûa ñöùc Töø Phuï 

Thích Ca Möu Ni! Chính laø “tin Ta maø khoâng hieåu Ta töùc laø phæ baùng Ta vaäy” (kinh naøo 

noùi?). 

 
a mi tā bha 
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Boïn ngöôøi ngu si chaïy theo caâu nieäm Phaät, Luïc Töï Di Ñaø “Nam-moâ A-Di-Ñaø-Phaät”, 

ñaõ 

1. pheá Thaäp Luïc Quaùn nôi toân kinh Quaùn Voâ Löôïng Thoï,  

2. boû 48 Ñaïi Nguyeän cuûa Phaät A-Di-Ñaø,   

3. Buoâng lung ñieàu kieän tieân quyeát Nhöùt Taâm Baát Loaïn, bôûi vì khoâng ai 

bieát caùch thöùc tu taäp ra sao! 

4. Rôøi Vöông kinh Hoa-Nghieâm, Phoå Hieàn Haïnh Nguyeän Vöông Kinh, 

5. Lìa kinh Döôïc Sö, Ñòa Taïng, v.v…,  

6. Xa caùc boä Luaän cuûa Tònh Ñoä do chö Toå tröôùc taùc, chaïy theo U-Tube, 

nghe giaûng Ñaïo lyù baèng Video, tröïc tuyeán, v.v…,  

7. Chòu suï ngu hoùa do ñaùm Thaày/Coâ doát naùt chæ daïy.  

8. Loøng vaãn coøn oâm aáp nhaø cöûa, vô/choàng con caùi, dinh cô, söï nghieäp, 

v.v… 

9. Chaúng heà bieát Taâm Boà Ñeà laø gì, huoáng chi laø phaùt Taâm Boà Ñeà? – Chö 

Toå cuûa Tònh Ñoä Toâng haù chaúng noùi “Yeáu Ñaïo Nhaäp Moân Phaùt Taâm 

Laø Troïng” sao? “Laøm taát caû vieäc thieän maø queân maát Taâm Boà Ñeà thì 

ñoù laø Ma nghieäp” toân kinh naøo thuyeát vaäy?  

10. Suoát ñôøi chöa töøng thaáy saùu chöõ Nam-Moâ A-Di-Ñaø Phaät baèng Phaïn 

ngöõ hay Taát Ñaøn (Siddham)! Thaät ra, ñoù laø 7 chöõ!  

 

 

(2 chöõ ñaàu laø “nam moâ”, 4 chöõ keá laø “a mi ta bha”, chöõ cuoái laø “”Phaät”) 
 
Coøn “Nam-moâ A-Di-Ñaø-Buït” hay “Nam moâ Buït” laø quaùi thai cuûa Phaät Giaùo Vieät Nam 

caän ñaïi, do ngöôøi doát Phaïn ngöõ, dòch traïi aâm chöõ “Buddha” ra. 

Chaùnh Phaïn hay chöõ Taát-Ñaøn (Siddham) phaûi laø  
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na mo 'mi tā bhā ya bu ddhā ya 

 
Thaät ra, Luïc Töï Di-Ñaø kia chính laø Om Amitabha Hrih,  

 
oṃ a mi tā bha hrīḥ 

 
voán daønh rieâng cho thôøi Maït Phaùp.  
 

Nhö vaäy, TREÂN BAÛN CHAÁT HOÏ ÑAÕ SAI LAÀM THÌ LAØM SAO SANH VEÀ CÖÏC LAÏC 

(SUKHAVATI)? 

Ñoù laø PHAÄT DAÏY HAY MA DAÏY  vaäy? 

Tuïng nieäm khoâng thaønh, cheát  thaønh oan hoàn uoång töû bò boïn thaày phuø thuûy, nhöõng keû 

giaû daïng tu haønh duøng buøa chuù troùi buoäc, sai baûo, khoå naày ai thaáu cho chaêng? Baèng caùch 

naøo? Cuùng teá, chaån thí laø hai hình thöùc phoå thoâng ñeå sai khieán vong!  

Thôøi Maït Phaùp ñuùng nghóa laø thôøi khoâng coøn kinh ñieån, khoâng coù Ñaïo Sö, khoâng coù 

Phaùp Sö, khoâng coù boùng daùng Taêng-giaø, ngay caû ñaùm Thaày Cuùng (chuyeân tuïng ñaùm, vaø cuùng 

Chaån Teá Coâ Hoàn) cuõng khoâng coù, theá gian ñaày taät beänh, tai öông.  

Coøn ñaùm khaát-só trí cuøn, löïc caïn thì chæ tin duy nhöùt coù Phaät Thích Ca! Baây giôø, vì lôïi 

nhuaän neân caùc Tònh Xaù, thôø Quaùn Theá AÂm loä thieân vaø ñaët thuøng Phöôùc Söông (Donation) to 

lôùn döôùi chaân Boà Taùt.  
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TAÂM THANH TÒNH,  
PHAÄT ÑOÄ THANH TÒNH 

 
 
 

Taâm Phaät hoaøn toaøn thanh tònh (khoâng ngaõ chaáp, khoâng phaùp chaáp, chôù khoâng phaûi 

saïch hay tònh ñoái vôùi baát tònh hay dô baån) töông töùc töông nhaäp, dung nhieáp nhau voâ ngaïi, 

baát khaû tö nghì. 

 Vì muoán cöùu ñoä chuùng sanh maø taâm chaáp ngaõ chaáp phaùp quaù daày ñaëc, neân ñöùc Töø Phuï 

Tyø-Loâ-Giaù-Na Nhö Lai (Tathagata Vairocana) aån töôùng Baùo Thaân thanh tònh trang nghieâm, 

hieän ra ÖÙng Thaân Thích Ca Möu Ni Phaät Theá Toân, giaáu coõi tònh hieån coõi ueá (xem kinh Ñaïi 

Thöøa Ñaûnh Vöông hay Voâ-Caáu Xöng/Tònh-Danh/Duy-Ma-Caät Sôû Thuyeát (Vimalakirti-

nirdesa Suitra)).  

Haïnh nguyeän toái thaéng cuûa ñöùc Töø Phuï ít coù vò Phaät naøo vöôït qua ñöôïc.  

 

KINH HOA-NGHIEÂM (AVATAMSAKA-SUTRA) 
PHAÅM HOA-TAÏNG THEÁ-GIÔÙI 

(PADMAGARBHA SILOKADHATU VARGA) 

 

Luùc ñoù, Phoå-Hieàn Boà-Taùt (Samantabhadra Bodhisattva) laïi baûo ñaïi-chuùng raèng:  

Chö Phaät-töû (Buddhaputra)! Hoa-Taïng Trang-Nghieâm Theá-Giôùi-Haûi 

(Padma-Garbha-Vyuha-Silokadhatu-Sagara) naøy, ñöôïc nghieâm-tònh laø do 

ñöùc Tyø-Loâ-Giaù-Na Nhö-Lai (Vairocana Tathagata, nghóa laø Bieán-Chieáu Nhö-Lai), 

thuôû xöa luùc tu haïnh Boà-Taùt (Bodhisattvacarya) traûi qua theá-giôùi-haûi vi-traàn 

soá kieáp, trong moãi kieáp gaàn-guõi vi-traàn soá Phaät, nôi moãi Phaät tu-taäp vi-traàn soá 

ñaïi-nguyeän (mahapranidhana) thanh-tònh.  
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TAÂM OÂ-NHIEÃM,  
PHAÄT ÑOÄ CAÁU AÙC UEÁ TRÖÔÏC  

 

 

 

 Nhöng thöông cho keû phaøm phu, trí caïn phöôùc moõng, khoâng theå naøo thoâng ñaït Phaät lyù 

cao sieâu voâ thöôïng, neân chö Phaät quyeàn hieän voâ vaøn Phaät quoác ñeå tuøy duyeân tieáp ñoä. Ñaõ laø 

quyeàn hieän thì chôù coù vì “beânh vöïc” coõi Cöïc Laïc maø phæ baùng, nguyeàn ruûa caùc phaùp tu khaùc 

thaønh ra chæ roõ choå ngu doát cuûa mình. 

 Roát raùo cuûa ngöôøi tu theo Thieàn Toâng ñuùng nghóa, neáu chaúng caàu sanh veà coõi Dieäu Hyû 

hay coõi Cöïc Laïc hay coõi Tònh Löu Ly, thì chaúng leõ taùi sanh laøm ngöôøi thoâng maãn maãn tieäp, 

theá trí bieän thoâng, laøm Thaày thieân haï ö?  

Roát raùo cuûa ngöôøi tu theo Hoa Nghieâm Toâng ñuùng nghóa, neáu chaúng caàu sanh veà coõi 

Hoa Taïng, thì chaúng leõ taùi sanh laøm ngöôøi thoâng maãn maãn tieäp, theá trí bieän thoâng, laøm Quoác 

Sö ö? 

  Roát raùo cuûa ngöôøi tu theo Phaùp Hoa Toâng ñuùng nghóa, neáu chaúng caàu sanh veà coõi Baûo 

Tònh dieän kieán coå Phaät Ña Baûo, hay sanh trôû laïi coõi Ta-Baø vaøo döï Phaùp-Hoa ñaïi hoäi vaãn coøn 

ñang ñieãn ôû nuùi Kyø Xaø Quaät, cung ñieän cuûa Vua La-Saùt ö?  

 Roát raùo cuûa ngöôøi tu theo Maät Toâng ñuùng nghóa, neáu chaúng Nhö Thaät Tri Töï Taâm, hay 

thaân chöùng lyù Töùc Thaân Thaønh Phaät, thì khoâng caàu sanh veà coõi Dieäu Hyû hay coõi Cöïc Laïc hay 

coõi Tònh Löu Ly, v.v… Chaúng leõ cöù dieãn troø taùi sanh laøm caùc baäc Thaày, Toå raäp khuoân cuûa 

Phaät Giaùo Taây-Taïng ö? (hieän töôïng ñaàu sö töû thaân ñuoâi choàn caùo cuûa nhieàu Taêng/Ni ôû trong 

nöôùc, cuõng nhö Haûi ngoaïi ñang taäp teånh) 

Neáu ngöôøi naøo vaãn coøn oâm aáp caùi voû Ngaõ kieán thì Tam Ñoà Luïc Ñaïo cuõng theo ñoù maø 

hieän ra.  

Bieát tu haønh ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naày hay khoâng thì tuy theo ngöôøi hoïc Ñaïo. 
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Keû naøo coøm oâm aáp, nuoâng chìu caùi voû Ngaõ kieán thì tu caøng cao thì quaû vò trong Ma 

giôùi caøng lôùn! 

Keû naøo chöa chòu rôøi xa Uaån, Xöù, Giôùi maø muoán thaønh Phaät, thaønh Thaùnh thì chaúng 

khaùc naøo naáu caùt muoán thaønh côm, maøi gaïch muoán thaønh göông, uoáng muoái maø muoán ñaõ 

khaùt! 

 Muïc ñích cuûa ngöôøi chaân chaùnh tu haønh muoán thaønh töïu Ñaïo quaû Voâ-Thöôïng Chaùnh-

Ñaúng Chaùnh-Giaùc thì phaûi nhanh choùng Nhö Thaät Tri Töï Taâm, tin mình coù Phaät Taùnh, tin 

möôøi phöông chö Phaät, tin moät quoác ñoä haøm nhieáp voâ löôïng quoác ñoä, tin coõi Ta-Baø thoâng 

nhieáp caùc coõi Phaät thanh tònh cuûa chö Töø Phuï  

1. Theá giôùi Dieäu Hyû cuûa toân Phaät A-Suùc-Beä (Aksobhya),  

2. Theá giôùi Nieàm Vinh Quang Choùi Loïi cuûa toân Phaät Baûo Sanh (Ratnasambhava), 

3. Theá giôùi Cöïc Laïc cuûa toân Phaät Voâ Löôïng Quang (Amitabha), 

4. Theá giôùi Tích taäp Chö Thieän Haïnh cuûa toân Phaät Baát Khoâng Thaønh Töïu 

(Amoghasiddhi) 

5. Theá giôùi Ta Baø cuûa toân Phaät Tyø-Loâ-Giaù-Na (Vairocana) 

Haù coõi Phaät cuûa toân Phaät Tyø-Loâ-Giaù-Na Nhö Lai keùm suùt coõi Cöïc Laïc ö? 

Neáu ngöôøi coù khaû naêng chuyeån Luïc Caên, Nguõ Uaån thì Nguõ Nhö Lai seõ ñoàng hieän ra 

ngay trong töï taâm cuûa ngöôøi naày.  Taâm cuûa ngöôøi naày chöùa ñöïng khoâng nhöõng chæ coù 5 Phaät 

quoác noùi treân vaø 5 ñöùc Nhö Lai maø toaøn theå Hoa Taïng Theá Giôùi Haûi, vôùi voâ löôïng, voâ bieân, 

baát khaû xöng, baát khaû thuyeát, baát khaû thuyeát chuyeãn chö Phaät quoác ñoä, nhö vaäy, baát taát phaûi 

boû ñaây sanh kia! 

Lôøi ít, yù nhieàu. Hy voïng chæ trong voûn veïn maát trang giaáy naày seõ môû ra cho nhöõng 

ngöôøi höõu duyeân moät con ñöôûng saùng. 
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GIÔÙI-THIEÄU  
4 COÕI TÒNH-ÑOÄ 

 
 
 
 
 
 Toân kinh Ñaïi Baûo Tích (Maharatnakuta Sutra) cung caáp cho chuùng ta 3 Phaùp-hoäi cöïc 

kyø quan troïng: 

1. Taäp 2, Phaàn 6, Phaùp Hoäi Baát Ñoäng Nhö Lai 

2. Taäp 5, Phaàn 18, Phaùp Hoäi Voâ-Löôïng Thoï Phaät, baûn dòch baûn toân kinh cuûa 

Thích Trí Tònh boû soùt Phaùp-Hoäi naày, thay theá vaøo ñoù laø Phaùp-Hoäi Hoä Quoác 

Boà-Taùt. Baûn dòch toân kinh löôïc yeáu ra Anh-ngöõ, Giaùo-Sö Garma C. C. 

Chang “A Treasury of Mahayana Sutras”, trang 339-360, Phaùp-Hoäi naày 

ñöôïc giôùi thieäu döôùi toân ñeà: “The Land of Utmost Bliss”. Tuy nhieân, vì löôïc 

dòch neân Giaùo-Sö Chang löôït boû nhieàu ôû phaàn giôùi thieäu Phaùp-hoäi. Sa-moân 

Thích Tueä Ñaêng dòch ra Vieät vaên vaøo naêm Canh Tuaát (1970).  Baûn dòch ra 

Anh ngöõ coù nhieàu, nhöng baûn cuûa Hisao Inagaki laø toát nhöùt. 

3. Taäp 9, Phaàn 62, Phaùp Hoäi Quaùn Voâ Löôïng Thoï Phaät 

Vöông kinh Hoa Nghieâm tuyeân giaûng veà Hoa-Taïng Trang-Nghieâm Theá Giôùi. Trong 

ñoù bao haøm traêm ngaøn vaïn muoân öùc tæ cai voâ soá voâ löôïng baát khaû xöng baát khaû thuyeát Tònh-

Ñoä, chæ coù Phaät vôùi Phaät môùi coù khaû naêng thoâng-ñaït.  

Hoa-Taïng Trang-Nghieâm Theá Giôùi ñöôïc Long-Nhöït chuù giaûi vaø theâm hình aûnh vaøo, 

khoâng coù trong quyeån saùch nhoû naày. 

Tuy nhieân, ngöôøi ñoïc coù theå xem vaø nghieàn ngaãm baøi keä sau ñaây: 
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PHAÅM HOA-TAÏNG THEÁ-GIÔÙI 
(PADMAGARBHA SILOKADHATU VARGA) 

Haùn boä quyeån taùm 

 
Luùc ñoù, Phoå-Hieàn Boà-Taùt (Samantabhadra Bodhisattva) laïi baûo ñaïi-chuùng 

raèng:  

Chö Phaät-töû (Buddhaputra)! Hoa-Taïng Trang-Nghieâm Theá-Giôùi-Haûi 

(Padma-Garbha-Vyuha-Silokadhatu-Sagara) naøy, ñöôïc nghieâm-tònh laø do 

ñöùc Tyø-Loâ-Giaù-Na Nhö-Lai (Vairocana Tathagata, nghóa laø Bieán-Chieáu Nhö-Lai), 

thuôû xöa luùc tu haïnh Boà-Taùt (Bodhisattvacarya) traûi qua theá-giôùi-haûi vi-traàn 

soá kieáp, trong moãi kieáp gaàn-guõi vi-traàn soá Phaät, nôi moãi Phaät tu-taäp vi-traàn soá 

ñaïi-nguyeän (mahapranidhana) thanh-tònh.  

 (...) Luùc ñoù, Phoå-Hieàn Boà-Taùt muoán tuyeân laïi nghóa naøy, thöøa oai thaàn-löïc cuûa  

Phaät, maø noùi keä raèng:  

Hoa-Taïng Theá-Giôùi-Haûi  

(Padma-Garbha-silokadhatu-Sagara)  

Phaùp-Giôùi (Dharmadhatu) ñoàng khoâng khaùc  

Trang-nghieâm raát thanh-tònh 

An-truï nôi hö-khoâng.  

Trong Theá-Giôùi-Haûi naøy  

Saùt-chuûng [theá-giôùi-chuûng] khoù nghó baøn  

Moãi moãi ñeàu töï-taïi Ñeàu rieâng khoâng taïp loaïn.  

Bieån Hoa-Taïng-Theá-Giôùi   

(Padma-Garbha-silokadhatu-Sagara)  

________________________________________ 
(1) moät vi traàn laø 1,3x10-31 kg, xem Lyù Thuyeát Toái Cao Veà Vuõ Truï, Nguyeãn Pram soaïn, trang 
22-23 
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Saùt-chuûng kheùo an-baøy  

Hình khaùc, trang-nghieâm khaùc  

Caùc loaïi töôùng khoâng ñoàng.  

Chö Phaät bieán-hoùa-aâm  

NHIEÀU LOAÏI LAØM THEÅ ÑOÙ  

TUØY NGHIEÄP-LÖÏC (KARMABALA) MAØ THAÁY  

Saùt-chuûng nghieâm-söùc ñeïp.  

Hình Tu-Di (Sumeru), thaønh, löôùi,  

Nöôùc xoaùy, hình troøn, vuoâng  

Hoa sen (Padma) nôû roäng lôùn  

Coõi coõi (ksetra) bao quanh nhau.  

Hình sôn-traøng, laâu-caùc  

Hình kim-cang (vajra) xaây voøng  

Nhöõng saùt-chuûng quaûng-ñaïi  

Baát-tö-nghì nhö vaäy.  

Ñaïi-haûi (mahasagara), löûa chôn-chaâu (mani) 

Quang-voõng baát-tö-nghì  

Nhöõng saùt-chuûng nhö vaäy 

Ñeàu truï nôi lieân-hoa.  

Moãi moãi nhöõng saùt-chuûng  

Quang-voõng baát-khaû-thuyeát  

TRONG QUANG HIEÄN CAÙC COÕI  

KHAÉP CAÛ MÖÔØI PHÖÔNG BIEÅN.  

Taát caû nhöõng saùt-chuûng  

Bao nhieâu ñoà trang-nghieâm  

Quoác-ñoä hieän trong ñoù  

Thaáy khaép voâ-cuøng taän.  

SAÙT-CHUÛNG BAÁT-TÖ-NGHÌ  
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THEÁ-GIÔÙI-VOÂ-BIEÂN-TEÁ  

Nhieàu thöù trang-nghieâm ñeïp  

Ñeàu do oai-löïc Phaät.  

Trong taát caû saùt-chuûng  

THEÁ-GIÔÙI BAÁT-TÖ-NGHÌ  

Hoaëc thaønh, hoaëc hö hoaïi  

Hoaëc coõi ñaõ hö hoaïi  

Ví nhö laù trong röøng  

Coù moïc cuõng coù ruïng  

Trong saùt-chuûng nhö vaäy  

Theá-giôùi coù thaønh hoaïi.  

Ví nhö trong röøng caây  

Caùc thöù quaû sai khaùc  

Nhö vaäy y saùt-chuûng  

Caùc loaøi chuùng-sanh truï.  

Ví nhö CHUÛNG-TÖÛ khaùc  

Sanh quaû ñeàu sai khaùc  

VÌ NGHIEÄP-LÖÏC SAI KHAÙC  

COÕI CHUÙNG-SANH KHOÂNG ÑOÀNG.  
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PHAÄT THAÀN LÖÏC, BOÀ TAÙT NGUYEÄN LÖÏC, PHAÙP LÖÏC vaø CHUÙNG SANH NGHIEÄP LÖÏC 

 
Xem Lyù Thuyeát Toái Cao Veà Vuõ Truï, Nguyeãn Pram soaïn 

(Bieåu-ñoà ñaëc-bieät naày do Giaùo-Sö Traàn-Kim-Haèng giuùp taïo ra, 9/2001)  
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Ví nhö taâm-vöông böûu  

Tuøy taâm thaáy maøu saéc  

VÌ TAÂM CHUÙNG-SANH TÒNH 

ÑÖÔÏC THAÁY COÕI THANH-TÒNH. (1) 

Ví nhö Ñaïi Long-Vöông  

Noåi maây khaép hö-khoâng  

Nhö vaäy PHAÄT NGUYEÄN-LÖÏC 

(BUDDHA PRANIDHANABALA) 

XUAÁT SANH CAÙC QUOÁC-ÑOÄ.  

Nhö thuaät-só aûo-thuaät  

Hieån ñöôïc caùc ñoà vaät  

VÌ NGHIEÄP-LÖÏC CHUÙNG-SANH  

QUOÁC-ÑOÄ BAÁT-TÖ-NGHÌ.  

Ví nhö nhöõng töôïng maøu  

Cuûa hoïa-só saùng taùc  

Nhö vaäy taát caû coõi  

Taâm hoïa-só laøm thaønh.  

Thaân chuùng-sanh khaùc nhau  

Tuøy taâm phaân-bieät khôûi  

NHÖ VAÄY CAÙC COÕI NÖÔÙC  

KHOÂNG GÌ CHAÚNG DO NGHIEÄP (KARMA)  

Ví nhö thaáy chö Phaät  

Nhieàu hình saéc sai khaùc  

Tuøy taâm haønh chuùng-sanh  

________________________________________ 

(1) Xem caùc toân kinh Vimala-Nirdesa Sutra (Kinh Voâ-Caáu Xöng/Duy-Ma-Caät/Tònh Danh 

Sôû-Thuyeát/Ñaïi-Thöøa Ñaûnh Vöông), Chandradipa Samadhi Sutra (kinh Nguyeät Ñaêng 

Tam-Muoäi), Maharatnakaruna Sutra (kinh Ñaïi Baûo Tích) ... 
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Thaáy caùc coõi cuõng khaùc.  

Ngaèn ñaùy cuûa caùc coõi  

Buûa giaêng löôùi lieân-hoa  

Nhöõng töôùng traïng khoâng ñoàng  

Trang-nghieâm raát thanh-tònh.  

Nhöõng löôùi lieân-hoa kia  

Nôi saùt-voõng an-truï  

Bao nhieâu söï trang-nghieâm  

Caùc loaøi chuùng-sanh ôû.  

Hoaëc coù trong coõi nöôùc  

Hieåm trôû khoâng bình-thaûn  

Do chuùng-sanh phieàn naõo  

Thaáy trong ñoù nhö vaäy.  

Taïp-nhieãm vaø thanh-tònh  

Voâ-löôïng theá-giôùi-chuûng  

Tuøy taâm chuùng-sanh khôûi  

BOÀ-TAÙT-LÖÏC GIA-TRÌ  

(BODHISDATTVA-BALA ADHISTHANA) 

Hoaëc coù trong coõi nöôùc  

Taïp nhieãm vaø thanh-tònh  

Hoaëc do NGHIEÄP-LÖÏC KHÔÛI 

BOÀ-TAÙT CHOÃ HOÙA-ÑOÄ.  

Coù coõi phoùng quang-minh 

Ly-caáu-böûu laøm thaønh  

Caùc thöù nghieâm-söùc ñeïp  

CHÖ PHAÄT KHIEÁN THANH-TÒNH.  

Trong moãi theá-giôùi-chuûng  

Kieáp thieâu baát-tö-nghì  
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Hieän baøy ñaày hö aùc  

Nôi ñoù thöôøng kieân coá.  

DO NGHIEÄP-LÖÏC CHUÙNG-SANH  

XUAÁT SANH NHIEÀU QUOÁC-ÑOÄ  

Nöông truï nôi phong luaân  

Vaø nöông thuûy-luaân truï.  

Theá-giôùi töï nhö vaäy  

Thaáy nhieàu loaïi khoâng ñoàng  

Nhö thieät khoâng coù sanh 

Cuõng laïi khoâng dieät hoaïi.  

Trong moãi moãi taâm nieäm 

Xuaát-sanh voâ-löôïng coõi 

Do OAI-THAÀN CUÛA PHAÄT  

(BUDDHA ADHISTHANABALA) 

Ñeàu thaáy tònh khoâng nhô.  

Coù coõi buøn ñaát thaønh  

Theå-chaát raát cöùng raén  

Ñen toái khoâng aùnh saùng  

Keû aùc-nghieäp ôû ñoù.  

Coù coõi kim-cang thaønh  

Taïp nhieãm nhieàu lo sôï  

Khoå nhieàu maø vui ít  

Keû phöôùc moûng ôû ñoù.  

Coù coõi toaøn baèng saét  

Hoaëc coõi xích-ñoàng thaønh  

Nuùi ñaù hieåm ñaùng sôï  

Keû toäi aùc ñaày daãy.  

Trong coõi coù Ñòa-Nguïc  
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Chuùng-sanh khoå khoù cöùu  

Luoân ôû trong ñen toái  

Bieån löûa thöôøng thieâu ñoát.  

Hoaëc laïi coù suùc-sanh  

Bieát bao hình xaáu-xí  

Do nôi töï aùc-nghieäp 

Thöôøng thoï caùc khoå-naõo  

Hoaëc coù coõi Dieâm-La (Yama)  

Luoân khoå noãi ñoùi khaùt  

Treøo leân nuùi löûa to  

Chòu nhöõng khoå raát naëng.  

Hoaëc coù caùc quoác-ñoä  

Baûy baùu hieäp laïi thaønh  

Bao nhieâu laø cung-ñieän  

Do tònh-nghieäp taïo neân.  

Caùc Ngaøi xem theá-gian  

Trong ñoù Trôøi vaø Ngöôøi 

Quaû tònh-nghieäp thaønh-töïu  

Tuøy thôøi höôûng khoaùi laïc.  

Trong moãi moãi chôn loâng 

ÖÙc coõi baát-tö-nghì 

Caùc thöù töôùng trang-nghieâm 

Chöa töøng coù chaät heïp. 

CHUÙNG-SANH NGHIEÄP SAI KHAÙC  

THEÁ-GIÔÙI NHIEÀU VOÂ-LÖÔÏNG  
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http://news.softpedia.com/news/Most-Spectacular-Picture-of-Thousands-of-Galaxies-Presented-
by-NASA-57656.shtml 

 
 

  
 
 
 

Pram
 N

gu
ye

n



73 
 

Trong ñoù sanh thuû-tröôùc  

Thoï khoå vui chaúng ñoàng.  

Coù coõi thuaàn chaâu baùu  

Thöôøng phoùng voâ-bieân-quang  

Kim-cang dieäu lieân-hoa  

Trang-nghieâm tònh voâ-caáu  

Coù coõi baèng aùnh-saùng  

Nöông quang-luaân an-truï  

Kim-saéc höông chieân-ñaøn (candana) 

Dieäm-vaân khaép saùng soi.  

Coù coõi baèng nguyeät-luaân  

Höông-y traûi khaép nôi  

Nôi trong moät lieân-hoa  

Boà-Taùt ngoài ñaày khaép.  

Coù coõi baèng chaâu baùu  

Hình saéc khoâng bôïn nhô  

Ví nhö löôùi Thieân-ñeá  

Quang-minh thöôøng chieáu saùng.  

Coù coõi baèng chaát höông  

Hoaëc laø hoa Kim-cang  

Ma-ni quang hieän boùng  

Nhìn xem raát thanh-tònh.  

Hoaëc coù nan-tö (khoù nghó löôøng) coõi  

Hoa xoay keát hôïp thaønh  

Trong ñoù ñaày Hoùa-Phaät  

Boà-Taùt khaép saùng röïc.  

Hoaëc coù coõi thanh-tònh  

Toaøn laø nhöõng caây hoa  
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Nhaùnh ñeïp che ñaïo-traøng  

Maây ma-ni giaêng khaép.  

Coù coõi tònh-quang chieáu  

Hoa Kim-Cang laøm thaønh  

Coù aâm-thinh Hoùa-Phaät  

Voâ-bieân giaêng thaønh löôùi.  

Coù coõi nhö Boà-Taùt  

Maõo toát ñeïp ma-ni  

Hoaëc coõi hình böûu-toøa  

Töø quang-minh bieán hoùa.  

Hoaëc laø maït chieân-ñaøn (candana) 

Hoaëc laø baïch-haøo-quang  

Hoaëc tieáng trong Phaät-quang  

Maø thaønh coõi ñeïp ñoù.  

Hoaëc thaáy coõi thanh-tònh  

Duøng moät quang trang-nghieâm  

Hoaëc thaáy nhieàu trang-nghieâm  

Caùc coõi ñeàu kyø-dieäu.  

Hoaëc duøng möôøi quoác-ñoä  

Vaät ñeïp ñeå trang-söùc  

Hoaëc duøng ngaøn quoác-ñoä  

Taát caû ñeå trang-nghieâm.  

Hoaëc duøng öùc (107) quoác-ñoä  

Trang-nghieâm nôi moät coõi  

Nhöõng hình töôùng chaúng ñoàng  

Ñeàu nhö boùng töôïng hieän.  

Baát-khaû-thuyeát quoác-ñoä  
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Trang-nghieâm nôi moät coõi 

Moãi vaät phoùng quang-minh  

Do NGUYEÄN-LÖÏC cuûa Phaät.  

Hoaëc coù nhöõng quoác-ñoä  

Do NGUYEÄN-LÖÏC thanh-tònh  

Trong caùc vaät trang-nghieâm  

Khaép thaáy nhöõng saùt-haûi.  

NGÖÔØI TU NGUYEÄN PHOÅ-HIEÀN 

CAÛM THAØNH COÕI THANH-TÒNH 

Tam-theá coõi trang-nghieâm  

Trong ñaây hieän ñuû caû.  

Phaät-töû neân quaùn-saùt  

Saùt-chuûng oai-thaàn-löïc  

Nhöõng quoác-ñoä vò-lai  

Nhö moäng ñeàu khieán thaáy.  

Nhöõng theá-giôùi möôøi phöông  

Nhöõng quoác-ñoä quaù-khöù  

Ñeàu ôû trong moät coõi  

Hieän töôïng nhö huyeãn-hoùa.  

Taát caû Phaät tam-theá  

Vaø quoác-ñoä chö Phaät  

ÔÛ trong moät saùt-chuûng  

Ñeàu xem thaáy taát caû.  

THAÀN-LÖÏC cuûa chö Phaät  

Trong traàn hieän caùc coõi  

Caùc loaïi ñeàu thaáy roõ  

Nhö boùng khoâng chôn thieät (maya).  

Hoaëc coù nhieàu coõi nöôùc  
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Hình traïng nhö bieån caû  

Hoaëc nhö nuùi Tu-Di (Sumeru) 

Theá-giôùi baát-tö-nghì.  

Coù coõi an-truï toát  

Hình nhö löôùi Thieân-Ñeá (Indrajala) 

Hoaëc hình nhö röøng caây  

Chö Phaät ñaày trong ñoù.  

Hoaëc hình nhö böûu-luaân  

Hoaëc traïng nhö lieân-hoa  

Taùm goùc trang-nghieâm ñeïp 

Moïi nôi ñeàu thanh-tònh  

Hoaëc nhö hình böûu-toøa  

Hoaëc coù coõi ba goùc  

Hoaëc nhö Khö-laëc-ca  

Thaønh-quaùch, thaân Phaïm-Vöông (Brahma Raja).  

Hoaëc nhö toùc Thieân-chuû (Devapati)  

Hoaëc nhö hình baùn-nguyeät  

Hoaëc nhö nuùi ma-ni  

Hoaëc nhö hình maët nhöït.  

Hoaëc coù nhöõng theá-giôùi  

Hình nhö höông-haûi xaây  

Hoaëc laøm voøng quang-minh  

Xöa Phaät ñaõ nghieâm-tònh.  

Hoaëc nhö hình truïc xe  

Hoaëc hình ñaøn cuùng teá  

Hoaëc nhö töôùng baïch-haøo (urna) 

Nhuïc-keá (Sahasrara), maét roäng daøi.  

Coù coõi hình Phaät-thuû  
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Hoaëc nhö chaøy Kim-cang (Vajra) 

Hoaëc nhö hình Dieäm-sôn  

Boà-Taùt ôû ñaày khaép  

Hoaëc hình nhö sö-töû  

Hoaëc nhö hình con ngao  

Theå-taùnh ñeàu sai khaùc.  

ÔÛ trong moät saùt-chuûng  

Hình caùc coõi voâ-taän  

Ñeàu nhôø NGUYEÄN-LÖÏC PHAÄT  

Hoä-nieäm neân an-truï.  

Coù coõi truï moät kieáp  

Coù coõi truï möôøi kieáp  

Nhaãn ñeán hôn traêm ngaøn [kieáp]  

Theá-giôùi vi-traàn-soá.  

Hoaëc ôû trong moät kieáp  

Thaáy coõi coù thaønh hoaïi  

Hoaëc voâ-löôïng voâ-soá [kieáp] 

Nhaãn ñeán baát-tö-nghì [kieáp].  

HOAËC COÙ COÕI COÙ PHAÄT  

HOAËC COÙ COÕI KHOÂNG PHAÄT  

HOAËC COÙ CHÆ MOÄT PHAÄT  

HOAËC COÙ VOÂ-LÖÔÏNG PHAÄT.  

COÕI NAØO NEÁU KHOÂNG PHAÄT  

THÔØI COÙ PHAÄT COÕI KHAÙC  

BIEÁN-HOÙA ÑEÁN COÕI ÑOÙ  

ÑEÅ THÒ-HIEÄN PHAÄT-SÖÏ:  

TÖØ TRÔØI GIAÙNG THAÀN XUOÁNG  

TRUÏ-THAI VAØ ÑAÛN SANH  
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HAØNG MA THAØNH CHAÙNH-GIAÙC 

CHUYEÅN VOÂ-THÖÔÏNG PHAÙP-LUAÂN. 

TUØY LOØNG CHUÙNG ÖA THÍCH 

THÒ-HIEÄN NHIEÀU TÖÔÙNG MAÏO 

VÌ HOÏ CHUYEÅN PHAÙP-LUAÂN  

HAÏP CAÊN TAÙNH CUÛA HOÏ.  

TRONG MOÃI MOÃI COÕI PHAÄT 

MOÄT PHAÄT HIEÄN RA ÑÔØI 

TRAÛI QUA NGAØN ÖÙC NAÊM 

DIEÃN THUYEÁT PHAÙP VOÂ-THÖÔÏNG.  

CHUÙNG CHAÚNG PHAÛI PHAÙP-KHÍ  

KHOÂNG THAÁY ÑÖÔÏC CHÖ PHAÄT,  

NEÁU AI TAÂM MEÁN THÍCH  

MOÏI NÔI ÑEÀU THAÁY PHAÄT.  

Trong moãi moãi saùt-ñoä (ksetra) 

Ñeàu coù Phaät ra ñôøi  

Chö Phaät trong caùc coõi  

ÖÙc soá baát-tö-nghì (1) 

Moãi moãi Phaät trong ñaây  

Hieän voâ-löôïng thaàn-bieán  

Ñeàu khaép trong phaùp-giôùi  

Ñieàu-phuïc caùc chuùng-sanh.  

Coù coõi khoâng aùnh saùng  

___________________________________________ 

(1) öùc laø koti: 107;  

baát-tö-nghì/nan-tö laø moät con soá töùc acintya: 10322.982.582.663.397.875.342.853.204.649.094.144, 
xem phaåm A-Taêng-Kyø 
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Ñen toái nhieàu lo sôï  

Ñau khoå tôï dao ñaâm  

Keû thaáy töï ñau xoùt.  

Hoaëc aùnh saùng chö Thieân  

Hoaëc aùnh saùng cung-ñieän  

Hoaëc aùnh saùng nhöït-nguyeät  

Saùt voõng (ksetrajala) khoù nghó baøn.  

Coù coõi töï chieáu saùng  

Hoaëc caây baùu choùi röïc  

Chöa töøng coù khoå naõo  

Do PHÖÔÙC-LÖÏC chuùng-sanh.  

Hoaëc coù nuùi chieáu saùng  

Hoaëc aùnh saùng ma-ni  

Hoaëc duøng ñeøn soi saùng  

Ñeàu do NGHIEÄP-LÖÏC caû.  

Hoaëc quang-minh cuûa Phaät  

Trong ñoù ñaày Boà-Taùt  

Hoaëc lieân-hoa chieáu saùng  

Maøu röïc-rôõ raát xinh.  

Coù coõi boâng chieáu saùng  

Hoaëc duøng höông-thuûy chieáu  

Höông ñoát, höông thoa saùng  

Ñeàu do NGUYEÄN-LÖÏC toát.  

Coù coõi maây saùng chieáu  

Ngoïc ma-ni chieáu saùng  

Hoaëc Phaät-quang saùng soi  

Tuyeân thuyeát tieáng ñeïp daï.  

Hoaëc chaâu baùu chieáu saùng  
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Hoaëc kim-cang saùng chieáu  

Tieáng thanh-tònh vang xa  

Döùt tröø caùc söï khoå.  

Hoaëc coù saùng ma-ni  

Hoaëc ñoà trang-nghieâm saùng  

Hoaëc aùnh saùng ñaïo-traøng  

Chieáu saùng khaép chuùng-hoäi.  

Phaät phoùng ñaïi quang-minh  

Hoùa-Phaät ñaày trong ñoù  

Quang-minh chieáu moïi nôi  

Khaép cuøng caû phaùp-giôùi.  

Coù coõi raát ñaùng sôï  

Tieáng gaøo theùt keâu khoå  

Tieáng reân ræ naõo nuøng  

Ai nghe cuõng gheâ sôï.  

Ñöôøng Ñòa-Nguïc Suùc-Sanh  

Vaø ñeán coõi Dieâm-La (Yama) 

Theá-giôùi tröôïc-aùc naøy  

Thöôøng vang tieáng ñaùng vui  

Ñeïp yù thuaän Chaùnh-Phaùp  

ÑAÂY DO TÒNH-NGHIEÄP ÑÖÔÏC.  

Hoaëc coù nhöõng quoác-ñoä  

Thöôøng nghe tieáng Ñeá-Thích (Indra) 

Hoaëc nghe tieáng Phaïm-Thieân (Brahma) 

Vaø tieáng caùc Theá-Chuû. (1) 

_______________________________________ 

(1) Lokapati: coù ba haïng Theá Giôùi Chuû i) Phaïm-Vöông chuû Saéc-Giôùi, ii) Mahesvara (Töï-Taïi 
Thieân-Vöông) chuû Duïc-Giôùi vaø iii) Hoä Theá Töù Thieân-Vöông chuû nhaân-gian.  
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Hoaëc coù nhöõng quoác-ñoä  

Trong maây vang tieáng dieäu  

Bieån baùu caây ma-ni  

Vaø tieáng nhaïc ñaày khaép.  

Trong vieân-quang chö Phaät  

Hoùa-thinh voâ cuøng taän  

Vaø Boà-Taùt tieáng dieäu  

Nghe khaép möôøi phöông coõi.  

Quoác-ñoä baát-tö-nghì  

Tieáng phaùp-luaân thöôøng chuyeån  

NGUYEÄN-HAÛI vang ra tieáng  

Tieáng dieäu-aâm tu haønh.  

Tam-theá taát caû Phaät  

Xuaát-sanh caùc theá-giôùi  

Danh-hieäu ñeàu ñaày ñuû  

Thinh-aâm voâ cuøng taän.  

Coù coõi thöôøng ñöôïc nghe  

Löïc-aâm cuûa chö Phaät  

Ñòa, ñoä vaø voâ-löôïng  

Dieãn noùi nhöõng phaùp ñoù.  

SÖÙC THEÄ-NGUYEÄN PHOÅ-HIEÀN  

ÖÙc coõi dieãn dieäu-aâm  

Tieáng ñoù nhö saám vang  

Truï kieáp cuõng voâ-taän.  

Phaät ôû coõi thanh-tònh  

Thò-hieän tieáng töï-taïi  

Trong phaùp-giôùi (dharmadhatu) möôøi phöông  

Taát caû ñeàu ñöôïc nghe.  
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Phoå Hieàn Boà Taùt (Samantabhadra) 

 

Pram
 N

gu
ye

n



83 
 

 Ngoaøi Tònh-Ñoä cuûa chö Nhö-Lai, cuõng coù raát nhieàu Tònh-Ñoä cuûa chö Ñaïi Boà- Taùt.  

Ñieån hình laø Tònh-Ñoä cuûa ngaøi Di-Laëc Ñaïi Boà-Taùt (Maitreya), goïi laø Thieân-Ñaøng Haïnh Phuùc, 

ôû ngay taïi Noäi Vieän Ñaâu-Suaát-Ñaø Thieân (Tusita) ngay trong theá giôùi Ta-Baø (Sahalokadhatu) 

cuûa ñöùc Töø-Phuï Thích-Ca-Möu-Ni Nhö-Lai (Shakyamuni).   

 Ngaøi Di-Laëc Ñaïi Boà-Taùt (Maitreya) seõ thaønh Phaät trong ñôøi töông lai vaø laø vò Phaät keá 

tieáp ñöùc Töø-Phuï Thích-Ca-Möu-Ni Nhö-Lai. Trong quyeån saùch ñaõ aán haønh baèng Anh-ngöõ, 

Great Religious Myths of The Twenty-First Century, (Nhöõng Huyeàn-Thoaïi Toân Giaùo vaøo 

Theá-Kyû XXI), Pram Nguyeãn ñaõ nhaán maïnh raèng, coù nhieàu ngöôøi tin töôûng chæ caàn tu theo 

Thaäp Thieän Nghieäp Ñaïo thì coù theå sanh veà laø Thieân-Ñaøng Haïnh Phuùc ñeå dieän kieán toân Boà-

Taùt. Khi ñöùc Boà-Taùt giaùng traàn thì hoï coù theå theo ngaøi. Ñaây laø ñieàu suy töôûng laàm laïc veà chö 

toân kinh. 

 Trong saùch, Great Religious Myths of The Twenty-First Century, trang 26-27 vieát 

 
 Toân kinh Di-Laëc Boà-Taùt Thaønh Phaät vieát,  
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Bodhisattva Maitreya 

(Manjusri Phoå Hieàn Nguyeãn phuïc hoài theo tranh cuûa Nhöït-Baûn) 
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KINH DI-LAËC HAÏ SANH 
No.-: 454 

Haùn dòch: Dao Taàn, Tam Taïng Phaùp Sö Cöu-Ma-La-Thaäp 
Vieät dòch: Thích nöõ Nhö Phuùc,Chuøa Kim Quang, Nha Trang. 

Chuù-thích: Nguyeãn Pram 
 

—- o0o —- 
 
 

Toâi nghe nhö vaày (E-vam maya srtam): 

Moät thôøi ñöùc Nhö-Lai [Shakyamuni] ôû treân ñænh nuùi Linh-Thöùu (Kyø-Xaø-Quaät 

(Grdhrakuta)), thaønh Vöông-Xaù (Rajagaha/Rajagrha) cuøng ñaïi chuùng Tyø-Kheo (Bhiksu). Toân 

giaû Xaù-Lôïi-Phaát (Sariputra) laø baäc ñaïi trí, baäc töôùng ñeä nhaát veà giaùo phaùp trong haøng ñeä töû 

Phaät. Vì thöông töôûng chuùng sanh neân ngaøi rôøi toøa ñöùng daäy, söûa y baøy vai phaûi, goái phaûi quyø 

saùt ñaát, cung kính chaép tay baïch Phaät: “Baïch ñöùc Theá-Toân (Bhagavan)! Con coù ít ñieàu muoán 

thöa hoûi, cuùi xin Ngaøi cho pheùp.” 

Ñöùc Phaät baûo ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát: “OÂng cöù tuøy yù hoûi, Ta seõ traû lôøi.” 

Toân giaû Xaù-Lôïi-Phaát thænh hoûi ñöùc Theá-Toân: (1) 

Baïch ñöùc Theá-Toân! Theo trình töï nhö trong kinh daïy, Boà-Taùt Di-Laëc 

(Bodhisattva Maitreya) seõ haï sanh laøm Phaät. Chuùng con muoán nghe ñöùc Theá-

Toân daïy roõ veà söï trang nghieâm coõi nöôùc vaø thaàn löïc coâng ñöùc cuûa Phaät Di-Laëc 

(Buddha Maitreya). Chuùng sanh boá thí nhö theá naøo? Giöõ giôùi theá naøo vaø ñöôïc trí 

tueä gì ñeå ñöôïc gaëp Phaät Di-Laëc? 

Ñöùc Phaät baûo Xaù Lôïi Phaát: 

Nay Ta giaûng roäng vieäc naøy. Ngöôi haõy nhaát taâm laéng nghe. 

Naøy Xaù-Lôïi-Phaát! Nöôùc trong boán bieån caû giaûm bôùt moät ít coøn ba ngaøn 

 
____________________________________________ 
(1) baûn dòch naày thieáu phaàn môû ñaàu phaùp-hoäi, xeùt ra gioáng nhö kinh do ngaøi Nghóa Tònh dòch neân sao 
cheùp phaàn ñoù ñeå sang ñaây cho troïn nghóa. Thoâng thöôøng thì ngaøi Cöu-Ma-La-Thaäp dòch raát chính xaùc, 
coù leõ do moái aên baûn khaéc baèng goã hay giaáy phieán bò moït ñuïc maát neân ôû ñaây thieáu phaàn môû ñaàu? 
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do-tuaàn (yojana) (1). Luùc aáy, ñaát ôû Dieâm-Phuø-Ñeà (Jambudvipa: teân Ñòa Caàu) 

daøi möôøi (10.000) ngaøn do-tuaàn, roäng taùm ngaøn (8.000) do-tuaàn, baèng phaúng 

nhö göông goïi laø Hoa Nhuyeán (2). Coû phuû khaép maët ñaát, caùc loaïi caây coái, hoa 

quaû thaät sum sueâ. Caây ôû ñaây ñeàu cao ba möôi (30) daëm, thaønh phoá noái tieáp 

nhau, gaø coù theå bay qua laïi, tuoåi thoï cuûa con ngöôøi laø taùm vaïn boán ngaøn naêm. 

Hoï coù ñaày ñuû oai ñöùc, trí tueä vaø saéc löïc an vui. Chæ coù ba beänh: 1- ñaïi tieåu tieän. 

2- aên uoáng. 3- giaø suy. Ngöôøi nöõ ôû ñaây naêm traêm (500) tuoåi môùi keát hoân. 

 Khi aáy coù moät thaønh lôùn teân Sí-ñaàu-maïc (Ketumati: Dieäu Traøng Töôùng), 

daøi möôøi hai (12) do-tuaàn, roäng baûy (7) do-tuaàn, voâ cuøng saïch seõ, traät töï vaø toát 

ñeïp. Ngöôøi ôû trong thaønh naøy phöôùc ñöùc sung maõn vaø nhôø phöôùc ñöùc neân hoï raát 

giaøu sang, vui veû, an bình. Thaønh naøy coù baûy baùu vaø laàu gaùc, cöûa lôùn, söûa soå, 

lan can ñeàu do baûy baùu taïo thaønh, löôùi chaân chaâu bao phuû leân treân, ñöôøng saù 

roäng möôøi hai daëm, ñöôïc queùt doïn saïch seõ, coù ñaïi-löïc Long-Vöông (Nagaraja) 

teân A-La-Thi-Khí (Arasikhi). Ao vaø cung ñieän cuûa Long-Vöông gaàn thaønh. Vaøo 

luùc nöûa ñeâm, trong ao naøy thöôøng coù möa phuøn ñeå ñaàm buïi, vì theá maët ñaát öôùt 

____________________________________________ 
(1) hieän nay bôø bieån treân theá giôùi laø 372.384 daëm, ngaøy sau chæ coøn 240.000 daëm. Muoái bieån seõ coâ 
ñoïng laïi, laáp laùnh treân ñaát boài. Gioáng nhö bong boùng thoåi phuøng ra, beà maët trôn laùng tuyeät ñeïp vì möïc 
nöôùc bieån ruùt xuoáng nhieàu neân chaát muoái ñoïng laïi phaûn chieáu aùnh saùng maët trôøi trôû neân laáp laùnh. 
(2) Hieän nay trong loøng Traùi Ñaát söùc noùng cöù tuoân traøo ra maø 90 phaàn 100 nuùi löûa laïi taäp trung ôû döôùi 
bieån, nhieàu nhöùt laø vuøng Nam Thaùi Bình-Döông. 
Vaøo thôøi ñoù söùc eùp trong coát Traùi Ñaát giaûm xuoáng raát nhieàu. P2 = P1 (V1/V2); so vôùi con soá cöïc lôùn 
cuûa V vaø P thì söï thay ñoåi cuûa nhieät ñoä T khoâng ñaùng keå, T1 ~ T2 ;  

V1= VJambudvipa = (4/3)(3.1416) a2
 b ; 

a: baùn kính cuûa xích ñaïo = 6.378.135 m and b: baùn kính cöïc ñòa caàu = 6.356.750 m; 
nhö vaäy VJambudvipa = 1.083.206.256.123.080.894.852 m3, hoaëc 1,08x1021 m3. AÙp-suaát taïi ñaùy lôùp 
voû taän cuøng trong ruoät Ñòa Caàu laø khoaûng 80 ñeán 140 GPa (coát loõi ôû trong laø chaát raén); P1 toái ña = 140 
Gpa, V2 = VJambudvipa 8,000,000 nöõa laø 1.024 x 109

 m; V2 = (4/3) (3.1416) (0.64x 109)2
 (0.51x 109m) = 8.75x 1026 

m3. Nhö vaäy, P2 toái ña = 140 GPa (1.08321x 1021
 m3/8.75x 1026

 m3) = 17.33x10-5
 GPa hay 17.33 laàn aùp 

suaát khoâng khí. AÙp suaát khoâng khí laø 76 cm Hg (1 cm Hg = 13.3 milibars) töùc 29.92 inches hay 1013.2 
milibars; vì vaäy, ñieàu naày coù theå thöïc hieän, truïc Ñòa Caàu thaúng laïi, con ngöôøi thôøi ñoù seõ raát khaùc bieät ... 
Khi V vaø P thay ñoåi thì T cuõng thay ñoåi, ñaây laø keát quaû cuûa moâi tröôøng soáng bò thay ñoåi ñoät 
ngoät, caùc gioáng vaät lôùn bò ñaøo thaûy treân 100.000.000 naêm veà tröôùc... 
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saùng nhö thoa daàu, ngöôøi ñi ñöôøng khoâng bò buïi baùm. Ñaây laø nhôø phöôùc ñöùc 

cuûa daân chuùng neân ñöôïc nhö vaäy. Ñöôøng saù khaép nôi ñeàu coù truï ngoïc minh 

chaâu cao möôøi daëm, aùnh saùng chieáu toûa suoát ngaøy ñeâm phaùt ra töø truï naøy neân 

khoâng caàn duøng ñeán aùnh saùng cuûa ñeøn ñuoác. Töø nhöõng neûo ñöôøng ñeán nhaø cöûa, 

thaønh aáp hoaøn toaøn khoâng coù moät cuïc ñaát nhoû naøo, maët ñaát ñöôïc phuû thuaàn 

baèng caùt vaøng vaø coù nhöõng ñuïn vaøng baïc ôû khaép nôi. 

Coù Thaàn Ñaïi Daï-Xoa (Yaksha) teân Baït-Ñaø-Ba-La-Xa-Taéc-Ca luoân baûo veä 

vaø queùt doïn saïch seõ trong thaønh. Neáu coù nhöõng vaät dô hay ñaïi tieåu tieän thì maët 

ñaát nöùt ra tieáp nhaän nhöõng vaät dô ñoù, xong roài kheùp laïi nhö cuõ. Ngöôøi naøo saép 

cheát, töï nhieân ñi ñeán giöõa moä maø cheát. Ñôøi soáng thaät an vui, khoâng coù nhöõng 

naïn troäm caép, giaëc cöôùp hay oaùn thuø. Laøng maïc, phoá xaù khoâng ai ñoùng cöûa, 

cuõng khoâng buoàn phieàn vì nhöõng naïn binh ñao, nöôùc, löûa hay ñoäc haïi, ñoùi khaùt. 

Ngöôøi ngöôøi soáng vôùi nhau baèng taâm töø aùi, cung kính, thuaän hoøa. Hoï cheá phuïc 

caùc caên, noùi naêng khieâm toán. 

Naøy Xaù-Lôïi-Phaát! Ta noùi toùm taét cho ngöôi nghe veà söï an vui, giaøu coù taïi 

thaønh aáp ôû coõi nöôùc kia. Trong nhöõng ao, suoái, vöôøn, röøng nôi ñaây, töï nhieân coù 

nöôùc taùm coâng ñöùc vaø treân maët ao phuû ñaày hoa sen ñuû maøu saéc: xanh, hoàng, ñoû, 

traéng xen nhau raát ñeïp ; boán phía ao coù boán baäc theàm baèng chaâu baùu. Coù nhieàu 

gioáng chim tuï taäp laïi thöôøng truù nguï nôi ao, hoùt líu lo taïo thaønh aâm thanh tuyeät 

dieäu nhö chim thieân nga, chim uyeân öông, chim coâng (khoång-töôùc), chim phæ 

thuùy, chim anh vuõ (keùt), chim xaù-lôïi (haït), chim cöu-na-la, chim kyø baø kyø baø ... 

vaø coøn nhöõng loaøi chim khaùc hoùt hay tuyeät vôøi, khoâng theå tính heát. Trong nöôùc 

coù ñaày caây thôm, quaû ngoït. 

Baáy giôø, trong Dieâm-Phuø-Ñeà thöôøng coù muøi höông tuyeät haûo, gioáng nhö 

laø nuùi höông, chaûy ra nhöõng vò ngoït thôm ngon tröø beänh hoaïn. Möa nhuaàn thaám 

theo thôøi tieát neân luùa gaïo toát töôi, khoâng sanh ra loaøi coû daïi maø chæ thuaàn moät 

loaïi luau ngon, duøng coâng söùc raát ít, thu hoaïch laïi nhieàu, ngöôøi aên caûm thaáy 

thôm ngon, taêng nhieàu khí löïc. 
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Trong nöôùc luùc aáy coù Vua Chuyeån-Luaân teân Nhöôïng Khöù (Sankhara), 

coù boán loaïi binh, khoâng caàn duøng ñeán oai löïc ñeå trò vì daân chuùng. Vua coù ngaøn 

ngöôøi con traùng kieän, oai huøng, phaù tan giaëc oaùn. Vua coù baûy baùu: 1)- kim-luaân 

baûo, 2)-töôïng baûo, 3)- maõ baûo, 4)- chaâu baûo, 5)- nöõ baûo, 6)- chuû taøng baûo vaø 7)- 

chuû binh baûo. Ñaát nöôùc naøy coù ñaøi baûy baùu, taát caû ñeàu cao ngaøn tröôïng (400 

meùt), ngaøn ñaàu, ngaøn baùnh xe vaø roäng saùu möôi tröôïng (24). Coù boán kho taøng 

lôùn, moãi moät kho taøng lôùn laïi coù boán öùc (4x107) kho taøng nhoû xung quanh. 

1. Kho taøng Y-laëc-baùt (Siddhartha) ôû nöôùc Caøn-ñaø-la, 

2. kho taøng Baøn-du-ca (Sirivaddha) ôû nöôùc Di-ñeà-la, 

3. kho taøng Taân-ca-la (Vaddhamana) ôû nöôùc Tu-la-tra, 

4. kho taøng cuûa Vua Nhöôïng Khöù teân Höôùng-khö (Candaka) ôû nöôùc Ba- 

 la-naïi. 

Boán kho taøng lôùn naøy chu vi moät ngaøn do-tuaàn (1.000 yojana), trong ñoù 

ñaày aép traân baûo. Coù boán con roàng lôùn töï baûo veä kho taøng. Boán kho taøng lôùn vaø 

caùc kho taøng nhoû töï nhieân phun ra nhö hình hoa sen, voâ soá ngöôøi cuøng ñeán tham 

quan. Caùc kho baùu naøy khoâng coù ngöôøi troâng giöõ, nhöõng ngöôøi troâng thaáy cuõng 

khoâng sanh taâm tham ñaém, boû ra ñaát gioáng nhö ngoùi ñaù, coû caây, cuïc ñaát... 

Nhöõng ngöôøi troâng thaáy chaâu baùu ñeàu sanh taâm nhaøm chaùn maø nghó theá naøy: 

Xöa kia, caùc chuùng sanh do chaâu baùu naøy maø cuøng taøn haïi laãn nhau, laïi cuøng 

quanh co, löôøng gaït, cöôùp ñoaït nhau, laøm cho taêng theâm toäi loãi raøng buoäc nôi 

ñöôøng sanh töû. 

Thaønh Sí-ñaàu-maïc ñöôïc caùc löôùi chaâu baùu phuû khaép beân treân vaø trang 

hoaøng nhöõng phong linh baùu, moãi khi gioù nheï xao ñoäng chuùng vang ra nhöõng 

thanh aâm traàm nheï ngaân nga nhö chuoâng ñoàng. Trong thaønh Sí-ñaàu-maïc coù 

ngöôøi chuû ñaïi Baø-La-Moân (Brahmana) teân Dieäu-Phaïm (Subrahma: Thieän-Tònh 

hay Dieäu-Tònh). 

Ngöôøi nöõ Baø-La-Moân teân Phaïm-Ma-Ba-Ñeà (Brahmavati: Tònh-Dieäu), Boà-

Taùt Di-Laëc thaùc sanh laøm con cuûa hai vò Baø-La-Moân naøy. Ngaøi coù thaân maøu 

Pram
 N

gu
ye

n



89 
 

vaøng roøng, ba möôi hai (32) töôùng toát, chuùng sanh troâng thaáy nhìn maõi khoâng 

nhaøm, thaàn löïc voâ löôïng khoâng theå nghó baøn, haøo quang toûa chieáu xuyeân suoát 

taát caû, phuû môø heát aùnh saùng cuûa maët traêng, maët trôøi vaø hoûa chaâu. Thaân Boà-Taùt 

cao ngaøn thöôùc (1.000 meùt), ngöïc roäng ba möôi (30) tröôïng (120 meùt), maët daøi 

möôøi hai tröôïng boán thöôùc (57,6 meùt). Thaân theå toaøn veïn ñoan chaùnh, khoâng gì 

saùnh ñöôïc. Ngaøi thaønh töïu töôùng toát nhö töôïng vaøng roøng, maét thòt thanh tònh 

nhìn xa möôøi do-tuaàn (800 daëm Anh), thöôøng toûa aùnh saùng boán phía maët haøng 

traêm do-tuaàn (8.000 daëm Anh), aùnh saùng cuûa maët traêng, maët trôøi vaø hoûa chaâu 

khoâng hieän ra ñöôïc. Chæ coù haøo quang ñöùc Phaät laø toát ñeïp vi dieäu ñeä nhaát. 

Boà-Taùt Di-Laëc voâ cuøng thöông xoùt khi quaùn thaáy cuoäc ñôøi nguõ duïc ñöa 

ñeán nhieàu hoaïn naïn vaø laøm chìm ñaém bieát bao chuùng sanh vaøo bieån caû sanh töû 

(samsara). Vì lyù do ñoù maø Ngaøi chaùnh nieäm tö duy, khoâng thích soáng ôû gia ñình. 

Vua Nhöông-Khöù cuøng caùc ñaïi thaàn ñem ñaøi baùu naøy daâng leân Boà-Taùt Di-Laëc. 

Boà-Taùt nhaän xong ñem cho caùc Baø-La-Moân. Caùc Baø-La-Moân nhaän xong lieàn 

laøm huûy hoaïi, phaân taùn heát.  

Boà-Taùt Di-Laëc nhìn thaáy ñaøi baùu toát ñeïp naøy bò voâ-thöôøng trong thoaùng 

choác vaø nhaän thaáy taát caû nhöõng gì hieän höõu cuõng ñeàu bò hoaïi dieät, neân tu quaùn 

voâ thöôøng, xuaát gia hoïc Ñaïo. 

Boà-Taùt Di-Laëc ngoài döôùi coäi caây Boà-Ñeà teân Long Hoa (Nagapuspa), laù 

caønh thaân caây cao 50 daëm. Vaøo ngaøy Boà-Taùt Di-Laëc xuaát gia, lieàn ñaéc quaû Voâ- 

Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc (Anuttara-samyak-sambodhi). 

Luùc ñoù, chö Thieân, Long Thaàn Vöông aån thaân, tuoân hoa höông xuoáng 

cuùng döôøng Phaät Di-Laëc (Buddha Maitreya). Tam Thieân Ñaïi Thieân Theá Giôùi 

(goàm coù 1.000.000.000 theá giôùi heä) ñeàu chaán ñoäng maïnh. Phaät Di-Laëc phoùng 

haøo quang toûa chieáu voâ löôïng coõi nöôùc, nhöõng ai coù duyeân hoùa ñoä ñeàu ñöôïc 

thaáy Phaät. 

Luùc baáy giôø, moïi ngöôøi töï nghó: 

Daàu cho ngaøn vaïn öùc naêm höôûng thuï thuùvui nguõ duïc vaãn khoâng 
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thoaùt khoûi khoå ñau trong ba ñöôøng aùc (aparagati), vôï con hay taøi 

saûn vaãn khoâng cöùu giuùp ñöôïc. Cuoäc ñôøi mong manh, maïng ngöôøi 

khoù giöõ ñöôïc laâu daøi, nay chuùng ta neân tu haønh phaïm haïnh 

(brahmacarya) nôi giaùo phaùp Phaät. 

Suy nghó nhö vaäy roài hoï xin xuaát gia hoïc ñaïo. 

Khi aáy, Vua Nhöông Khöù cuøng taùm vaïn boán ngaøn (84.000) ñaïi thaàn cung 

kính xung quanh Phaät Di-Laëc xin xuaát gia hoïc ñaïo. 

Coù taùm vaïn boán ngaøn (84.000) caùc Baø-La-Moân nhieàu trí tueä thoâng minh 

cuøng xin xuaát gia trong giaùo phaùp Phaät Di-Laëc. (1) 

Tröôûng Giaû Tu-Ñaït-Na (Drhapati Suddata, töùc Caáp-Coâ-Ñoäc) nay laø 

Tröôûng-giaû Tu-Ñaït cuøng vôùi taùm vaïn boán ngaøn (84.000) ngöôøi ñeàu xin xuaát gia. 

Coù anh em Loâ-Sö-Ñaït-Ña Phuù-Lan-Na cuøng vôùi taùm vaïn boán ngaøn 

(84.000) ngöôøi xin xuaát gia. 

Coù hai Ñaïi-Thaàn, moät ngöôøi teân Chieân-Ñaøn, moät ngöôøi teân Tu-Maïn ñöôïc 

Vua yeâu meán, troïng duïng cuõng cuøng vôùi taùm vaïn boán ngaøn (84.000) ngöôøi xin 

xuaát gia trong giaùo phaùp Phaät. 

Baûo-nöõ cuûa Vua Nhöông-Khöù teân Xaù-Di-Baø-Ñeá nay laø Tyø-Xaù-Khö 

(Viasakha: vôï cuûa oâng Tu-Ñaït/Caáp-Coâ-Ñoäc) cuøng vôùi taùm vaïn boán ngaøn 

(84.000) theå nöõ ñeàu xin xuaát gia. 

Thaùi-Töû cuûa Vua Nhöông-Khöù teân Thieân-Saéc (Devarupa), nay laø Ñeà-Baø-

Na (Devadatta), cuøng vôùi taùm vaïn boán ngaøn (84.000) ngöôøi ñeàu xin xuaát gia. 

Tu-Ma-Ñeà (Sumati: Dieäu-Hueä) con cuûa moät Baø-La-Moân laø thaân toäc cuûa  

_________________________________________ 
(1) con soá naày ñöôïc laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn, ñeàu cuøng mang chung moät yù nghóa. Thöù nhöùt laø chuùng hoäi 
ñoâng vaày ñuùng soá 84.000 ngöôøi. Thöù hai coù yù nghóa laø ñem baùt thöùc (nhaõn, nhæ, tæ, thieät, thaân, yù, yù-caên 
vaø taøng-thöùc), töù ñaïi (ñaát, nöôùc, gioù, löûa), tam ñoäc (tham, saân vaø si) hay tam-giôùi (duïc, saéc vaø voâ-saéc) 
quy höôùng veà Phaät. Phaät tieâu bieåu cho Voâ-Caáu Thöùc töùc laø chuû teå cuûa baùt thöùc, töù ñaïi vaø tam-giôùi, neân 
thaønh Ñaïo quaû A-La-Haùn. Neáu nhö ngöôøi khoâng nhöùt taâm quy höôùng maø mong caàu tieåu quaû coøn khoâng 
ñöôïc huoáng laø ñaïi quaû cuûa baäc Sa-moân hay Boà-Taùt. 
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Phaät Di-Laëc, coù trí tueä vaø caùc caên lanh lôïi, nay laø Uaát-Ña-La cuøng vôùi 

taùm vaïn boán ngaøn (84.000) ngöôøi xin xuaát gia trong giaùo phaùp Phaät. 

Voâ löôïng ngaøn vaïn öùc ñaïi chuùng naøy vì thaáy cuoäc ñôøi khoå naõo neân 

muoán xuaát gia trong giaùo phaùp Phaät Di-Laëc. 

Ñöùc Phaät Di-Laëc bieát taâm nieäm cuûa ñaïi chuùng neân noùi: 

Nay caùc ngöôi khoâng vì thuù vui sanh leân Trôøi, khoâng vì thuù vui 

ñôøi hieän taïi maø ñeán choã Ta, chæ vì nhaân duyeân Nieát-Baøn (Nirvana), 

Thöôøng (Nityata), Laïc (Sukha). 

Caùc ngöôi ñaõ troàng nhieàu thieän caên nôi phaùp Phaät, do ñöùc Phaät 

Thích-Ca Maâu-Ni (Shakyamuni) ñeå laïi giao phoù cho Ta. Theá neân, hoâm 

nay caùc ngöôi ñeán choã Ta, Ta xin tieáp nhaän. 

Caùc ngöôi do ñoïc tuïng, phaân tích, quyeát ñònh tu taïng A-tyø-ñaøm 

(Abhidharma-pitaka: Thaéng-Phaùp Taïng), Ñoá-loä-tyø-ni (Vinaya-pitaka: 

Giôùi Taïng) vaø tu taäp caùc coâng ñöùc neân ñeán choã Ta. 

Hoaëc ñem côm aùo cuùng döôøng cho ngöôøi trí tueä giöõ giôùi, do tu 

caùc coâng ñöùc naøy neân ñeán choã Ta. 

Hoaëc ñem traøng phan, hoa höông cuùng döôøng Phaät, do tu coâng 

ñöùc naøy neân ñeán choã Ta. 

Hoaëc boá thí, giöõ trai giôùi, tu taäp taâm töø, thöïc haønh coâng ñöùc naøy 

neân ñeán choã Ta. 

Hoaëc vì söï khoå naõo cuûa chuùng sanh, muoán laøm cho hoï ñöôïc an 

vui neân tu taäp coâng ñöùc naøy vaø ñöôïc ñeán choã Ta. 

Hoaëc giöõ giôùi, nhaãn nhuïc, tu trí tueä thanh tònh, do coâng ñöùc naøy 

neân ñeán choã Ta. 

Hoaëc cuùng döôøng thöïc phaåm, cuùng döôøng chö Taêng, cuùng döôøng 

thöùc aên cho leã hoäi, giaûng kinh, vì tu coâng ñöùc naøy neân ñeán choã Ta. 

Hoaëc giöõ giôùi, nghe nhieàu, tu taäp thieàn ñònh (dhyana) vaø trí tueä 

voâ laäu, do coâng ñöùc naøy neân ñeán choã Ta. 
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Hoaëc xaây thaùp (stupa), cuùng döôøng xaù-lôïi (sarira), do coâng ñöùc 

naøy neân ñeán choã Ta. 

Laønh thay (sadhu) ñöùc Phaät Thích-Ca Maâu-Ni! Ñaõ kheùo giaùo hoùa 

traêm ngaøn vaïn öùc chuùng-sanh nhö vaäy, laøm cho hoï ñeán choã Ta. 

Phaät Di-Laëc ba laàn ngôïi khen ñöùc Phaät Thích-Ca Maâu-Ni, sau ñoù Ngaøi 

thuyeát phaùp vaø noùi theá naøy: 

Nhöõng chuùng sanh naøo ôû trong cuoäc ñôøi xaáu aùc, nhieàu 

tham duïc, saân haän, ngu si, meâ hoaëc vaø maïng soáng ngaén nguûi maø 

laøm ñöôïc vieäc khoù laøm nhö: tu haønh, giöõ giôùi, laøm caùc coâng ñöùc 

thì thaät laø hy höõu. 

Trong luùc coù nhöõng chuùng sanh khoâng bieát ñeán cha meï, 

Sa-moân, Baø-la-moân; khoâng bieát ñaïo phaùp, gaàn guõi vôùi ñao binh, 

giaëc cöôùp, saùt haïi laãn nhau, ñam meâ nôi nguõ duïc, ganh tò, doái traù, 

quanh co; taø nguïy vaån ñuïc, khoâng coù taâm thöông meán, uoáng 

maùu, aên thòt, laøm vieäc gieát haïi. Nhöõng ai ôû trong choán ñoù maø coù 

theå tu haønh, laøm vieäc thieän thì thaät laø hy höõu. 

Hay thay, ñöùc Phaät Thích-Ca Maâu-Ni! Ngaøi ñaõ ñem taâm 

ñaïi-bi ban raûi cho khaép chuùng sanh bò khoå naõo baèng nhöõng lôøi 

raên daïy voâ cuøng chaân thaät. Vaø Ngaøi ñaõ chæ daïy Ta söï giaùo hoùa 

cöùu ñoä caùc ngöôi trong töông lai. 

Baäc Thaày nhö vaäy thaät khoù ñöôïc gaëp. Trong thaâm taâm 

Ngaøi luoân thöông töôûng chuùng sanh trong cuoäc ñôøi xaáu aùc. Ngaøi 

cöùu giuùp hoï thoaùt khoûi khoå ñau vaø laøm cho hoï ñöôïc an oån. 

Ñöùc Phaät Thích-Ca Maâu-Ni vì caùc ngöôi maø boá thí ñaàu, 

tai, muõi, tay, chaân, thaân theå... Ngaøi ñaõ chòu bieát bao khoå naõo ñeå 

mang laïi lôïi laïc cho caùc ngöôi. 

Ñöùc Phaät Di-Laëc an uûi voâ löôïng chuùng sanh baèng nhöõng lôøi khai Ñaïo nhö 

vaäy, khieán hoï voâ cuøng hoan hyû. Sau ñoù, Ngaøi môùi thuyeát phaùp. Trong soá chuùng 
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sanh ñoù coù ngöôøi phöôùc ñöùc sung maõn, cung kính tin thoï vaø khaùt ngöôõng Ñaïi 

Sö, hoï muoán nghe phaùp neân suy nghó: ‘Nguoàn goác caùc khoå do nguõ-duïc baát tònh. 

Chuùng ta neân töø boû lo saàu khoå naõo, bieát phaùp khoå vui ñeàu laø voâ thöôøng’. 

Phaät Di-Laëc quaùn saùt taâm cuûa ñaïi chuùng khi aáy ñeàu thanh tònh, thuaàn 

thuïc. 

Ngaøi thuyeát phaùp Töù-Ñeá, nhöõng ngöôøi ñöôïc nghe ñoàng thôøi ñaït Ñaïo 

Nieát-Baøn. 

Luùc baáy giôø, Phaät Di-Laëc ôû vöôøn Hoa-Laâm. Vöôøn naøy coù dieän tích 100 

do-tuaàn (1), ñaïi chuùng ñaày khaép vöôøn. 

   Hoäi thuyeát phaùp laàn ñaàu coù chín möôi saùu öùc (96x107) ngöôøi ñaéc quaû A- 
  La-Haùn (Arhat). 

Ñaïi hoäi thuyeát phaùp laàn hai coù chín möôi boán öùc (94x107) ngöôøi ñaéc quaû 
A-La-Haùn. 

Hoäi thuyeát phaùp laàn ba coù chín möôi hai öùc (92x107) 92 öùc ngöôøi ñaéc 

quaû A-La-Haùn. 

Phaät Di-Laëc ñaõ chuyeån phaùp luaân hoùa ñoä chö thieân vaø loaøi ngöôøi roài, 

Ngaøi daãn caùc ñeä töû vaøo thaønh khaát thöïc. 

Voâ löôïng chuùng Trôøi Tònh-Cö (Suyama) cung kính theo Phaät vaøo thaønh 

Sí-ñaàu-maïc. Trong luùc vaøo thaønh, hoï hieän voâ soá thaàn löïc vaø voâ löôïng söï bieán 

hieän. 

Thích-Ñeà Hoaøn-Nhaân (Sakkra) cuøng chö Thieân coõi Duïc (Kamadhatu), 

Phaïm Thieân Vöông (Mahabrahmaraja) cuøng chö Thieân coõi Saéc (Rupadhatu) 

troãi traêm ngaøn loaïi aâm nhaïc ca ngôïi coâng ñöùc Phaät vaø möa tuoân nhöõng hoa trôøi, 

boät thôm Chieân-ñaøn cuùng döôøng ñöùc Phaät. Hoï döïng traøng phan, loïng che khaép 

caùc neûo ñöôøng vaø ñoát nhöõng loaïi höông thôm, khoùi tuï nhö maây. 

____________________________________________ 
(1) vaên döôùi noùi roõ “Ñaïo traøng thuyeát phaùp roäng 80 do-tuaàn, daøi 100 do-tuaàn”, 1 yojana laø 80 daëm 
Anh, töùc 64x106

 daëm vuoâng. Luùc aáy, ñaát ôû Dieâm-Phuø-Ñeà daøi möôøi ngaøn do-tuaàn, roäng taùm ngaøn do-

tuaàn, töùc dieän tích laø 512x109
 daëm vuoâng. 
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Khi ñöùc Theá-Toân vaøo thaønh, Ñaïi Phaïm Thieân-Vöông vaø Thích-Ñeà Hoaøn- 

Nhaân chaép tay cung kính noùi keä taùn thaùn: 

Ñaáng Chaùnh-Bieán-Tri Löôõng-Tuùc Toân 

Trôøi ngöôøi theá gian khoâng saùnh kòp 

Theá-Toân Thaäp-Löïc raát hy höõu 

Ruoäng phöôùc toát cao toät voâ bieân 

Ai cuùng döôøng Phaät sanh leân Trôøi 

Cung kính ñaûnh leã baäc tinh-taán. 

Luùc aáy, Thieân (Deva), Nhaân, La-saùt (Rashassa) ... troâng thaáy ñaïi löïc 

roäng lôùn cuûa Phaät chinh phuïc taát caû. Ngaøn vaïn öùc voâ löôïng chuùng sanh ñeàu raát 

hoan hyû. 

Hoï chaép tay ca ngôïi: ‘Voâ cuøng hy höõu! Voâ cuøng hy höõu! Coâng ñöùc thaàn 

löïc cuûa Nhö-Lai vieân maõn khoâng theå nghó baøn.’ 

Chö Thieân, Nhaân ñem hoa sen ñuû maøu saéc xen laãn vaø hoa Maïn-ñaø-la ñeå 

raûi treân ñaát Phaät. Hoa tuï laïi cao ñeán ñaàu goái. Chö Thieân trong hö khoâng troãi 

traêm ngaøn aâm nhaïc ca ngôïi coâng ñöùc Phaät. Töø ñaàu ñeâm ñeán cuoái ñeâm, Ma-

Vöông (1) luoân caûnh tænh moïi ngöôøi raèng: 

Caùc ngöôi ñaõ ñöôïc laøm thaân ngöôøi, ñöôïc gaëp thôøi toát ñeïp, chôù 

neân nguû nghæ suoát ñeâm ñeå taâm trí meâ muoäi. Hoaëc ñöùng hay ngoài, caùc 

ngöôi cuõng caàn phaûi noã löïc tinh taán giöõ chaùnh nieäm, quaùn saùt chaân chính 

veà Naêm AÁm (Pncaskandha), Voâ-Thöôøng (Anityata), Khoå (Duhkha),  

______________________________________ 

(1) Ma Vöông thöôøng laø ngöôøi tu theo ngoaïi Ñaïo, coù phöôùc raát lôùn, nhöng coù kieán chaáp taø vaïy nhöùt laø 
chaáp ngaõ, chaáp thaân, chaáp phaùp laø thaät coù, ôû choã voâ thöôøng cho laø thöôøng, ôû choã voâ laïc cho laø laïc, ôû 
choã voâ ngaõ cho laø ngaõ ôû choã baát tònh cho laø tònh. Coøn vò Ma-Vöông naày ñaây chaéc haún laø ñeä Baùt Baát-
Ñoäng Ñòa Ñaïi Boà-Taùt hoùa thaân ñeå chæ baøy caùc phaùp aán cuûa thaäp phöông tam theá chö Phaät cho chö 
Thieân. Chö Thieân laø nhöõng ngöôøi laønh hay laøm vieäc thieän nhö boá thí trì giôùi, tinh taán nhaãn nhuïc thieàn 
ñònh nhöng trí tueä keùm, khoâng coù loøng töø bi nhieàu maø ngaõ maïn laïi cao, khoâng coù phaùp phöông tieän, 
nhöng coù thaàn thoâng bieán hoùa, caûnh giôùi thuaàn ñeïp so vôùi caùc boä loaïi Quyû Thaàn, Ngöôøi, Suùc-Sanh, 
Ngaï Quyû, Ñòa Nguïc, nhöng chöa rôøi khoûi Tam Giôùi vaãn bò nghieäp löïc raøng buoäc, vaãn bò Ma nhieáp trì. 
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Khoâng (Sunyata), Voâ-Ngaõ (Anatmata). Caùc ngöôi haõy thöïc haønh theo lôøi 

Phaät daïy, chôù coù buoâng lung. Neáu ai phaùt sanh nghieäp aùc, sau naøy chaéc 

chaén ñöa ñeán hoái haän. 

Khi ñoù, treân caùc neûo ñöôøng, nam nöõ ñeàu baét chöôùc noùi theo: 

Caùc ngöôi haõy thöïc haønh theo lôøi Phaät daïy, chôù coù buoâng lung. 

Neáu ai phaùt sanh nghieäp aùc, sau naøy chaéc chaén seõ hoái haän. Haõy noã löïc 

phöông tieän, tinh taán caàu Ñaïo, chôù ñaùnh maát phaùp lôïi laïc maø rong ruoãi 

theo con ñöôøng sanh töû. Khoù thay ñöôïc gaëp ñaáng Ñaïo-Sö cöùu vôùt khoå 

naõo cho chuùng sanh nhö vaäy. Nhôø taâm kieân trì tinh taán seõ ñöôïc Nieát-Baøn 

thöôøng laïc. Caùc ñeä töû cuûa Phaät Di-Laëc ñeàu ñaày ñuû oai nghi, thaân ñoan 

chaùnh. Hoï nhaøm chaùn sanh - giaø - beänh - cheát, hoïc roäng, nghe nhieàu, 

baûo veä kho taøng chaùnh phaùp, ñöôïc lìa boû caùc duïc nhö chim soå loàng. 

Luùc baáy giôø, Phaät Di-Laëc muoán ñeán choã Tröôûng-laõo Ñaïi Ca-Dieáp 

(Mahakasyapa), Ngaøi cuøng töù chuùng vaân-taäp ñeán nuùi Kyø-Xaø-Quaät (Grdhrakuta) vaø taát 

caû ñeàu troâng thaáy Ñaïi Ca-Dieáp treân ñænh nuùi (1). Trong thaâm taâm cuûa ñaïi chuùng voâ cuøng 

kinh ngaïc. Ñöùc Phaät Di-Laëc ngôïi khen: 

Tyø-kheo Ñaïi Ca-Dieáp laø vò ñeä töû lôùn cuûa Phaät Thích-Ca Maâu-Ni 

(Buddha Shakyamuni). 

Phaät Thích-Ca Maâu-Ni ôû trong ñaïi chuùng thöôøng ca ngôïi, taùn thaùn 

haïnh ñaàu-ñaø ñeä nhaát cuûa Tyø-kheo. 

____________________________________________ 
(1) Ngöôøi thöôøng hieän nay khoâng ai coù theå truï theá quaù 1.000 huoáng laø 8.100.000 naêm nöõa. 
Ñieàu naày thaät khoù tin khoù nhaän coù phaûi vaäy khoâng? Moãi ngaøy con ngöôøi hít thôû khoaûng 21.600 
laàn, duy trì maïng soáng ñöôïc 75 tuoåi laø raát toát, khoâng keå nhöõng keû soáng thöøa, luù laãn, khoâng bieát 
Ñaïo. Neáu moãi ngaøy chuùng ta ít thôû khoaûng 24 laàn thì quyeát seõ hieåu ñöôïc thuaät döôõng sanh cuûa 
caùc baäc Thaùnh. Ngaøi Ñaïi Ca-Dieáp ñaâu phaûi chæ coù nhuïc-thaân maø ngaøi ñaõ chuyeãn hoùa töù-ñaïi 
thaønh Thaân Kim-Cang (Vajradeha) hay Huyeãn Thaân Thanh-Tònh, hay Thaân Nguõ-Saéc; ñaây laø 
choã thaäm thaâm bí-maät cuûa chö Phaät vaäy. Ngöôøi khoâng tu theo Bí-Maät Chaân-Ngoân quyeát 
khoâng theå naøo bieát ñöôïc! Neáu coù duyeân, xem Ñaïi Chuù Giaûi Toân Kinh Vieân-Giaùc, Chìa 
Khoùa Nhoû Môû Caùc Maät Luaän, ñeàu do Nguyeãn Pram thöïc hieän. 
 

 

Pram
 N

gu
ye

n



96 
 

Tyø-kheo Ñaïi Ca-Dieáp thoâng ñaït thieàn-ñònh (dhyana) giaûi thoaùt 

(vimoksa) tam-muoäi (samadhi), maëc daàu coù nhieàu thaàn-löïc nhöng taâm 

khoâng cao ngaïo, coøn laøm cho chuùng sanh ñöôïc nhieàu hoan hyû. 

Tyø-kheo Ñaïi Ca-Dieáp luoân thöông töôûng nhöõng chuùng sanh baàn cuøng, haï tieän, 

khoå naõo vaø cöùu giuùp hoï heát khoå naõo, ñöôïc an vui. 

Ñöùc Phaät Di-Laëc ngôïi khen nhuïc-thaân cuûa ngaøi Ñaïi Ca-Dieáp: 

Laønh thay (sadhu) Ñaïi Ca-Dieáp! Vò ñaïi ñeä töû cuûa ñaáng coù thaàn 

ñöùc lôùn Thích-Ca Maâu-Ni Phaät ôû nôi ñôøi xaáu aùc vaãn coù theå giöõ taâm tu 

taäp. 

Moïi ngöôøi thaáy Phaät Di-Laëc ngôïi khen ngaøi Ñaïi Ca-Dieáp neân coù 

traêm ngaøn öùc (100.000x107) ngöôøi nhôø nhaân naøy maø nhaøm chaùn cuoäc 

ñôøi vaø ñaéc Ñaïo. Hoï suy nghó: 

Phaät Thích-Ca Maâu-Ni ôû trong cuoäc ñôøi xaáu aùc ñaõ giaùo 

hoùa voâ löôïng chuùng sanh, laøm cho hoï ñöôïc ñaày ñuû saùu 

phaùp thaàn thoâng, thaønh töïu ñaïo quaû A-La-Haùn. 

Ñaïo traøng thuyeát phaùp roäng 80 do-tuaàn, daøi 100 do-tuaàn, nhöõng 

ngöôøi ôû trong ñaïo traøng naøy hoaëc ñöùng hoaëc ngoài, hoaëc gaàn hoaëc xa ñeàu 

töï thaáy Phaät ôû ngay tröôùc maët vaø chæ thuyeát phaùp cho rieâng hoï maø thoâi. 

Ñöùc Phaät Di-Laëc truï theá saùu vaïn (60.000) naêm. Ngaøi thöông xoùt chuùng 

sanh, laøm cho hoï ñöôïc maét phaùp. 

Sau khi Ngaøi dieät ñoä, chaùnh phaùp truï ôû ñôøi cuõng saùu vaïn (60.000) naêm. 

(1) Caùc ngöôi haõy neân tinh taán phaùt taâm thanh tònh, phaùt khôûi caùc nghieäp thieän,  

____________________________________________ 
(1) Toân kinh Di-Laëc Haï Sanh naày vaø toân kinh Quaùn Di-Laëc Boà-Taùt Haï-Sanh do ngaøi Tam-Taïng 
Truùc-Phaùp-Hoä dòch ra Haùn vaên, naêm soá coù sai khaùc chuùt ñænh, nhöng ñaïi yù khoâng khaùc. Ngöôøi hoïc Phaät 
chôù neân caâu neä nôi tieåu tieát, maø luoáng phí so ño phaân bieät, luaän ñaøm lao xao, cheâ bai baäc Coå-Ñöùc, boû 
hoûng vieäc tu taäp cuõng nhö loøng kính troïng chö Phaät, Boà-Taùt cuûa mình! Chôù ñeå moät phen maát thaân 
ngöôøi, laïc vaøo neõo dò loä, trong traêm muoân ngaøn kieáp mang loâng ñoäi söøng ... Duø ngaøn Phaät ra ñôøi cuõng 
khoâng cöùu ñöôïc! 
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ñöôïc gaëp Phaät Di-Laëc nhö ngoïn ñeøn saùng cuûa theá gian, chaéc chaén khoâng nghi 

ngôø. 

Ñöùc Phaät [Thích-Ca Maâu-Ni] daïy kinh naøy xong, Toân-giaû Xaù-Lôïi-Phaát ... ñeàu hoan hyû 

thoï trì, ñaûnh leã Phaät maø lui ra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

— Heát — 
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 Coù raát nhieàu söï khaùc bieät giöõa Tònh-ñoä cuûa moät vò Ñaïi Boà-Taùt (Bodhisattva 

Mahasattva) vaø Tònh-ñoä cuûa moät vò Nhö-Lai (Tathagata). 

 Nhö ñaõ tuyeân-thuyeát trong nhieàu toân kinh: “Haønh giaû phaûi tu-taäp caùc moân tam-muoäi 

(samdhi) vaø nhaäp saâu vaøo Thieàn ñònh ñeå ñöôïc sanh veà Ñaâu-Suaát Noäi-Vieän”. Nhöõng nhaø 

truyeàn-giaùo laïi thuyeát moät thöù taø-kieán: töø choã trích-daãn trong kinh hoï cho raèng ñöùc Boà-Taùt Di-

Laëc khoâng coù phöông-tieän “tieáp-daãn”. Ñieàu naày khoâng theå saùnh cuøng Nguyeän-Löïc cuûa toân 

Phaät Amitabha (Voâ-Löôïng Quang) vaø Quang-Minh Thaàn-Löïc khi maø ngöôøi tu chí-taâm quaùn- 

töôûng veà toân Phaät. Hôn nöõa, toân Phaät Thích-Ca Möu-Ni giaûi-thích veà yù-nghóa cuûa söï “tieáp-

daãn” khi Ngaøi tuyeân-thuyeát veà Cöõu Phaãm Vaõng-Sanh, Ngaøi khuyeân moïi ngöôøi tu hoïc neân caàu 

sanh veà An-Lac Tònh-Ñoä (Sukhavati-Buddhaksetra).    

 Moät laàn nöõa, caên cöù vaøo caùc nhaø truyeàn-giaùo cuûa Tònh-Ñoä Toâng thì söï “tieáp-daãn” naày 

raát giaûn-dò. Haønh-giaû chæ caàn nieäm danh-hieäu Phaät Amitabha vaø, caùm ôn Thaùnh-chuùng ñeán 

theo söï nguyeän-caàu, thì laäp töùc ñöôïc vaõng-sanh. Vieäc naày cuõng gioáng nhö chuyeän nhaäp nguõ 

toøng chinh: nhöõng ai muoán ñi lính thì laäp-töùc trôû thaønh ngöôøi lính chieán, do yù-muoán cuûa hoï ñi 

song song vôùi muïc-ñích cuûa quoác-gia. Ñaây laø moät moät lôøi tuyeân-boá sai-laàm bôûi vì haønh-giaû 

baét buoäc phaûi giöõ hôi thôû ít ra cuõng laø boán phuùt  vaø taâm quaùn Phaät phaûi thaät roõ raøng döôøng 

nhö Ngaøi hieän thaân tröôùc maët vaäy.    

 Caùc nhaø truyeàn-giaùo cuõng tuyeân boá moät caùch beänh hoaïn, “Ñaâu-Suaát-Ñaø Thieân (Tusita) 

cuõng coøn bò haïn-cuoäc trong Duïc-Giôùi maø theá giôùi Ta-Baø cuûa chuùng ta heä-thuoäc. Vì vaäy, nhöõng 

ngöôøi thoái-thaát raát ñoâng nhö caû ñoaøn quaân. Trong Ñaâu-Suaát Noäi-Vieän, caùc thöù chim, soâng, 

röøng, caây, gioù, v.v. ... khoâng  thuyeát-Phaùp vaø nhö theá khoâng theå giuùp chuùng sanh tieâu-dieät caùc 

thöù phieàn-naõo, höôùng veà Tam-Baûo cuõng chaúng phaùt Boà-Ñeà Taâm.” 

 Theo thieån yù cuûa ngöôøi vieát, NGÖÔØI  KHOÂNG PHAÙT BOÀ-ÑEÀ-TAÂM (BODHICITA 

UTTAPADA) KHOÂNG COÙ CÔ-HOÄI SANH VEÀ BAÁT CÖÙ TÒNH-ÑOÄ NAØO CAÛ ! Xem Trì-Danh Nieäm 

Phaät Coù Chaéc-Chaén Ñöôïc Vaõng-Sanh Khoâng?, Pram Nguyeãn, 6/2008, ñeå bieát theâm chi-tieát. 

 Laïi nöõa, nhöõng nhaø truyeàn-giaùo ñaõ tieáp-tuïc tuyeân-boá sai-laàm chaúng haïn nhö trong coõi 

ñoù coù chö Thieân-nöõ (Devi) bò nguõ duïc thieâu ñoát trong taâm, ñeán noãi raát ít ngöôøi thoaùt khoûi söï 

nhieãu-loaïn cuûa aùi-duïc. Ñieàu naày laøm sao coù theå so saùnh vôùi coõi Tònh-ñoä phöông Taây 
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(Sukhavati), ôû coõi ñoù caây vaø chim ñeàu dieãn dieäu Phaùp-aâm vaø gioù thoåi tieáng Boà-Ñeà, tieâu dieät 

phieàn-naõo cuûa chuùng-sanh vaø laøm cho Taâm Boà-Ñeà kieân coá. Hôn nöõa, nôi Tònh-ñoä cuûa Phaät 

Amitabha, khoâng heà coù nhöõng chuùng-sanh tham-duïc hoaëc chuùng-sanh oâm loøng laøm lôïi ích cho 

rieâng mình. ÔÛ ñoù, chæ coù caùc baäc Phaùp-khí Ñaïi-Thöøa. Vì vaäy, phieàn naõo vaø aùc nghieäp  khoâng 

theå khôûi leân. Döôùi nhöõng ñieàu kieän toát ñeïp nhö vaäy, nhöõng ngöôøi tu taäp laøm sao thaát baïi trong 

vieäc ñaït ñeán ñòa-vò Baát-thoái-chuyeãn moät caùch nhanh choùng? Coù nhieàu ñieåm caàn phaûi laøm saùng 

toû.                 

1. Taïi sao ngöôøi tu laïi sôï chö Thieân-nöõ? Nôi Noäi-Vieän Ñaâu-Suaát-Ñaø Thieân khoâng coù 

cô-hoäi ñeå cho chö Thieân laøm vieäc duïc! Laøm sao maø moät ngöôøi ñaõ tu-taäp nhieàu moân 

Tam-muoäi (Samadhi), nhaäp saâu vaøo Chaùnh-ñònh maø vaãn coøn chaáp-tröôùc vaøo vieäc 

aùi-duïc? Baûn-chaát cuûa aùi-duïc nôi Trôøi Ñaâu-Suaát-Ñaø Thieân thì hoaøn-toaøn khaùc nhöõng 

coõi döôùi, xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao cuûa Vuõ-Truï, Pram Nguyeãn, trang 207-210.   

2. Laøm sao maø moät ngöôøi ñaõ tu-taäp nhieàu moân Tam-muoäi (Samadhi), nhaäp saâu vaøo 

Chaùnh-ñònh maø vaãn coøn söï giuùp-ñôû cuûa caây, chim vaø gioù? 

3. Vôùi Cöõu Phaãm Vaõng-Sanh thì laøm sao “chæ coù caùc baäc Phaùp-khí Ñaïi-Thöøa”? 

Ñaây laø lyù-do taïo sao giaùo-lyù thaäm-thaâm saâu kín cuûa chö Nhö-Lai (Tathagata) nôi thaäp 

phöông bò suy giaõm bôûi nhöõng keû khoâng bieát veà baûn-chaát cuûa Trôøi Ñaâu-Suaát-Ña, nhöõng ñieàu-

kieän caàu sanh veà Ñaâu-Suaát-Ñaø Noäi-Vieän, 48 Ñaïi Nguyeän cuûa toân Phaät Amitabha/Amitayus. 

Trong quyeån saùch nhoû naày, ngöôøi vieát khoâng giôùi thieäu theâm veà Ñaâu-Suaát-Ñaø Noäi-

Vieän. Lyù do ñoù laø ngöôøi vieát muoán löu giöõ laïi chôø ñuùng thôøi-cô trong töông-lai gaàn vaø ñeå 

traùnh nhöõng keû ngu muoäi coù theå khôûi loøng phæ-baùng naëng-neà veà Ñaâu-Suaát-Ñaø Noäi-Vieän cuûa 

ngaøi Di-Laëc. 
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COÕI TÒNH-ÑOÄ NAØO NGÖÔØI VIEÁT LÖÏA CHOÏN ? 
TAÏI SAO NGÖÔØI VIEÁT CHOÏN TÒNH-ÑOÄ ÑOÙ ? 

 

 

 

 Nhaèm muïc ñích nhanh choùng vieân-maõn boån nguyeän thaønh-töïu Ñaïo-quaû Voâ-Thöôïng 

Boà-Ñeà, ngöôøi vieát vì vaäy baét buoäc phaûi choïn coõi Tònh-ñoä Abhirati (Dieäu-Laïc/Dieäu-Hyû) cuûa ñöùc 

Nhö-Lai A-suùc-beä hay Baát-Ñoäng (Tathagata Aksobhya). 

 Söï thaät thì ngöôøi vieát khoâng phaûi laø ngöôøi coù trình ñoä taâm linh ngang baèng chö Phaät, 

chö Ñaïi Boà-Taùt. Nhöng, ngöôøi vieát thoâng ñaït baûn-chaát nhö-huyeãn cuûa vaïn phaùp, moãi moãi 

hieän-töôïng trong vuõ-truï ñeàu coù nhaân coù duyeân vôùi nhau, noù coù moái töông-giao nhö löôùi baùu 

cuûa Vua Trôøi Ñeá-Thích hap Phaïm-Vöông; vì vaäy, Ñaïi Tònh-ñoä cuûa ñöùc Mahavairocana 

Buddha, taát-caû Tònh-ñoä cuûa chö Phaät ôû 10 phöông,  caùc Tònh-ñoä cuûa chö Ñaïi Boà-Taùt vaø taát-caû 

Ueá-ñoä khoâng bao giôø taùch bieät nhau nhö soùng (Tònh-ñoä) vaø boït nöôùc (Ueá-ñoä) côõi treân bieån caû 

(Thanh-tònh Taâm). Moät khi gioù-nghieäp döøng nghó, taát-caû boït voïng-taâm cheát guïc laäp-töùc vaø 

toaøn-theå soùng trôû veà vôùi nöôùc bieån caû ôû traïng-thaùi laéng-dòu thanh-löông cuûa noù.  Keát-quaû laø söï 

yeân-laëng coù theå phaûn-aùnh roõ-reät laïi taát-caû chaúng maët Trôøi, maët Traêng, Tinh-tuù, saám-seùt, maây, 

tuyeát, chim, phi-cô, v.v... nhö noù thaät söï xaõy ra.   

 Do thaàn-löïc cuûa ñöùc Nhö-Lai (Tathagata), do baûn-chaát vaïn phaùp nôi coõi Abhirati, 

ngöôøi vieát coù theå bieán-hieän ra ôû khaép taát-caû Tònh-ñoä vaø Ueá-ñoä trong Ñaïi Tònh-ñoä Lieân-Hoa 

Taïng (Padmagarbha) chaúng heà coù chöôùng-ngaïi.               

 Hôn nöõa, trong coõi Abhirati naày ngöôøi vieát coù theå gaëp-gôû nhöõng baäc Ñaïi-Giaùc-ngoä maø 

ngöôøi vieát mong nuoán. Tònh-ñoä Abhirati laø moâi-tröôøng phöôùc-laïc coù theå giuùp ngöôøi vieát nhanh 

choùng ñaït giaùc-ngoä. 

 VÌ VAÄY, ñaït ñöôïc caûnh-giôùi taâm hoøa-hôïp vôùi Tònh-ñoä naày laø nhöõng böôùc tieán cöïc-kyø 

quan-troïng ñeán Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc (Anuttara-Samyak-Sambodhi).      

 Ñöùng treân quan-ñieåm cuûa caù-nhaân maø noùi, neáu 
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 taát-caû chuùng-sanh tuy coù giaác moäng daøi trong sanh-töû luaân-hoài (samsara) nhöng 

laïi coù tieàm naêng giaùc-ngoä; 

 Phaät, baïn vaø taát-caû chuùng-sanh khoâng heà taùch bieät; 

 Taát caû hieän-töôïng ñeàu laø huyeãn-hoùa trong Thöùc (caùch noùi khaùc cuûa taùnh Khoâng 

(Sunyata)) 

 Töôøng nöõ vaø töôùng nam bình-ñaúng, 

vaäy thì taïi sao moät Tònh-ñoä, chaúng haïn nhö Sukhavati ôû phöông Taây, laïi loaïi tröø ngöôøi nöõ?  

 Traùi laïi, Tònh-ñoä cuûa toân Phaät A-suùc-beä (Aksobhya) naày môû caùnh cöûa vaøng (kim moân) 

cho taát-caû chuùng-sanh, trong ñoù coù caû nhöõng ngöôøi mang hình-töôùng cuûa ngöôøi nöõ  vaø cuoái- 

cuøng laø ñaït ñöôïc caûnh-giôùi giaùc-ngoä toái-cao. Nhöõng baäc Ñaïi Thaønh-Töïu nhö ngaøi Marpa, 

Milarepa, Thích Vieân-Ñöùc, ..., ñeàu sanh veà coõi naày, chaúng leõ chö vò laïi sôï ñaøn baø? Ñaây laø lyù-

do khaùc taïi sao ngöôøi vieát choïn löïa Tònh-ñoä Abhirat thay vì Sukhavati (An-Laïc/Cöïc-Laïc) maø 

nhieàu ngöôøi tu-taäp mong-öôùc ñöôïc sanh veà.  

 Caâu hoûi ñöôïc ñaët ra ôû ñaây laø taïi sao ngöôøi vieát khoâng döïa vaøo yù-chí cuûa mình nhö haàu 

heát moïi ngöôøi laøm theo loøng ham muoán cuûa hoï, nhöng laïi nöông-döïa maïnh vaøo lôøi Phaät daïy? 

– Caâu traû lôøi laø ngöôøi vieát phaûi laéng nghe vaø laéng nghe thaät kyû lôøi chö Phaät daïy ñaáng maø 

ngöôøi vieát ngöôõng-moä ñeán taän ñaùy loøng vaø kính-troïng  nhö “ñaáng Töø-Phuï cuûa mình” vaø nhöõng 

giaùo-lyù cuûa chö vò nhö “Bi-maãu cuûa mình” vaø boû laïi sau löng “Cha voâ-minh” vaø “Meï tham-aùi” 

ñaõ sanh ra ngöôøi vieát naày heát laàn naày ñeán laàn khaùc vaø troùi buoäc mình vaøo heát lôùp naày ñeán lôùp 

khaùc trong voøng sanh töû, töû sanh töø thôøi voâ-thæ ñeán baây giôø.     

 Toân kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, Chöông 28, vieát,     

  Ðức Phật dạy:  

Phải thận trọng đừng chủ-quan với tâm ý của ông. Tâm ý của ông 

không thể tin được, (vì vậy) hãy thận trọng đừng gần nữ-sắc. Gần- 

gũi với nữ-sắc thì tai họa phát sanh. Khi nào chứng-quả A-La-Hán  

(Arhat) rồi mới có thể tin vào tâm ý của ông. 
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 Cuõng nhö chö Ñaïi Boà-Taùt cuûa thaäp phöông trong vuõ-truï, ñôøi quaù-khöù vaø hieän-taïi, ñaõ 

taùi-sanh vaøo coõi Tònh-ñoä Abhirati cuûa ñöùc Töø-Phuï A-suùc-beä Phaät, ngöôøi vieát theà-nguyeän sanh 

veà Tònh-ñoä Abhirati cuûa ñöùc Töø-Phuï A-suùc-beä Phaät.     

 Chæ phaùt lôøi nguyeän “theà-nguyeän sanh veà Tònh-ñoä Abhirati cuûa ñöùc Töø-Phuï A-suùc-

beä Phaät” khoâng baûo-ñaûm ñöôïc  keát-quaû raén-chaéc, tröø phi ngöôøi vieát phaûi thoûa-maõn caùc 

ñieàu-kieän cuûa Nhö-Lai. 

 Baèng caùch phaùt Boà-Ñeà-Taâm (Bodhicittotpada), ñaõ thoûa-maõn ñieàu-kieän thöù nhöùt 

cuûa toân kinh ñaõ tuyeân-thuyeát, “troàng caên-laønh”, bôûi vì phaùt Boà-Ñeà-Taâm chính laø 

Vua trong taát-caû thieän-caên. 

  Baèng caùch ñoàng thôøi tu-taäp Töù Voâ-Löôïng Taâm, Phoå-Hieàn Haïnh-Nguyeän vaø Tam-

Maät Moân, ñaõ thoûa-maõn ñieàu-kieän thöù hai cuûa toân kinh ñaõ tuyeân-thuyeát, “tu-taäp 

tònh-haïnh”, bôûi vì nhöõng phaùp tu naày chính laø Vua cuûa caùc tònh-haïnh. Ñoàng thôøi, 

Xem Vöông kinh Hoa-Nghieâm (Avatamsaka), Phaåm Tònh-Haïnh.        

Ngöôøi coù “caên-cô thaáp” laø nhöõng ngöôøi khoâng chaáp-nhaän Tònh-ñoä vaø nhöõng caûnh-giôùi 

baát-khaû-tö-nghì cuûa chö Boà-Taùt vaø cuûa chö Phaät nôi thaäp phöông, tam theá. Nhöõng ñaëc tröng 

cuûa hoï laø ñaém-chaáp saâu naëng vaøo nhöõng vieäc cuûa theá-gian (xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-

Truï, trang 63-112) 

 Moïi ngöôøi roài ai cuõng phaûi giaø, beänh vaø cheát. Ñaây laø nguyeân-lyù cuûa kieáp nhaân-sinh, 

nhöng haàu heát chuùng ta ñeàu laõng queân! 

 Baïn ñaõ töøng hoïc hoûi giaùo-lyù cuûa toân-giaùo khaùc ngoaøi toân-giaùo maø Cha Meï baïn 

ñaõ ñoäc-quyeàn choïn cho baïn noi theo chöa?  

 Baïn ñaõ coù bao giôø ñem söï hieåu bieát cuûa mình veà toân-giaùo khaùc vaøo söï tu-taäp vaø 

chöùng-nghieäm khoâng? 

 Baïn coù theå mang theo vôï/choàng tuyeät vôøi, con, chaùu, taøi-saûn, ñòa-vò, danh-döï, 

cha meï, anh chò em khoâng?  

 Baïn seõ ñi veà ñaâu sau khi cheát? 

 Chuyeän gì coù theå xaõy ra neáu khoâng theå ñeán Thieân-ñaøng maø toân-giaùo baïn höùa-

heïn? 
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 Laøm sao baïn coù theå thoaùt khoûi samsara? 

 Laøm sao baïn coù theå chöùng-nhaäp caûnh-giôùi nhö thaät tri töï taâm? 

 

VAÄY THÌ ÑIEÀU GÌ LAØ SÖÏ LÖÏA-CHOÏN XÖÙNG-HÔÏP NHÖÙT CUÛA BAÏN? 
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TÒNH-ÑOÄ THÖÙ I 
 

THEÁ-GIÔÙI DIEÄU-LAÏC/DIEÄU-HYÛ 
(ABHIRATI BUDDHAKSETRA) 
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 Tònh-ñoä Dieäu-Laïc/Dieäu-Hyû (Abhirati) cuûa toân Phaät A-suùc-beä (Buddha Aksobhya) 

khoâng phaûi  laø coõi Phaät thöôøng thaáy trong kinh-ñieån cuûa nhaø Phaät. Tuy nhieân, ñaây laø moät Tònh-

ñoä maø haønh-giaû naøo ñaõ môû ñöôïc Phaùp-nhaõn (Dharmacaksus, coù moät phöông-phaùp ñaëc-bieät ñeå 

khai môû, nhöng phöông-phaùp naày khoâng ñöôïc tuyeân-giaûng trong quyeån saùch naày) hoaëc khi Boà-

Ñeà Taâm khôûi leân, Tònh-ñoä naày [Abhirati] hieän ra raát roõ-raøng, taïi trung taâm cuûa traùi tim 

(dharmacakra). Neáu haønh giaû khoâng nghe veà Tònh-ñoä naày, thì taâm vaãn coøn bò cuoäc-haïn trong 

caûnh-giôùi oâ-nhieãm vaø vieäc tu-taäp vaãn chöa ñaït ñeán giai-ñoaïn chín muøi.      

Moät khi söï tu-taäp ñaït ñeán giai-ñoaïn chín muøi, haønh-giaû seõ quyeát-chaéc thaáy ñöôïc coõi 

Abhirati Tònh-ñoä. Coõi Tònh-ñoä cuûa A-suùc-beä Phaät khoâng ñeán vôùi haønh-giaû, hoaëc haønh-giaû ñeán 

vôùi coõi Tònh-ñoä. Coõi Tònh-ñoä xuaát-hieän nôi Taâm Thanh-Tònh NHÖ-THAÄT cuõng nhö thaân cuûa 

haønh giaû vaäy.   

 Sau khi thaáy coõi Tònh-ñoä cuûa A-suùc-beä Phaät, haønh-giaû coù theå thaáy xuyeân qua haøng 

ngaøn, haøng traêm ngaøn, haøng trieäu coõi Phaät  cuûa chö Phaät ôû phöông Ñoâng. Ñaây laø daáu hieäu cuûa 

caùnh cöûa ban ñaàu cuûa Guhyamantrayana; nhöng, caûnh-giôùi naày laø trình-ñoä tu chöùng cao        

cuûa nhöõng ngöôøi tu theo Tònh-ñoä Toâng vaø Thieàn-Toâng. 

 Trong quyeån Aksobhya Buddhaksetravyuhalankara Sutra hoaëc Trang-Nghieâm 

Coõi Phaät A-suùc-beä, khaùc vôùi Maha-Ratnakuta-Sutra, Phaùp-Hoäi Baát-Ñoäng Nhö-Lai, vieát: 

Boà-Taùt A-suùc-beä (Aksobhya) thaønh Ñaïo Voâ-Thöôïng. Baây giôø, Ngaøi truï ôû 

theá giôùi Dieäu-Hyû (Abhirati: coøn dòch laø Dieäu-Laïc) vaø toân danh laø Nhö-lai A-

Suùc-Beä, ÖÙng-Cuùng (Arhat), Thieän-Theä (Sugata), Chaùnh Bieán Tri (Samyak-

sambuddha), Minh-Haïnh Tuùc (Vidyàcaranampanna), Theá-Gian Giaûi (Lokavid), 

Voâ-Thöôïng Só (Anuttara), Ñieàu-Ngöï Tröôïng-Phu (Puru-sa-dnmya-sàrathi), 

Thieân Nhôn Sö (Sastà-deavama-nusyànàm), Phaät (Buddha), Theá-Toân 

(Bhagavat).  

   (...) Khi ñöùc Boà-Taùt A-suùc-beä thaønh-töïu Phaät-quaû (Buddhaphala), nhöõng  

  ngöôøi coù ít thieän-caên vaø caên-cô thaáp keùm seõ khoâng sanh veà coõi Phaät kia.           

(...) Baáy giôø, coù moät Tyø-Kheo (Bhiksu) nghe ñöùc Phaät [Thích-Ca Möu-Ni] 

khen-ngôïi coâng-ñöùc trang-nghieâm cuûa theá-giôùi Dieäu-Hyû, oâng sanh loøng tham-tröôùc 

Pram
 N

gu
ye

n



106 
 

maø baïch Phaät raèng: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi nguyeän sanh veà coõi nöôùc cuûa ñöùc Baát-

Ñoäng Nhö-Lai."  

Ñöùc Phaät phaùn: “OÂng ngu-meâ nhö vaäy laøm sao veà nöôùc aáy ñöôïc. Taïi 

sao vaäy? Chaúng phaûi do loøng aùi-luyeán (raga) maø ñöôïc sanh. Chæ coù troàng 

nhöõng goác-laønh (kusala-mula), tu nhöõng Phaïm-haïnh (Brahmacarya) môùi 

ñöôïc sanh veà nöôùc aáy."  

 Laïi nöõa, coù nhieàu kinh-saùch ñaõ tuyeân-boá söï toàn-taïi cuûa toân Phaät vaø coõi Tònh-ñoä cuûa 

Ngaøi. Nhöõng kinh saùch phoå thoâng laø 

 Vimalakirti-nirdesa Sutra (Duy-ma-Caät Sôû-Thuyeát Kinh) 

Ngaøi Vimalakirti soáng cuøng thôøi vôùi ñöùc Töø-Phuï, nhöng khoâng phaûi laø 

ñeä-töû cuûa Phaät. Ngaøi coù nhöõng tín ñoà theo ngaøi tu hoïc, nhöng cuõng coù 

lieân heä vôùi giaùo ñoaøn cuûa Phaät.  

 Maharatnakuta Sutra (Ñaïi Baûo Tích Kinh) – Phaùp Hoäi Nhöït Maät Boà- 

Taùt. 

 Kinh Taâm Ñòa Quaùn (Contemplation on The Ground of Mind) 

 Amitabha Sutra (Kinh Voâ-Löôïng Quang) 

 Guhyasamaja Tantra (Nhöùt-Thieát Nhö-Lai Kim-Cang Tam Nghieäp  

 Toái-Thöôïng Bí-Maät Ñaïi Giaùo Vöông Kinh) 

 Hevajra Tantra (Ñaïi-Bi Khoâng-Trí Kim-Cang Ñaïi-Giaùo Vöông Nghi  

 Quyû Kinh) 

 Candamaharosana Tntra (Ñaïi Duïc Phaån Noä Toân) 

 V.v. 

Moät ngöôøi coù theå sanh veà Abhirati Tònh-ñoä neáu vaø chæ neáu ngöôøi aáy thoûa-maõn ít nhöùt 

moät trong ba nguyeân-nhaân chaùnh (cuõng neân xem theâm toân kinh, trang 178 veà sau):  

a) Duøng cuûa caõi ban thí khaép caû Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi (Tri-sahasra-

mahasahasralokadhatu) roài duøng thieän-caên naày hoài-höôùng sanh veà coõi 

Abhirati; 
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b) Nhaän ñöôïc söï thoï-kyù cuûa ñöùc Phaät; 

c) Chöùng nhaäp ñòa vò Baát Thoái Chuyeån. 

Nhöõng ñieàu-kieän ñöôïc sanh veà coõi Abhirati khaùc vôùi coõi Sukhavati (An-Laïc/Cöïc-Laïc).  
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KINH ÑAÏI BAÛO-TÍCH 
PHAÙP-HOÄI BAÁT-ÑOÄNG NHÖ-LAI 

 
Haùn dòch: Nhaø Ñöôøng, Phaùp-sö Boà-Ñeà Löu-Chi (Bodhiruci) 

Vieät dòch: Vieät Nam, Tyø-Kheo Thích Trí Tònh 
Nhuaän saéc: Nguyeãn Pram, B.T.G.T. Thieän-Thoï, Phaùp-Hieäu: Phaùp-Ñònh 

 

 
Töø-Phuï vaø Taùm Vò Ñaïi Boà-Taùt 
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Ñaáng Cha Laønh Baát-Ñoäng hay A-Suùc-Beä Phaät (Buddha Akshobhya)  

cuûa Kim-Cang Giôùi (Vajradhatu mandala)  
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NHÔN: 
 

Phaùp-hoäi kyø-ñaëc cuûa toân kinh Ñaïi Baûo-Tích (Maharatnakuta Sutra) naày, nguyeân laø 

moät loïai kinh Nhöït-Tuïng cuûa caùc baäc Du-giaø haønh-gaû vaø nhöõng ngöôøi thöïc taâm tu-taäp theo Bí-

Maät Chaân-Ngoân Thöøa vaø nguyeän caàu sanh veà coõi Dieäu-Hyõ/Dieäu-Laïc (Abhirati). 

Giaùo-Sö Garma C. C. Chang ñaõ löôïc dòch ra Anh-vaên naêm 1983, baûn quyeàn do Vieän 

Ñaïi-Hoïc Tieåu-Bang Pennsylvania (Pennsylvania State University) naém giöõ.  

Naêm 1991, baûn dòch naày ñöôïc ñem sang AÁn-Ñoä ñeå xuaát-baûn döôùi nhan ñeà  A Treasury 

of Mahayana Sutras – Selections from the Maharatnakuta Sutra. Ñaïi Hoïc-giaû Lokesh 

Chandra, ngöôøi AÁn-Ñoä ñaõ giôùi-thieäu vaø Maït-Nhaân ñaõ thænh veà ngaøy 10-10-1995. Sau khi 

nghieân-cöùu kyõ, Maït-Nhaân ñaõ dòch sang Vieät-ngöõ vaø hoøan-taát ngaøy 6-12-1995.  

Cuøng luùc ñoù, chuøa Phaùp-Hoa ôû Arizona, USA, ñaõ phaùt taâm aán-toáng toân kinh Ñaïi Baûo-

Tích, do Hoøa-Thöôïng Thích-Trí Tònh dòch (naêm 1989), Maït-Nhaân coù ñoùng goùp chuùt tònh-taøi vaø 

ñöôïc gôûi taëng troïn boä. Sau khi ñoïc laïi thì thaáy baûn Vieät-vaên hoøan-chænh hôn cuûa Giaùo-Sö 

Chang, nhöng vaãn coù nhieàu thieáu-soùt. Maït-Nhaân coù thöa qua vôùi Hoøa-Thöôïng, nhöng khoâng 

thaáy Hoøa-Thöôïng chuù-yù ñeán hay hoûi-han theâm, vaø cuõng khoâng coù yù-ñònh söûa-ñoåi.  

Hoøa-Thöôïng Quaûng-Lieân, Tu-Vieän Quaûng-Ñöùc, Thuû-Ñöùc, Vieät-Nam, ñaõ dòch toân kinh 

ra Vieät-vaên (theo lôøi Hoøa-Thöôïng noùi), cuõng ñoàng-yù vôùi Maït-Nhaân veà baûn dòch cuûa Hoøa-

Thöôïng Trí-Tònh coù khieám-khuyeát. Maït-Nhaân hoûi taïi sao Hoøa-Thöôïng khoâng giaùp maët baøn 

chung vôùi Hoøa-Thöôïng Trí-Tònh ñeå baûn dòch cho Phaät-töû Vieät-Nam ñöôïc hoøan-chænh. Hoøa-

Thöôïng cöôøi doøn vaø traû lôøi, “Phaät-Phaùp nhôø tay Cö-só vaäy”. Nhöng, tieác thay Ngaøi ñaõ qua ñôøi 

naêm ngoùai.  

Sau nhieàu laàn ñoïc ñi ñoïc laïi, Maït-Nhaân ñaõ saùm-hoái nhieàu phen, caàu Phaät-löïc gia-hoäi 

ban cho trí saùng ... Ñeâm  5, thaùng 3, naêm 2011, Maït-Nhaân coù moäng-trieäu laø phaûi chuù-thích roäng 

toân kinh naày vaø moät soá ít kinh khaùc, ñoàng thôøi phaûi ñeå hình aûnh vaøo  

vì caøng ngaøy ngöôøi ta caøng ít tö-duy lôøi daïy cuûa Phaät, neân khoâng theå y-phaùp tu-

taäp. Caùc baäc Ñaïo-Sö chaân-chaùnh ruùt lui, khoâng ra hoaèng-truyeàn giaùo-nghóa baát-

khaû-tö-nghì cuûa Phaät-gia.  
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 Trong giaác moäng, Maït-Nhaân coù ñoïc baøi keä baèng Phaïn-ngöõ: 

Atmanam sarvabudha-bodhisattvebhyo niryatayami sarvadharmatamda 

sarvakalam pratigrhnantu mam mahakarunika natha mahasamayasiddhin ca 

prayacchantu. 

 Hoâm qua, ñoïc laïi toân kinh thì môùi bieát ñoù laø Thaùnh-yù,  

Vôùi Chaùnh-Phaùp ñaõ ít nghe neân caøng theâm söï baát-tín; baát-tín ñaõ taêng-

tröôûng thì  khoâng chuyeân-caàn tu-taäp. Chö Tyø-Kheo thoâng-hieåu Chaùnh-Phaùp töï 

seõ ruùt lui aån-daät, thaáy moïi ngöôøi khoâng ham-thích Chaùnh-Phaùp neân chaúng coøn ra 

hoaèng-tuyeân. Do ñoù, lôøi daïy cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai seõ maát laàn laàn. 

 Maït-Nhaân hy-voïng giaùo-phaùp naày seõ ñöôïc chö Phaät-töû cuøng nhau tu-hoïc vaø trì giöõ ñeán 

naêm 2400. 

 

SAMAYA! SAMAYA! SAMAYA! 

 

 

March 07, 2011 
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Aum! Con nay cung-kính cuùi ñaàu ñaûnh leã möôøi phöông Tam-Baûo!  
Aum! Con nay cung-kính cuùi ñaàu ñaûnh leã Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí!  
Aum! Con nay cung-kính cuùi ñaàu ñaûnh leã chö Phaät, Boà-Taùt, A-Xaø-Leâ, Thanh-Vaên, 

Duyeân-Giaùc quaù-khöù, hieän-taïi, vaø vò-lai, nôi thaäp phöông Phaùp-Giôùí!  
Cung-kính cuùi ñaàu ñaûnh leã Aksobhya Nhö-Lai! Baäc trang-nghieâm voâ-löôïng dieäu-haïnh 

vaø troøn ñaày coâng-ñöùc.  
Cung-kính cuùi ñaàu ñaûnh leã Aksobhya Nhö-Lai! Hôõi ñaáng Muni.  
Taát-caû chö Phaät voâ-löôïng, voâ-bieân, khoâng coù chöøng ngaèn, khoâng theå cuøng taän nôi thaäp 

phöông Phaùp-Giôùi xin chöùng bieát, vaø ruû loøng thöông xoùt ñeán con.  
Con nay vì muoán lôïi-ích cho heát thaûy chuùng-sanh ñôøi Maït-Phaùp, neân taïm phieân-dòch 

kinh naày ra song ngöõ, vaø giaûo ñính moät vaøi phaàn cuûa kinh vaên do Hoøa-Thöôïng Thích Trí-Tònh 
phieân- dòch, neáu nhö coù choå naøo khoâng ñuùng vôùi Thaùnh yù, xin cho con ñöôïc saùm-hoái. Neáu caùc 
haøng thieän-nam thieän-nöõ naøo ñoïc tuïng kinh do con phieân- dòch maø sanh loøng phæ-baùng, loãi kia 
khoâng phaûi laø hoï töï gaây ra, maø chính laø do con khoâng giöõ lôøi höùa vôùi hoï trong ñôøi naày, hoaëc 
nôi ñôøi quaù-khöù, neân hoï chaúng tin theo. Nguyeän cho hoï chaúng bò sa-ñoïa vaøo Ba Ñöôøng Döõ 
(Ñòa-Nguïc, Ngaï-Quyû, Suùc-Sanh); traùi laïi, hoï gaây ñöôïc nhaân-duyeân laønh vôùi Phaät-Phaùp ñôøi sau, 
vaø trong khoaûng thôøi-gian chöa chöùng Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí chaúng coøn sanh loøng phæbaùng, vaø 
taø-kieán nöõa.  

Neáu nhö ai ñoïc tuïng kinh naày, y phaùp tu-haønh, maø bò sa-ñoïa, nguyeän con seõ traûi thaân 
thay theá nhaän chòu nhöõng söï ñau-khoå cho chuùng- sanh aáy trong voâ-löôïng traêm ngaøn öùc kieáp 
ñeán khi naøo chuùng-sanh aáy ñaõ ñöôïc nhaäp Voâ-dö Nieát baøn, sau ñoù con töï vun troàng thieän-caên 
trong voâ-löôïng traêm ngaøn voâ-soá kieáp seõ ñöôïc Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc.  

Nguyeän cho heát thaûy chuùng-sanh y phaùp ñoïc, tuïng, trì giöõ, vaø truyeàn trao kinh naày, 
ñoàng ñöôïc nöông nhôø töø-aân cuûa Phaät maø sanh veà coõi Dieäu-Hyû nôi phöông Ñoâng.   

Neáu nhö coù chuùt phöôùc laønh naøo trong vieäc dòch-thuaät kinh vaên naày, con nguyeän ban 
cho heát thaûy chuùng-sanh, nguyeän khi boû baùo-thaân naày con vaø heát thaûy chuùng-sanh ñoàng sanh 
veà coõi Dieäu-Hyû cuûa ñöùc Aksobhya Nhö-Lai.  

Cleveland, Ohio  
Ngaøy 06, thaùng 12, 1995  
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PHAÅM 

THOÏ-KYÙ TRANG-NGHIEÂM 
 

 

Nhö vaäy, toâi nghe (E-vam maya srtam):  

Moät luùc ñöùc Phaät [Tathagata Shakyamuni] ôû thaønh Vöông-Xaù (Rajagrha) taïi nuùi Kyø-

Xaø-Quaät (Grdhrakuta) cuøng moät ngaøn hai traêm naêm möôi (1.250) chuùng Ñaïi Tyø-Kheo 

(Bhikshu) caâu-hoäi, chuùng Ñaïi Tyø Kheo naày ñeàu laø böïc A-La-Haùn (Arhat) maø moïi ngöôøi ñeàu 

quen bieát.  

 

 
Hình aûnh xuaát xöù töø buddha-dharma.org vaø 

http://www.fodian.net/world/amt/imagesa.html 
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Caùc Ngaøi aáy ñaõ heát nhöõng phieàn-naõo, taâm-hueä giaûi-thoaùt töï-taïi voâ-ngaïi döôøng nhö ñaïi-

long (maha-naga), vieäc laøm ñaõ xong vöùt boû gaùnh naëng sanh-töû, ñaõ ñöôïc lôïi-ích cuûa chính mình, 

heát nhöõng nghieäp-keát, thoâng-ñaït chaùnh-giaùc (saddharma) ñeán bôø kia, rieâng ngaøi A-Nan 

(Ananda) vaån coøn ôû böïc höõu-hoïc (saiksa).  

Luùc aáy, Toân-giaû Xaù-Lôïi-Phaát (Sariputra) töø choå ngoài ñöùng daäy tròch y vai höõu chaám 

ñaát, chaép tay höôùng leân ñöùc Phaät maø baïch raèng:  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Thuôû xöa chö Ñaïi Boà-Taùt (Bodhisattva-

Mahasattva) phaùt xu Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà (Anuttarasamyaksambodhi) theá 

naøo? Tu-haønh khaép caùc haïnh thanh-tònh, maëc giaùp tinh-tieán coâng-ñöùc 

trang-nghieâm theá naøo? Chö Ñaïi Boà-Taùt aáy do maëc aùo giaùp neân chaúng 

thoái-chuyeån Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà (avivartin).  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Haïnh-nguyeän vaø söï phaùt-taâm (bodhicitta) aáy, 

xin ñaáng Ñaïi-Töø khai-thi dieãn-thuyeát cho.  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Chö Ñaïi Boà-Taùt aáy vì lôïi-ích an-laïc chö 

Thieân vaø nhôn daân maø chuyeân caàn tu-taäp khaép caùc haïnh thanh-tònh, maëc 

giaùp tinh-tieán (virya), do ñoù maø lôïi-ích an-laïc taát-caû chuùng-sanh, vaø seõ 

laøm aùnh-saùng Phaät-phaùp lôùn cho chö Boà-Taùt hieän-taïi vaø vò-lai, vì hoï taùn-

döông coâng-ñöùc chöùng ñöôïc thieän-caên vaäy. (1)  

Chö Boà-Taùt nghe phaùp naày roài chuyeân-caàn tu hoïc Chaân-Nhö 

(Tathata), Phaùp-Taùnh (Dharmata), seõ ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà. (2)  

 
__________________________________________ 
(1) Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát laø moät baäc Ñaïi Boà-Taùt (xem Vöông-kinh Hoa-Nghieâm) thò-hieän laø thaân 
Thanh-Vaên maø laïi thöa hoûi phaùp tu cuûa baäc Boà-Taùt vaø coõi Phaät thanh-tònh ñuû bieát loøng ñaïi töø-
bi cuûa Ngaøi khoù ai saùnh kòp!  
(2) Hai thuaät-ngöõ Chaân-Nhö (Tathata), Phaùp-Taùnh (Dharmata) seõ ñöôïc noùi qua kyû hôn ôû phaàn 
sau.  
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Sakyamuni Buddha, Ananda (A-Nan) vaø Kasyapa (Ca-Dieáp) 

http://www.fodian.net/world/sakya/gs/gsa.html 
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Ñöùc Phaät phaùn daïy,  

Laønh thay (sadhu)! Laønh thay! Naày Xaù-Lôïi-Phaát! OÂng coù theå thöa hoûi 

ñöùc Nhö-Lai veà tònh-haïnh quang-minh, giaùp-truï roäng lôùn, coâng-ñöùc saâu daøy 

cuûa chö Ñaïi Boà-Taùt thuôû quaù-khöù ñeå nhieáp-thoï chö Ñaïi Boà-Taùt vò-lai. Laéng 

nghe, laéng nghe, suy-gaãm ñuùng lyù, Ta seõ vì oâng maø noùi.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát thöa: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Chuùng toâi xin muoán ñöôïc nghe."  

Ñöùc Phaät phaùn daïy,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Töø ñaây qua phöông Ñoâng, quaù moät ngaøn (1.000) 

Phaät-saùt coù quoác-ñoä (1) teân laø Dieäu-Hyû/Dieäu-Laïc (Abhirati). Thuôû xöa, coù ñöùc 

Phaät-hieäu laø Quaûng-Muïc (Mahacaksus), Nhö-Lai (Tathagata), ÖÙng-Cuùng 

(Arhat), Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc (Samyak-sambodhi), xuaát-hieän trong Phaät-

quoác Dieäu-Hyû aáy, vì chö Boà-Taùt noùi phaùp vi-dieäu, töø phaùp-löïc Ba-la-maät 

(paramita) laøm ñaàu.   

Luùc aáy, coù moät Tyø-Kheo töø choå ngoài ñöùng daäy, tròch-y vai höõu, goái höõu 

chaám ñaát, chaáp tay höôùng ñeán ñöùc Quaûng-Muïc Nhö-Lai maø baïch raèng: 'Baïch 

ñöùc Theá-Toân! Nhö lôøi ñöùc Phaät ñaõ daïy veà phaùp Boà-Taùt xin chí-nguyeän tu-

haønh.'  

Ñöùc Quaûng-Muïc Nhö-Lai noùi: ‘Naày Tyø-Kheo! Nay oâng caàn phaûi bieát 

giaùo-phaùp Boà-Taùt raát khoù tu-taäp. Vì sao vaäy? Vì Boà-Taùt ñoái vôùi chuùng-sanh 

chaúng coù loøng saân-haïi vaäy.'  

Tyø-Kheo aáy baïch:  

1. Baïch ñöùc Theá-Toân! Töø ngaøy hoâm nay toâi phaùt taâm Voâ-Thöôïng Boà Ñeà 

(Bodhicittotpada), duøng loøng khoâng dua-doái, lôøi noùi chôn-thieät chaúng 

ñoåi khaùc ñeå caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí, nhaån ñeán trong thôøi-gian chöa  

_______________________________________ 

(1) Phaät-saùt (Buddhaksetra): “taát caû Phaät-ñoä ñeàu laø hoùa thaønh hay thaønh Caøn-thaùt-baø” nghóa laø 
ñöùc Phaät hoùa hieän ra tònh hay ueá ñeå cöùu ñoä chuùng sanh. Quoác ñoä lôùn, nhoû, ñeïp, xaáu laø do taâm 
ngöôøi caûm nhaän; xem toân kinh Ñaïi-Thöøa Ñaûnh Vöông. 
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chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, ñoái-vôùi taát-caû chuùng-sanh neáu toâi sanh 

loøng saân-haïi thì chính laø traùi boû chö Phaät Nhö-Lai hieän ñöông thuyeát-

phaùp trong voâ-soá, voâ-löôïng, voâ-bieân (1) theá-giôùi.  

2. Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí naày hoài-

höôùng nhö vaäy. Neáu giöõa chöøng toâi laïi phaùt taâm Thanh-Vaên 

(Sravakotpada), Duyeân-Giaùc (Pratyekabuddotpada) thì laø toâi khi doái taát-

caû Nhö-Lai.  

3. Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí 

(Sarvajnana) naày hoài-höôùng nhö vaäy, nhaãn ñeán trong thôøi-gian chöa 

chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, ñoái vôùi taát-caû chuùngsanh neáu toâi sanh 

loøng aùi-duïc (raga), saân-haïi (pratigha), ngu-si (moha/avidya), hoaëc töông-

öng vôùi hoân-traàm (styana), coáng-cao (mana), aùc-taùc thì laø toâi khi doái taáât-

caû Nhö-Lai.  

4. Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt Thieát Chuûng Trí naày hoài-

höôùng nhö vaäy, nhaãn ñeán trong thôøi-gian chöa chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng 

Boà-Ñeà, neáu toâi sanh loøng nghihoaëc, loøng saùt-haïi, loøng troäm caép, hoaëc 

sanh khôûi taø-kieán, phi phaïm-haïnh, voïng ngöõ, löôõng thieät, aùc khaåu, toån-

haïi ñoáivôùi taát-caû chuùng-sanh thì laø toâi khi doái taáât-caû Nhö-Lai.  

 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát (Saiputra)! Luùc aáy, coù Tyø-Kheo khaùc nghæ raèng, ‘vò 

Boà-Taùt naày do sô phaùt taâm maëc aùo giaùp tinh-tieán, ñoái-vôùi taát-caû chuùng-sanh 

chaúng bò saân-haïi, aùi-duïc, ngu-si lay-ñoäng.’  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhôn vì coù nieäm nghæ aáy neân trong Phaät-quoác Dieäu-

Hyû (Abhirati) ñaët hieäu cho Boà-Taùt aáy laø ‘Baát-Ñoäng (Aksobhya)’. Ñöùc Quaûng-  

_____________________________________ 

(1) töùc asankhya/asamkhya/asankhyeya (voâ-soá): 10
78.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064 

 
töùc ananta/amita (voâ-löôïng): 10 315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256  

akasaya/atyantika (voâ bieân): 10 
1.261.650.713.528.774.278.683.020.313.473.024  
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Muïc Nhö-Lai (Mahacaksus) thaáy Boà-Taùt aáy ñöôïc hieäu Baát-Ñoäng (Aksobhya) 

cuõng tuøy-hyû khen hay. Töù Thieân-Vöông (Catur-maharaja-kayika), Ñeá-Thích 

(Sakra), Phaïm-Vöông (Brahma) nghe danh-hieäu aáy cuõng ñeàu tuøy-hyû.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc aáy, Baát-Ñoäng (Aksobhya) ôû tröôùc ñöùc Quaûng-

Muïc Nhö-Lai (Mahacaksus) baïch raèng,  

5. Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí hoài-

höôùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nhö vaäy, nhaån ñeán trong thôøi-gian chöa chöùng 

ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, choå tu-haønh neáu traùi lôøi aáy thì chính laø khi doái 

chö Phaät Nhö-Lai hieän ñöông thuyeát-phaùp trong voâsoá, voâ-löôïng, voâ-bieân 

theá-giôùi.  

6. Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí hoài-

höôùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nhö vaäy, nhaån ñeán trong thôøi-gian chöa chöùng 

ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, neáu ôû nôi moãi moãi lôøi noùi chaúng töông-öng vôùi 

nieäm Phaät (Buddha-smriti) vaø Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí thì chính laø khi doái 

taát caû chö Phaät.  

7. Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí hoài-

höôùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nhö vaäy, nhaån ñeán trong thôøi-gian chöa chöùng 

ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, neáu ñôøi ñôøi laøm ngöôøi taïi-gia maø chaúng xuaát-

gia (1) thì laø khi doái taát-caû chö Phaät.  

8. Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí hoài-

höôùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nhö vaäy, nhaån ñeán trong thôøi-gian chöa chöùng 

ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, ñôøi ñôøi xuaát-gia neáu chaúng khaát-thöïc, chaúng 

moät laàn ngoài aên, chaúng an tieát-giaûm, chaúng trì ba y, chaúng ñaép y phaán- 

_______________________________________ 
(1) Xuaát-gia coù hai loaïi i) chaân-thaät vaø hình-töôùng. Caïo ñaàu, maëc aùo caø-sa ñoû, hoaëc hoaïi saéc 
goïi laø hình-töôùng xuaát-gia, taâm lìa tam-giôùi goïi laø chaân-thaät xuaát-gia, xem toân kinh Ñaïi-Taäp 
vaø toân kinh Ñaïi Baûo-Tích.  
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taûo, chaúng theo choå maø ngoài, chaúng ôû A-Lan-Nhaõ (Arinya) (1), chaúng ôû 

döôùi caây, chaúng ngoài choå troáng, chaúng ôû goø maû thì laø khi doái taát-caû chö 

Phaät.  

9. Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm Ñaïi Boà-Ñeà naày hoài-höôùng nhö vaäy, 

nhaån ñeán trong thôøi-gian chöa chöùng ñöôïc Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí, neáu toâi 

chaúng thaønh-töuï bieän-taøi voâ-ngaïi thuyeát caùc dieäu-phaùp thì laø khi doái taát-

caû chö Phaät.  

10.  Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm nhö vaäy,  nhaån ñeán trong thôøigian 

chöa chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, neáu toâi chaúng an-truï ba oai-nghi 

hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc kinh-haønh thì laø khi doái taát-caû chö Phaät.  

11.  Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, nhaån ñeán 

trong thôøi-gian chöa chöùng ñöôïc Nhöùt Thieát Chuûng Trí, neáu ñoái vôùi 

chuùng-sanh toâi phaïm toäi caên-boån, hoaëc noùi voïng ngöõ vaø nhöõng lôøi 

huyeân-naùo theá-tuïc khaùc, hoaëc khôûi loøng toài-phuïc luaän-thuyeát cuûa ngöôøi 

khaùc thì laø khi doái voâ-soá (1078.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064
 
) chö Phaät.  

12.  Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí hoài-

höôùng an-truï Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nhö vaäy, nhaån ñeán trong thôøigian chöa 

chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, hoaëc coù luùc thuyeát-phaùp cho haøng phuï-

nöõ, neáu toâi chaúng khôûi caûm-töôûng voâ-thöôøng (anityata), khoå (duhkha), 

khoâng (sunyata), voâ-ngaõ(anatmata) maø laïi nghæ laáy töôùng ngöôøi nöõ vaø 

nhe raêng cöôøi thì laø khi doái taát-caû chö Phaät.  

13. Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí hoài-

höôùng an-truï Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nhö vaäy, nhaån ñeán trong thôøigian chöa 

chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, neáu trong khi thuyeátphaùp nhìn ngoù, chæ 

troû khinh-thaùo hoaëc thaáy caùc Boà-Taùt khaùc maø chaúng nghæ töôûng laø böïc 

ñaïi-sö thì laø khi doái taát-caû chö Phaät.  

________________________________________ 
(1) xem toân kinh Ñaïi-Thöøa Baûn-Sanh Taâm-Ñòa-Quaùn, phaåm A-Lan-Nhaõ  
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14.  Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí hoài-

höôùng an-truï Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nhö vaäy, nhaån ñeán trong thôøigian chöa 

chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, tröø Sa-Moân (Sramana) ñeä-töû cuûa Phaät, 

neáu toâi ngoài nghe phaùp vaø leã Sa-Moân, Baø-La-Moân (Bramin) ngoaïi Ñaïo 

thì laø khi doái taát-caû chö Phaät.  

15.  Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm Ñaïi Boà-Ñeà naày hoài-höôùng nhö 

vaäy, nhaån ñeán trong thôøi-gian chöa chöùng ñöôïc Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí, 

luùc thöïc-haønh taøi-thí, phaùp-thí, neáu loøng toâi coøn coù bæthöû, vôùi choå ñaùng 

cuùng-döôøng laïi sanh loøng giaûn-dò thì laø khi doái taát-caû chö Phaät.  

16.  Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí hoài-

höôùng an-truï Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nhö vaäy, nhaån ñeán trong thôøigian chöa 

chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, neáu thaáy caùc ngöôøi toäi saép bò hình-phaït 

maø chaúng xaû thaân maïng ñeå cöùu-hoä hoï thì laø khi doái taát-caû chö Phaät. (1)  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) aáy tu ñaïi-haïnh nhö vaäy 

nhaån ñeán trong khoaûng thôøi-gian chöa chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, khoâng moät 

chuùng-sanh naøo saép bò hình-phaït maø chaúng cöùu-hoä hoï.  

Naày Xaù Lôïi Phaát! Thuôû aáy coù moät vò Tyø-Kheo nghæ raèng: 'Ñöùc Nhö-lai ñoái vôùi 

ñaïi-haïnh aáy neân taùc chöùng-minh. Chö Thieân, Nhôn, A tu la, v.v... kia cuõng neân chöùng-

kieán.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc aáy ñöùc Quaûng-Muïc Nhö-Lai bieát taâm-nieäm cuûa Tyø-

Kheo aáy lieàn phaùn raèng:  

Ñuùng nhö vaäy, Nhö-Lai, ÖÙng-Cuùng, Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc  chöùng-

kieán ñaïi-haïnh aáy, caùc theá-gian chö Thieân (Deva), Nhôn, A- Tu-La, v.v... cuõng 

chöùng kieán. Neáu coù Ñaïi Boà-Taùt naøo maëc giaùp ñaïi tinh-taán nhö vaäy xu-höôùng 

Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà ñeàu seõ thaønh Phaät- Ñaïo.  

____________________________________ 
(1) löu yù ñoaïn naày, boïn phaøm-phu cuï-phöôïc coù boán caùi khoù, ñoù laø: khoù tin, khoù nhaän, khoù hieåu, 
khoù vaøo.  
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc aáy Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) baïch ñöùc Quaûng-Muïc 

Nhö-Lai raèng,  

17. Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí hoài-

höôùng an-truï Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nhö vaäy, nhaån ñeán trong thôøi-gian chöa 

chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, giöõa chöøng neáu coù Tyø-Kheo, Tyø-Kheo-

Ni, Öu-Baø-Taéc, Öu-Baø-Di naøo phaïm toäi, maø toâi ñi noùi toäi phaïm cuûa hoï 

thì laø traùi boû chö Phaät Nhö-Lai.  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Toâi tu ñaïi-haïnh naày chöùng Voâ-Thöôïng Chaùnh-

Ñaúng Chaùnh-Giaùc, khieán tònh-ñoä cuûa toâi quaûng-ñaïi vaø haøng Thanh-

Vaên (Sravaka) hoaøn-toaøn khoâng laàm-loãi.  

18. Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí hoài-

höôùng an-truï Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nhö vaäy, nhaån ñeán trong thôøi-gian chöa 

chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, neáu sanh töôûng nieäm daâm-duïc, tieát ra 

baát-tònh (xuaát tinh), cho ñeán trong luùc chieâm-bao thì laø traùi boû chö Phaät 

Nhö-Lai.  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Toâi tu ñaïi-haïnh naày chöùng Voâ-Thöôïng Chaùnh-

Ñaúng Chaùnh-Giaùc, khieán trong quoácñoä cuûa toâi, nhöõng Boà-Taùt xuaát-

gia trong luùc chieâm-bao cuõng khoâng töôûng duïc, tieát ra baát-tònh [xuaát-

tinh] (1).  

19. Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi phaùt taâm caàu Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí 

hoài-höôùng an-truï Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nhö vaäy, nhaån ñeán trong 

thôøi-gian chöa chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, neáu haøng nöõ-nhôn 

__________________________________________ 
(1) Theä-nguyeän naày nhaém vaøo caùc haønh-giaû cuûa Bí-Maät Chaân-Ngoân (Guhyamantrayana hay 
Vajrayana) vaø ñaëc bieät laø haøng xuaát-gia, chôù khoâng phaûi taïi-gia. Bôûi vì khi tieát ra baát-tònh thì 
seõ ueå-oûai khoù maø thieàn-ñònh. Luaät Ma-Ha-Taêng-Kyø, Quyeån thöù nhöùt, Luaät Töù Phaàn, Chöông 
thöù hai – Taêng Taøn; Luaät Thieän Kieán, Quyeån thöù taùm, v.v... ñeàu nhaán maïnh veà ñieåm naày. 
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(1) coøn coù loãi-laàm cuûa ngöôøi nöõ nhö caùc quoác-ñoä khaùc (2) thì toâi 

chaúng ôû ngoâi Chaùnh-Giaùc. Neáu ôû ngoâi Chaùnh-Giaùc thì laø khi doái taát-

caû chö Phaät Nhö-Lai. 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu Boà-Taùt do coâng-naêng cuûa nhöõng ñaïi-nguyeän aáy 

thaønh-töïu thì tuøy-nieäm xuaát-sanh caùc phaùp nhö vaäy, coù theå thuyeát-phaùp cho taát-

caû chuùng-sanh.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Thuôû aáy coù Tyø-Kheo thöa Boà-Taùt Baát-Ñoäng 

(Aksobhya) raèng: 'Baïch Ñaïi-Só (Mahasattva)! Neáu ñaây laø thaønh taâm baát-thoái 

chí-ngoân khoâng hö-voïng thì xin Ngaøi duøng ngoùn chaân lay ñoäng maët ñaát.' (3)  

Boà-Taùt Baát-Ñoäng nöông oai-thaàn cuûa Phaät vaø söùc boån-nguyeän thieän-

caên laøm cho maët ñaát cuûa theá-giôùi Dieäu-Hyû aáy chaán ñoäng saùu caùch. Nhöõng laø 

__________________________________________ 
(1) Ñaây laø ñieåm ñaëc-thuø cuûa coõi tònh-ñoä naày. Chö nöõ-nhôn kia thaät ra laø nhöõng vò Thöôïng-Ñòa 
Ñaïi Boà-Taùt vì boån-nguyeän löïc maø hoùa-thaân, chôù khoâng phaûi vì nghieäp-baùo xaáu-aùc löu-chuyeãn, 
xem Vöông-kinh Hoa-Nghieâm, Phaåm Nhaäp Phaùp-Giôùi, toân kinhÑaïi Baûo-Tích, Phaùp-Hoäi 
Baûo-Traøng, hay toân kinh Baûo-Tinh Ñaø-La-Ni.  
(2) Caùc quoác-ñoä khaùc phaàn nhieàu chæ cho caùc Ueá-Ñoä maø chö Phaät hoùa-hieän ra ñeå cöùu-ñoä 
chuùng-sanh thì phaàn ñoâng haøng phuï-nöõ maéc caùc thöù loãi nhö ganh-tò, ghen-gheùt, hieàm-thuø, nhoû-
nhaët, aùc-khaåu, voïng ngöõ, noùi doái, v.v..., chung qui cuõng vì taùm thöù öa thích (nöõ nhaân baùt duïc): 
i)- saéc-duïc; ii)- hình-maïo duïc; iii)uy-nghi duïc; iv)- ngoân-ngöõ duïc; v)- aâm-thanh duïc, vi)- hình-
thaùi duïc; vii) teá-hoaït duïc; viii)- nhaân-töôùng duïc; raát hieám coù ai ñöôïc nhö Thieân-Nöõ (Devi) ôû 
nhaø cuûa ngaøi Voâ-Caáu-Xöng/Tònh-Danh/Duy-Ma-Caät (Vimalakirti), hay Coâng-Chuùa Gomadevi, 
Coâng-Chuùa Godevi, Coâng-Chuùa Mandarava, Coâng-Chuùa Tsogyal, v.v... vaø voâ-vaøn thieáu-nöõ 
trong Bí-Maät Chaân-Ngoân (Guhyamantra) ñöôïc meänh-danh laø nöõ Thaønh-Töïu-giaû (Siddha) hay 
Nöõ Truyeàn-Ñaïo Sö (Dakini). Xem Vöông kinh Hoa-Nghieâm, phaåm Nhaäp Phaùp-Giôùi, (Bà-
Tu-Mật-Ða (Vasumitra)), toân kinh Ñaïi-Thöøa Ñaûnh Vöông töùc Voâ-CaáuXöng/Xöùng Sôû 

Thuyeát (Vimalakirti-Nirdesa), Nguyeãn Pram chuù-giaûi, Ñaïi-Chuù-Giaûi toân kinh Vieân-Giaùc, 
Nguyeãn Pram thöïc-hieän, Maät-Luaän AÙi-Duïc Ñaïi Phaån-Noä Toân (Candamaharosana Tantra), 
Nguyeãn Pram dòch ra Vieät-ngöõ, ñeå bieát theâm coâng-haïnh cuûa chö vò nöõ Theá-Toân.   
(3) Ñaây laø caùch thöû taâm-löïc cuûa chö Ñaïi Tyø-Kheo. Kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-Hoäi Nhöït-Maät 
Boà-Taùt, Neáu thaáy ñaát vaø nöôùc cuõng nhö löu ly, ngöôøi naày coù theå thaáy taát caû ñaïi ñòa nhö chöøng 
baèng boán ngoùn tay. Neáu muoán lay ñoäng lieàn laáy ngoùn tay chön nhaán ñoù khieán ñoäng, tuøy yù gaàn 
xa nhaãn ñeán caû ñaïi ñòa caây coái nuùi soâng ñeàu bò lay ñoäng. Ñaây laø choã voâ hyù-luaän, ngoân-vong löï-
tuyeät. Haøng Tieåu-Thaùnh cuûa Tam-Thöøa coøn khoâng theå thaáu noåi noùi chi laø haïng tri-kieán taàm-
thöôøng coøn keït trong tam-giôùi.  
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chaán, ñaïi-chaán vaø bieán-chaán, ñoäng, ñaïi-ñoäng vaø bieán-ñoäng. (1)  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñuùng nhö lôøi phaùt nguyeän thuôû xöa, Boà-Taùt Baát-

Ñoäng (Aksobhya) nay ñaõ hoaøn-thaønh taát-caû coâng-haïnh.  

Vì theá neân, coù Boà-Taùt naøo muoán chöùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà thì neân hoïc 

theo Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya). Neáu coù Boà-Taùt naøo kheùo tu nhöõng haïnh-

nguyeän aáy thì seõ ñöôïc nhö theá-giôùi Dieäu-Hyû aáy, vaø coù theå mau chöùng Voâ-

Thöôïng Boà-Ñeà.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch raèng: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) 

môùi phaùt taâm coù bao nhieâu Thieân-Töû (Devaputra) ñeán döï hoäi?"  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Thuôû aáy trong Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi coù bao 

nhieâu Töù Ñaïi Thieân-Vöông (Caturmaharaja-kajika), vaø cuøng Ñeá-Thích (Sakra), 

Ma-Vöông (Papiyan-Mara), Phaïm Thieân Vöông (Mahabrahma), chö Thieân 

Long Baùt Boä ñeàu hoan hyû chaép tay xöôùng leân raèng:  

Nhöõng ñaïi nguyeän coâng ñöùc ñöôïc nghe hoâm nay laø nhöõng ñieàu maø töø 

tröôùc chuùng toâi chöa töøng nghe. Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng thaønh Phaät, trong 

quoác ñoä cuûa Ngaøi chaúng phaûi haïng thieän caên haï lieät maø ñöôïc laøm Nhôn, 

Thieân ôû nöôùc aáy.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Nhö lôøi ñöùc Phaät ñaõ daïy, aùo giaùp coâng-

ñöùc cuûa Boà-Taùt Baát-Ñoäng maëc laø choå chöa töøng coù ôû chö Boà-Taùt khaùc."  

 
__________________________________________ 

(1) Ñaïi ñòa chaán ñoäng coù hai nghóa. Nghóa thöù nhöùt laø söï chaán ñoäng naày raát vi teá, chæ coù haøng Thaùnh-
giaû, caùc chuùng-sanh höõu-duyeân ñöôïc Phaät gia trì hoä nieäm môùi hay bieát ñöôïc, kyø dö khoâng chuùng sanh 
naøo bieát ñöôïc. Nghóa thöù hai laø saùu caùch chaán ñoäng naày laøm cho luïc caên cuûa chuùng sanh taïm thôøi thanh 
tònh, taâm thöùc cuûa chuùng sanh ñang döï nôi phaùp hoäi ñöôïc nôû buøng ra nhö caùc ñoùa sen nhoi ra khoûi maët 
nöôùc ñua nôû luùc ban mai ... nhôø ñoù maø tuøy caên-cô chöùng ñöôïc caùc phaùp laäp töùc, hoaëc gieo nhaân cho ñôøi 
sau. Voït ôû Ñoâng laø chæ cho phaùt Boà-Ñeà Taâm, voït ôû Taây laø thaønh-töïu Boà-Ñeà Taâm, chính laø Phaät-quaû. 
Voït ôû Nam nghóa laø tu-haønh thì cöùu-ñoä chuùng-sanh chöa hieän leân. Voït ôû Baéc laø duøng thaàn-thoâng 
phöông-tieän dieäuduïng baát-khaû tö-nghì ñeå cöùu-ñoä chuùng-sanh thì hoaøn-toaøn ñaõ khoâng coøn phaûi tu-haønh 
chi caû (voâ-hoïc). Vì vaäy, khoâng coù vieäc noùi Taây tröôùc Ñoâng sau, hay Baéc tröôùc Nam sau. 
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Ñöùc Phaät phaùn,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñuùng nhö vaäy. Chö Boà-Taùt khaùc maëc aùo giaùp lôùn phaùt 

thu Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, khoâng coù vò naøo ñöôïc nhö Boà-Taùt Baát-Ñoäng.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Coâng-ñöùc cuûa Boà-Taùt Baát-Ñoäng thaønh-töïu, taát-caû Boà-

Taùt trong Kieáp-Hieàn (Bhadra-Kalpa) naày thaûy ñeàu khoâng coù.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Thuôû aáy ñöùc Quaûng-Muïc Nhö-Lai (Mahacaksus) thoï-

kyù (vyakarana) Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà cho Boà-Taùt Baát-Ñoäng maø daïy raèng:  

Naày thieän-nam töû (kusalaputra)! ÔÛ ñôøi sau naày, oâng seõ laøm Phaät 

hieäu laø Baát-Ñoäng Nhö-Lai (Tathagata Aksobhya), ÖÙng-Cuùng 

(Arhat), Chaùnh-Bieán-Tri (Samyak-sambuddha), Minh Haïnh Tuùc 

(Vidyacaranampanna), Thieän-Theä (Sugata), Theá-Gian Giaûi 

(Lokavid), Voâ-Thöôïng Só (Anuttara), Ñieàu-Ngöï Tröôïng-Phu (Puru 

sadamyasarathi), Thieân Nhôn Sö (Sastadeavama-nusyanam), Phaät 

(Buddha-lokanatha), Theá-Toân (Bhagavan).  

Ñöùc Quaûng-Muïc Nhö-Lai thoï-kyù Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà cho Boà-Taùt Baát-

Ñoäng, nhö ñöùc Phaät Nhieân-Ñaêng (Buddha Dipamkara) thoï-kyù cho Ta vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng ñöôïc thoï-kyù coù quang-minh lôùn 

chieáu khaép theá-giôùi, ñaïi-ñòa chaán ñoäng saùu caùch. Nhö ngaøy tröôùc luùc Ta chöùng 

Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí, coõi Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi (Tri-sahasra-maha-

sahasra-lokadhatu) naày chaán-ñoäng saùu caùch.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Thuôû aáy taát caû coû caây luøm röøng ñeàu ngaõ ngoïn höôùng 

veà phía Boà-Taùt Baát-Ñoäng. Cuõng nhö ngaøy tröôùc luùc Ta chöùng Ñaïo Boà-Ñeà, taát caû 

coû caây ñeàu ngaõ höôùng veà Ta vaäy.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng ñöôïc thoï-kyù, ôû theá-giôùi 

Dieäu-Hyû (Abhirati) aáy coù bao nhieâu haøng Thieân (Devas), Long (Nagas), Daï-

Xoa (Yaksas), A-Tu-La (Asuras), Ca-Laâu-La (Garudas), Khaån-Na-La 

(Kinnaras), Ma-Haàu-La-Giaø (Mahoragas) taát-caû ñeàu chaáp tay ñaûnh-leã Boà-Taùt 

Baát-Ñoäng. Nhö luùc Ta chöùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà trong coõi naày (Saha World: coõi 
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Kham-Nhaån) taát-caû haøng Thieân-Long Baùt-Boä ñeàu chaép tay ñaûnh-leå Ta vaäy.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng ñöôïc thoï-kyù, taát-caû ngöôøi 

nöõ mang thai ñeàu ñöôïc an-laønh, ngöôøi ñui ñöôïc thaáy, ngöôøi ñieác ñöôïc nghe, 

khoâng khaùc ngaøy Ta thaønh Phaät vaäy.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng phaùt nguyeän xu höôùng Voâ-

Thöôïng Boà-Ñeà, vaø luùc ñöùc Quaûng-Muïc Nhö-Lai thoï-kyù, trong hai luùc aáy taát-caû 

chuùng-sanh ñeàu khoâng coù hoaïnh-töû (baát-ñaéc-kyø töû), cuõng gioáng nhö luùc Ta 

chöùng Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí vaäy.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng ñöôïc thoï-kyù, coù höông 

duyeät-yù thôm khaép theá giôùi, nhö ngaøy tröôùc luùc Ta chöùng Ñaïi Boà-Ñeà coù höông 

duyeät-yù thôm ngaùt khaép moïi nôi vaäy.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch ñöùc Phaät raèng: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Ñaïi Boà-Taùt Baát-Ñoäng 

(Bodhisattva Mahasattva Aksobhya) aáy thaønh-töïu nhöõng coâng-ñöùc roäng lôùn nhö vaäy."   

Ñöùc Phaät phaùn,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñöôïc ñöùc Quaûng-Muïc Nhö-Lai thoï-kyù, Boà-Taùt Baát-

Ñoäng (Aksobhya) aáy chaúng phaûi chæ coù nhöõng coâng-ñöùc (guna) aáy, laïi coøn coù 

theå thaønh töïu baát-khaû tö-nghì (10322.982.582.663.397.875.342.853.204.649.094.144) coâng-

ñöùc Ba-la-maät (1).   

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) ñöôïc thoï-kyù, 

chö Thieân, Nhôn, A-Tu-La, v.v..., loøng hoï ñeàu vui möøng boû aùc-taâm, nhu-thuaän 

hieànlaønh, cuõng nhö luùc Ta thaønh Ñaïo Boà-Ñeà, chö Thieân, nhôn-daân, v.v... ñeàu 

vui-möøng vaäy.  

_______________________________________ 
(1) Paramita: vöôït sang bôø beân kia cuûa doøng sanh-töû, hay nirvana (nieát baøn). Trong tröôøng hôïp 
naày, thuaät-ngöõ “coâng-ñöùc Ba-La-Maät” coù nghóa laø coâng-ñöùc cao toät, coâng-ñöùc vöôït quaù caûnh-
giôùi cuûa theá-gian.  
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Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) ñöôïc thoï-kyù, 

coù Ñaïi Daï-Xoa tay caàm kim-cang haàu-haï Boà-Taùt (1), nhö Ta khi xöa khoâng 

khaùc vaäy.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) ñöôïc thoï-kyù, 

chö Thieân coõi Duïc (Kamadhatu) ôû treân hö-khoâng raûi nhöõng hoa ñeïp vaø höông 

nöôùc, höông-boät leân treân Boà-Taùt cuõng nhö luùc Ta chöùng Ñaïo Boà-Ñeà vaäy.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) ñöôïc thoï-kyù, 

hai möôi öùc (20 koti: 200.000.000) chö Thieân, vaø nhôn-daân phaùt taâm Voâ-

Thöôïng Boà-Ñeà (Bodhicittotpada) vaø ñoàng ñöôïc ñöùc Quaûng-Muïc Nhö-Lai thoï-

kyù thaønh Phaät.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) ñöôïc thoï-kyù, 

nhöõng hoa sen xanh, hoa sen vaøng, hoa sen ñoû, hoa sen traéng nôû khaép ñaïi-ñòa 

cuõng nhö Boà-Ñeà Ñaïo-Traøng (Bodhi-mandala) cuûa Ta hoa nôû truøm khaép.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) ñöôïc thoï-kyù, 

coù voâ-löôïng chö Thieân ôû treân hö khoâng raûi nhöõng thieân y choaøng treân mình Boà-

Taùt vaø ñoàng xöôùng raèng: "Caàu nguyeän Boà-Taùt mau chöùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà," 

cuõng nhö luùc Ta ñöôïc Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí chö Thieân raûi y cuùng-döôøng vaäy.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Thuôû aáy theá-gian, chö Thieân, nhôn daân, A-Tu-

La, v.v... thaáy Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) ñöôïc thoï-kyù Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà 

ñeàu raát vui-möøng, coøn hôn laø ngöôøi ñôøi cha meï sanh con trai, cuõng gioáng nhö 

luùc Ta chöùng Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí chö Thieân, nhôn daân, v.v... raát vui möøng 

vaäy.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Khaép coõi nöôùc Dieäu-Hyû taát caû Thieân Nhôn ñeàu do 

thaàn-löïc cuûa ñöùc Quaûng-Muïc Nhö-Lai ñoàng nghe Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) 

___________________________________ 
(1) ñoù chính laø Maät-Tích Kim-Cang Löïc-Só (Vajrapani, cuõng chính laø Ueá-Tích Kim-Cang 
(Ucchusma)). Xem toân kinh Ñaïi Baûo-Tích (Maharatnakuta Sutra), Phaåm Maät-Tích Kim-
Cang Löïc-Só, Nguyeãn Pram giaûo ñính vaø chuù thích.     
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ñöôïc ñöùc Nhö-Lai thoï-kyù, hoï cuùng-döôøng y-phuïc toát vaø moùn aên ngon laønh nhö 

moïi ngöôøi cuùng-döôøng Tyø-Kheo luùc thaùng ca-ñeà (3 thaùng an-cö) ñaõ maõn vaäy.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) ñöôïc thoï-kyù, 

chuùng-sanh ôû Duïc-giôùi (Kamadhatu) mang nhöõng moùn aên ngon vaø taáu nhaïc trôøi 

ñeå daâng cuùng-döôøng.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng ñöôïc thoï-kyù roài coù nhieàu 

coâng-ñöùc thaønh-töïu nhö vaäy.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch ñöùc Phaät raèng,  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Ñöùc Nhö-Lai, ÖÙng-Cuùng, Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

raát laø hy-höõu, kheùo noùi  

 caûnh-giôùi cuûa chö Phaät chaúng theå nghó baøn, cuõng vaäy,  

 caûnh-giôùi thieàn-ñònh (dhyana), caûnh-giôùi chö Long (Naga) chaúng 

theå nghæ baøn,  

 caùc nghieäp-nhôn vaø quaû-baùo chaúng theå nghæ baøn!  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Boà-Taùt Baát-Ñoäng aáy ôû luùc sô phaùt taâm nhieáp-thoï 

coângñöùc thuø-thaéng nhö vaäy, ñöôïc ñöùc Quaûng-Muïc Nhö-Lai thoï-kyù, laïi hoaøn-

thaønh nhöõng coâng-ñöùc lôùn chaúng theå nghæ baøn aáy.  

Ñöùc Phaät phaùn: "Ñuùng nhö vaäy. Nhö lôøi oâng noùi ñoù Xaù-Lôïi-Phaát!"  

Baây giôø, ngaøi A-Nan thöa Toân-giaû Xaù-Lôïi-Phaát raèng: "Baïch Ñaïi-Ñöùc! Boà-Taùt sô phaùt 

taâm aáy maëc aùo giaùp tinh-taán, ñöùc Theá-Toân löôïc noùi phaàn ít coâng-ñöùc vaãn coøn chöa heát."  

 Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát noùi: "Ñuùng nhö vaäy. Ñöùc Nhö-Lai chæ löôïc noùi thoâi. Taïi sao vaäy? 

Boà-Taùt aáy an truï ôû sô phaùt taâm maëc aùo giaùp tinh-taán thaønh-töïu voâ löôïng coâng-ñöùc chaúng theå 

nghæ baøn."  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát laïi baïch ñöùc Phaät raèng:  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay ñaõ löôïc khen Boà-Taùt Baát-Ñoäng maëc aùo 

giaùp tinhtaán coù coâng-ñöùc thuø-thaéng roài, cuùi mong ñöùc Theá-Toân vì nhieáp-

thoï chö Boà-Taùt hieän-taïi vaø vò-lai maø tuyeân noùi roäng cho.  

Ñöùc Phaät phaùn:  
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Boà-Taùt Baát-Ñoäng luùc sô phaùt taâm maëc aùo giaùp tinh-

taán thaønh-töïu voâ-löôïng coâng-ñöùc chaúng theå nghæ baøn nhö vaäy, nay Ta vì oâng maø 

noùi phaàn ít. Laéng nghe laéng nghe vaø kheùo suy gaãm ñoù.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát laïi baïch ñöùc Phaät raèng: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Chuùng toâi muoán xin 

ñöôïc nghe."  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Boà-Taùt Baát-Ñoäng phaùt nguyeän nhö vaày: ‘Giaû-söû hö-

khoâng coù ñoåi khaùc, hoaèng-theä cuûa toâi troïn chaúng thoái chuyeån,' do nguyeän-löïc 

aáy neân bao-nhieâu coâng-ñöùc Boà-Taùt Baát-Ñoäng ñeàu sôùm thaønh-töïu caû.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ta chaúng thaáy chö Boà-Taùt ôû Kieáp-Hieàn (Bhadra-

Kalpa) naày coù ai maëc aùo giaùp tinh-taán nhö Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya).  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Coâng-haïnh tu-haønh cuûa Böûu-Traøng Boà-Taùt 

(Ranaketu) so vôùi Boà-Taùt Baát-Ñoäng trong moät ít phaàn nhaån ñeán phaàn ca-la 

(kamala:
 
(1/10537.531.802.622.836.356.913.216) cuõng chaúng baèng moät. 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Boà-Taùt Baát-Ñoäng (Aksobhya) maëc aùo giaùp tinh-taán, 

voâ-löôïng (10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256) Boà-Taùt khaùc ñeàu khoâng baèng 

ñöôïc. 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Boà-Taùt Baát-Ñoäng do theä-nguyeän kieân-coá aáy maø 

chöùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nay hieän ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû hieäu laø Baát-Ñoäng Nhö-

Lai (Tathagta Aksobhya), ÖÙng-Cuùng, Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Baát-Ñoäng Nhö-Lai (Tathagta Aksobhya) luùc tu haïnh 

Boà-Taùt (Bodhisattvacarya) thuôû xöa, coù ai ñeán xin ñaàu, maét, tuyû naõo, tay chaân 

ñeàu vuiveû xaû thí cho chaúng traùi yù moät ai.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Baát-Ñoäng Nhö-Lai (Tathagta Aksobhya) töø khi sô 

phaùt taâm ñeán luùc chöa chöùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, do ñaïi-nguyeän nhö vaäy neân 

khoâng mang nhöõng beänh taät phong, nhieät, ñaøm, v.v...  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Baát-Ñoäng Nhö-Lai (Tathagta Aksobhya) thuôû xöa luùc 
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haønh Boà-Taùt Ñaïo (Bodhisattvamarga) ñöôïc nhöõng phaùp chöa töøng coù nhö vaäy. 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Vì thuôû xöa ñôøi ñôøi sanh ra, Ngaøi cuùng-döôøng, 

phuïng-thôø chö Phaät, ôû choå chö Phaät aáy Ngaøi thöôøng tu phaïm-haïnh 

(brahmacarya), vì theá neân ñôøi naøo cuõng laïi laáy teân laø Baát-Ñoäng (Aksobhya) caû, 

ñôøi naøo sanh ôû coõi nöôùc naøo cuõng nhaèm ñôøi coù Phaät, thöôøng thaáy Phaät.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ví nhö Quaùn-Ñaûnh (Abhiseka) Ñaïi-Vöông 

(Maharaja) doøng Saùt-Ñeá-Lôïi (Ksatiya) ôû trong nöôùc ñöôïc töï-taïi hôn caû, töø moät 

cung-ñieän sang qua moät cung-ñieän, chön Vua chaúng ñi treân ñaát, höôûng thoï vui 

nguõ-duïc (1).  

Baát-Ñoäng Boà-Taùt luùc tu Boà-Taùt Ñaïo (Bodhisattvamarga), ñôøi ñôøi 

thöôøng tu Phaïm-haïnh, cuùng döôøng chö Phaät. Ngaøi thuyeát phaùp chæ daïy ñeàu 

töông-öng vôùi Ba-La-Maät, ít coù töông-öng vôùi Thanh-Vaên ñòa, coù theå laøm cho 

chö Boà-Taùt thaúng vaøo an-truï Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà. Do vì Ngaøi phaùt taâm an-truï 

Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nhö vaäy neân ñöôïc coâng-ñöùc lôïi-ích roäng lôùn nhö vaäy. Baát-

Ñoäng Boà-Taùt laïi ñem caên-laønh (kusala-mula) phaùp-thí hoài-höôùng Voâ-Thöôïng 

Boà-Ñeà phaùt nguyeän nhö vaày,  

1. Luùc toâi thaønh Phaät, taát caû Boà Taùt trong quoác-ñoä cuûa toâi, 

do oai-löïc cuûa Phaät, nghe toâi thuyeát-phaùp ñeàu thoï-trì, ñoïc 

tuïng, hay phuïng-söï chö Phaät, nhaån ñeán trong thôøi-gian 

chöa chöùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, thöôøng chaúng xa rôøi chö 

Phaät Theá-Toân, cuõng nhö toâi vaäy, chæ tröø Boà-Taùt ñeán cung 

trôøi Ñaâu-Suaát (Tusita) ôû ngoâi Boå-Xöù [Ñaúng-Giaùc Boà-Taùt].  

 

________________________________________ 
(1) Nguõ-duïc töùc laø naêm moùn duïc-laïc: 1.- cuûa-caûi, quyeàn-uy; 2.- saéc-ñeïp, thoûa-maõn  nhuïc-duïc; 
3.- tieáng-toát, coù aûnh-höôûng ñöôïc moïi ngöôøi ca-ngôïi, 4.- aên ngon, uoáng ngoït; 5.- nguõ yeân nghó 
khoûe. Phaøm-phu ngu muoäi vì nguõ-duïc maø soáng vaø cuõng vì nguõ-duïc maø cheát. Theá-gian naày 
ñieân-ñaûo cuõng vì nguõ-duïc.  
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Taïi sao vaäy? Vì phaùp cuûa Boà-Taùt töï-nhieân nhö vaäy. Neáu töø cung trôøi Ñaâu-Suaát 

(1) giaùng thaàn ôû thai meï, luùc töø hoâng höõu sanh ra thì ñaïi-ñòa chaán ñoäng saùu caùch. 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Toái-Haäu Thaân Boà-Taùt (2) coù thoaïi-töôùng nhö vaäy.  

 
 

[THAÀN-LÖÏC CUÛA PHAÙP-THAÂN (TATHAGATA-BALA)]  

 
Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö Tyø-Kheo ñuû thaàn-tuùc thoâng (rddhividhi-jnana) vaøo trong 

cung-ñieän nhö ôû hö-khoâng, oai-nghi ñöùng, ngoài ñeàu khoâng chöôùng-ngaïi. Cuõng vaäy, 

Toái-Haäu Thaân Boà-Taùt daàu ôû thai meï maø nhö ôû hö-khoâng, taát-caû thöù baát- tònh, nhô-ueá 

trong baøo thai chaúng nhieãm-oâ ñöôïc, muøi hoâi cuõng chaúng nhieãm ñeán.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Baát-Ñoäng Nhö-Lai luùc haønh Boàù-Tat Ñaïo thuôû xöa phaùt 

nguyeän nhö vaày,  

2. Neáu toâi thaønh Phaät, trong quoác-ñoä cuûa toâi nhöõng ngöôøi haønh 

Boà-Taùt thöøa (Bodhisattvamarga/Bodhisattvayana) vaø 

nhöõng ngöôøi haønh Thanh-Vaên thöøa (Sravakamarga/ 

Sravakayana) ñeàu döùt heát Ma-nghieäp. Caùc Ma-chuùng 

chaúng coù ñöôïc dòp deã ñeå nhieåu-haïi, nhö toâi luùc haønh Boà-

Taùt Ñaïo döùt taát-caû Ma-nghieäp, chö Boà-Taùt aáy nhaãn ñeán 

chöa thaønh nhöõng coâng-ñöùc lôùn, thöôøng sieâng nhieáp-thoï 

tu-haønh Boà-Ñeà haïnh (Bodhicarya).  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Baát-Ñoäng Nhö-Lai luùc haønh Boà-Taùt Ñaïo thuôû xöa, khi 

dieãn-thuyeát caùc phaùp vaø luùc laéng nghe phaùp, thaân vaø taâm cuûa Ngaøi chaúng bieát 

Moûi meät. Taïi sao vaäy? Vì luùc sô phaùt taâm haønh Boà-Taùt-Ñaïo, Ngaøi ñöôïc oai-löïc 

Phaùp-Thaân (Dharmakaya) vaäy.  

_________________________________________ 
(1) Xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, Nguyeãn Pram soaïn.  
(2) töùc chö Boà-Taùt truï Mahavajrasattva-bhumi (Ñaïi Kim-Cang Taùt-Ñoûa Ñòa) hay 
Mahasamantabhadrabhumi (Ñaïi Phoå-Hieàn Ñòa)  
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Baát-Ñoäng Nhö-Lai luùc haønh Boà-Taùt Ñaïo thuôû xöa, 

phaùt nguyeän nhö vaày:  

3. Luùc toâi thaønh Phaät, taát-caû Boà-Taùt trong quoác-ñoä cuûa toâi ñeàu 
ñöôïc Phaùp-Thaân (1) vieân-maõn nhö toâi khoâng khaùc."  

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(1) chöõ Thaân (Kaya) raát deã bò hieåu laàm vì noù gôïi ra yù-töôûng veà moät hieän-höõu theå-xaùc. Chuùng-
sanh vì maõi voïng chaáp thaân nguõ-uaån thaát thöùc laøm töï-ngaõ neân sanh ra boán töôùng ngaõ, nhôn, 
chuùng-sanh vaø thoï-maïng, chaáp ngaõ vaø chaáp phaùp neân queân haún Naêm-Thaân (Phaùp, Baùo, ÖÙng, 
Hoùa, Hieän-Chöùng Boà-Ñeà) cuûa chö Phaät. Lieân-heä giöõa Phaùp-Thaân vaø Tathata (Chaân-Nhö), hay 
Dharmata (Phaùp-Taùnh) hay Dharma-svabhava (Phaùp töï-taùnh), raát phöùc-taïp. Dharmata chính laø 
nguyeân-lyù toái haäu, laø baûn taùnh cuûa hieän-töôïng-giôùi (nhöùtthieát phaùp), baûn taùnh ñoù chính laø 
“duyeân-hoäi”, hay “duyeân-khôûi (pratitya-samutpada)”, maø duyeân-hoäi ñoàng nghóa vôùi Trung-
Ñaïo (Madhyata-pratipad), Svabhava-abhava (voâ-töï-taùnh), Shunyata (Taùnh-Khoâng). Ñöùng treân 
laõnh-vöïc cuûa Lyù-taùnh thì goïi laø Dharmata, Dharmadhatu (Phaùp-Giôùi), Bhutatathata (taùnh boån-
nguyeân cuûa nhöùt-thieát phaùp), Atmakatva, nhöng Phaät-Giaùo ít hieám khi duøng Atmakatva. Khi 
nhaän-ñònh töø quanñieåm nhaân-caùch hoùa thì laïi goïi laø Dharmakaya (Phaùp-Thaân), 
Tathagatagarbha (Nhö-Lai Taïng), Buddhata (Phaät-Taùnh), Buddha-svabhava (Phaät Töï-Taùnh). 
Phaùp-Thaân (Dharmakaya) chính laø lyù-nieäm, lyù-taùnh hay chaân-lyù, khoâng coù moät hieän-höõu höõu-
ngaõ naøo caû, maø xöa nay chöa töøng ly caùch vôùi taát caû hieän-höõu höõungaõ cuûa chuùng-sanh trong 
Luïc-Ñaïo, Tam-Giôùi. Vì vaäy, Hieån-Giaùo coù thieân-kieán khi chuû-tröông Phaùp-Thaân khoâng hình-
töôùng, bôûi chöa thaät-söï nhö-thaät tri töï-taâm. Ñieàu naày ñöôïc chöùng-minh moät caùch roõ-raøng bôûi 
ñoaïn kinh noùi treân.  

Nhöõng danh-töø naày khoâng coù trong Tieåu-Thöøa Giaùo (Hinayana). Baûn tieáng Anh, khoâng 
chuù-thích kieåu naày vì sôï daøi doøng.  
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PHAÅM  
PHAÄT-SAÙT TRANG-NGHIEÂM 
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Ñöùc Baát-Ñoäng hay A-Suùc-Beä Phaät (Buddha Akshobhya) 
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Ngaøi cuõng chính laø Kim-Cang Taùt-Ñoûa (Vajrasattva) hay  

Samantabhadra Vajrasattva nôi Kim-Cang Giôùi Ñaïi Maïn-ñaø-la  

(Vajradhatu Mahamandala) 
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Ngaøi cuõng chính laø Samantabhadra Vajrasattva  

nôi Kim-Cang Giôùi Ñaïi Maïn-ñaø-la (Vajradhatu Mahamandala) 
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Moät Theå Hai Töôùng (Trí-Laïc baát-khaû phaân) 
Vajrasattva vaø Gantapani 

Nguõ Trí Nhö-Lai, Manjusri (Vaên-Maïn-Thuø Sö-Lôïi) vaø Vajrapani (Kim-Cang Thuû) 
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Vajradhara (Chaáp Kim-Cang)  laø vò Phaät Thieàn (Adibuddha).  

Ngaøi chính laø laø ñöùc Töø-Phuï trong Maät-Giaùo/Bí-Maät Chaân-Ngoân-Thöøa/Kim-Cang-Thöøa 
(Vajrayana).  

Khi Ngaøi laøm bieåu-töôïng cho Thæ-Giaùc (Nhö-Lai Taïng) cuûa taát-caû chuùng-sanh  
thì hieän ra thaân khoâng coù Phaät-maãu (Buddhamatri). 

http://www.iloveulove.com/spirituality/buddhist/buddhistdeities3.htm 
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Moät Theå Hai Töôùng (Trí-Laïc baát-khaû phaân) 
Vajrasattva vaø Gantapani 

 
 
 

Luùc baáy giôø, ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát laïi baïch ñöùc Phaät,  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Ñöùc Theá-Toân [Shakyamuni] ñaõ noùi veà Baát-Ñoäng 

Nhö-Lai luùc haønh Boà-Taùt Ñaïo coù coâng-ñöùc roäng lôùn roài. Mong ñöùc Theá-Toân laïi 

noùi roäng coõi nöôùc (ksetra) coâng-ñöùc trang-nghieâm thuø-thaéng hieän taïi cuûa ñöùc 

Baát-Ñoäng Nhö-Lai, ñeå cho haøng höõu-tình tu Boà-Taùt Thöøa nghe coâng-ñöùc aáy 

sanh loøng kính-meán muoán thaáy ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai ñeå leã baùi cuùng-döôøng, 

haøng höõu-tình ôû Thanh-Vaên Thöøa chöùng böïc voâ-hoïc [asaiksa, töùc A-La-Haùn 

quaû] nghe coõi nöôùc aáy coângñöùc trang-nghieâm cuõng mong ñöôïc chieâm-leã cuùng-

döôøng, phuïng-thôø.  

Ñöùc Phaät phaùn: “Laønh thay (sadhu), laønh thay, naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nay oâng coù theå hoûi 

ñöôïc Nghóa aáy. Laéng nghe, laéng nghe, kheùo suy gaãm, Ta seõ noùi cho."  
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Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Chuùng toâi muoán xin ñöôïc nghe."  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai chöùng Nhöùt-Thieát 

Chuûng-Trí, phoùng quang-minh lôùn chieáu khaép caû Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-

Giôùi (Tri-sahasramahasahasra-lokadhatu [theá-giôùi Dieäu-Hyû]), ñaïi-ñòa chaán-

ñoäng saùu caùch. Trong theá-giôùi aáy, chuùng-sanh bieát Baát-Ñoäng Nhö-Lai chöùng 

Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc, suoát baûy ngaøy ñeâm hoï khoâng coù töôûng 

ñeán aên uoáng, khoâng coù quan-nieäm ñoùi khaùt, cuõng khoâng coù quan-nieäm moûi-

meät, yeân-nghó nguõ ngheâ, chæ coù anlaïc vui-möøng öa thích ñieàu laønh. Luùc aáy, 

chuùng-sanh vaø chö Thieân nôi Duïc-giôùi ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû aáy khoâng coù daâm-

duïc (1). Taïi sao vaäy? Vì do boån nguyeän-löïc cuûa Baát-Ñoäng Nhö-Lai neân laøm 

cho caùc chuùng-sanh coõi nöôùc ñoù hieän-ñôøi nhieáp-thoï nhöõng coâng-ñöùc aáy.  

_______________________________________________ 
(1) Thöïc-duïc vaø daâm-duïc laø coäi-nguoàn cuûa sanh-töû (xem toân kinh Thuû-Laêng-Nghieâm), nhöng 
kheùo duøng hai thöù duïc naày thì chuùng seõ bieán thaønh moät thöù phöông-tieän thieän-xaûo (upaya) thuø-
thaéng ñeå mau choùng chöùng nhaäp caûnh-giôùi baát-khaû tö-nghì cuûa thaäp phöông tam-theá chö Phaät. 
Traùi laïi seõ chìm saâu trong öu-hoaïn... Taát-caû kinh-ñieån cuûa Vajrayana (Kim-Cang-Thöøa) ñeàu 
nhaém vaøo muïc ñích naày.  

Candamaharosana Tantra, (taïi cung cuûa Thaùi-Töû, Thaùi-Töû vaø Baûo-nöõ Gopa ñeàu tu-taäp), 
Guhyasamaja Tantra, Cakrasamabhava Tantra, Hevajra Tantra, Kalacakra-Tantra, 
v.v... nhöõng nhöõng Tantra chanh-thoáng cuûa Phaät-Giaùo thôøi Phaät coøn taïi theá ñaõ dieãn noùi cho 
haøng Vua Chuùa, Ñaïi-Thaàn, Tröôûng-Giaû, Ñaïi Cö-só.  (chuù thích ôû trang cuoái). Toân kinh Toái-

Thöôïng Ñaïi-Thöøa Kim-Cöông Ñaïi-Giaùo Baûo Vöông vieát, ”Kim Cöông Ñaïi Thöøa töùc nhieáp 
taát caû Thöøa”. Ñieån-hình laø  
 Ngaøi Padmasamabhava ñaõ truyeàn sang Nepal, Bhutan, vaø Tibet. Ngaøi sanh ra 12 naêm 

sau khi ñöùc töø Phuï thò hieän nhaäp Nieát-Baøn vaø truï theá ñeán cuoái theá kyû thöù VIII.  
 Ngaøi Vimalakirti (xem toân kinh Ñaïi-Thöøa Ñaûnh Vöông töùc Vimalakirti-Nirdesa-

Sutra: Kinh Duy-Ma-Caät, nguyeãn Pram chuù-giaûi phaàn Maät-Giaùo) vaø raát nhieàu vò 
Acarya (xem toân kinh Toái-Thöôïng Ñaïi-Thöøa Kim-Cang Baûo Vöông, Huyeàn-Thanh 
dòch ra Vieät-vaên)  

 Vua Indrabhuti, Coâng-Chuùa Goma Devi/Godevi ... 
 Xem Candamaharosana Tantra, Long-Nhöït dòch vaø chuù-giaûi,  
 Kinh Vieân-Giaùc – Ñaïi Chuù-Giaûi, Nguyeãn Pram dòch vaø chuù giaûi phaàn Maät-Giaùo. 
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Thaâu Thaàn Nhieáp Hoùa cuûa Maät-Toâng.  
Caùc baäc Thieàn-Sö ñuùng nghóa ngaøy xöa ñaõ söû-duïng phaùp naày maø thò-tòch.  

Phaùp naày raát nguy-hieåm neáu khoâng coù daáu hieäu khai môû treân  

Mahasukha-cakra hay Cöûa Thanh-Tònh//Cöûa Phaïm Thieân  
Kyø dö, taát caû caùc ngöôøi tu khaùc cheát ñaõ ñöôïc ñeä-töû toâ veõ theâm cho söï ra ñi cuûa Thaày mình. 

http://sites.google.com/site/amritayanabuddhism 
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Ñöùc Akshobhya thöôøng ñöôïc thay theá baèng 
ñöùc Döôïc Sö Löu-Ly Quang Nhö-Lai  trong phaùp trò beänh,  

keùo daøi tuoåi thoï cuûa caùc baäc Du-giaø haønh-giaû Maät-Giaùo. Phaùp naày traùi ngöôïc vôùi Phaùp treân. 
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai chöùng Nhöùt-Thieát 

Chuûng-Trí, taát-caû chuùng-sanh ôû  theá-giôùi Dieäu-Hyû ñeàu chí-thaønh chaép tay höôùng 

ñeán ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai. Vì khaùt-ngöôõng Phaät neân hieän ñôøi hoï coù theå nhieáp-

thoï voâ-löôïng coâng-ñöùc nhö vaäy.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Quoác-ñoä cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai coâng-ñöùc 

trang-nghieâm, voâ-löôïng (10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256) theá-giôùi 

chaúng saùnh kòp. 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Do ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai luùc haønh Ñaïo-Boà-Taùt phaùt 

hoaèng theä-nguyeän quoác-ñoä aáy thuø-thaéng trang-nghieâm, nhö hoâm nay Ta thaønh-

töuï boån-nguyeän vaäy. (1)  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thaønh Voâ-Thöôïng 

Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc, khoaûng saùt-na (14x10-9giaây ñoàng-hoà), taát-caû chuùng-

sanh ôû  theágiôùi Dieäu-Hyû hoaëc coù thieân-nhaõn (divya-caksus) hay khoâng coù thieân-

nhaõn, hoï ñeàu ñöôïc thaáy ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñoù cuõng laø boån-nguyeän cuûa ñöùc Nhö-Lai aáy laøm cho 

caùc loaøi höõu-tình ñöôïc coâng-ñöùc aáy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai ngoài ñaïo-traøng chöùng 

Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, Thieân-Ma Ba-Tuaàn (Papiyan  Mara) chaúng sanh loøng 

chöôùng ngaïi. Laïi coù voâ-soá chö Thieân ñem nhöõng hoa höông vaø kyõ-nhaïc trôøi ñeán 

cuùng döôøng ñöùc Nhö-Lai, ñeàu caàm boät mòn chieân-ñaøn raûi treân mình ñöùc Phaät.  

__________________________________________ 
(1) Toân kinh Ñaïi-Thöøa Ñaûnh-Vöông töùc Voâ-Caáu Xöng Sôû-Thuyeát... “Bieát ñaïi chuùng nghi-ngôø, ñöùc 
Theá-Toân lieàn nhaán ngoùn chaân xuoáng ñaát. Töùc thôøi hieän voâ-löôïng traêm ngaøn dieäu-baûo trangnghieâm 
trong ba ngaøn ñaïi-thieân theá-giôùi gioáng nhö coõi Voâ-Löôïng Coâng-Ñöùc Baûo Trang-Nghieâm cuûa Phaät 
Coâng-Ñöùc Baûo Trang-Nghieâm...” xem vöông-kinh Hoa-Nghieâm, toân kinh Ñaïi-Taäp Ñaïi Phöông-

Ñaúng Boà-Taùt Nieäm-Phaät Tam-Muoäi, Phaåm Boån-Haïnh cuûa Boà-Taùt, kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-Hoäi 
Baûo-Traøng. Taát-caû chö Phaät Nhö-Lai ñeàu coù coõi Phaät cöïc kyø thanh-tònh, nhöng vì muoán cöùu ñoä chuùng-
sanh maø aån söï trang-nghieâm baøy ra söï ueá-tröôïc. Cuõng nhö cung-ñieän trang-nghieâm aån döôùi lôùp söông 
muø daày ñaëc thì keû thöôøng laøm sao thaáy ñöôïc. Söông muø duï cho caùc lôùp voâ-minh caùc thöù phieàn naõo... 
cuûa chuùng-sanh khieán taâm oâ-nhieãm, neân khoâng theå thaáy ñöôïc taâm thanh-tònh vieân-giaùc cuûa ñöùc Nhö-
Lai.  
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Hoa vaø höông aáy ôû treân hö-khoâng hieäp thaønh loïng baùu. Ñoù ñeàu laø do boån-

nguyeän cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai maø thaønh-töïu nhö vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thaønh Voâ-Thöôïng Boà-

Ñeà, quang-minh lôùn chieáu khaép theá-giôùi, aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng vaø 

cuûa chö Thieân ñeàu bò che laáp. Ñoù cuõng laø do boån-nguyeän cuûa ñöùc Nhö-Lai aáy 

vieân-maõn neân nay hieän thoaïi-töôùng aáy.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát! baïch ñöùc Phaät,  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai luùc haønh Boà-Taùt-Ñaïo 

(Bodhisattvacarya) thieät coù aùo giaùp tinh-taán roäng lôùn coù theå phaùt hoaèng theä-

nguyeän nhö vaäy. Do thuôû xöa, Ngaøi tu-haïnh nguyeän Boà-Taùt neân laøm cho voâ-

löôïng chuùng-sanh troàng nhöõng coäi laønh nôi Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, laïi ñem caên-laønh 

hoài-höôùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà ñeå trang-nghieâm quoác-ñoä thanh-tònh. Ñuùng nhö 

vaäy, hoài-höôùng, nguyeän-löïc (pranidhanabala) thaûy ñeàu vieân-maõn caû.  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Theá-giôùi Dieäu-Hyû coù caây Boà-Ñeà (Bodhidruma) do 

thaát-böûu laøm thaønh cao moät do-tuaàn (yojana: 80 daëm Anh), thaân caây chu-vi nöûa 

caâu-loâ-xaù (1 krosa = 1/10 do-tuaàn), nhaùnh laù che rôïp moät do tuaàn, döôùi coù neàn 

theàm roäng boán do-tuaàn (320 daëm Anh), ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai ngoài treân aáy 

chöùng ñaïo Boà Ñeà (1). Boán phía caây Boà Ñeà aáy coù nhöõng caây ña-la (nhö caây döøøa 

nöôùc) vaø caây toâ-maïn-na (nhö hoa-laøi) baøy haøng khaép nôi. Gioù thoåi lay-ñoäng 

nhaùnh laù phaùt ra tieáng hoøa-nhaõ, aâm-nhaïc trong ñôøi khoâng saùnh kòp.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Theá-giôùi Dieäu-Hyû khoâng coù ba AÙc-Ñaïo 

(Aparagati) laø Ñòa-Nguïc (Narakagati), Suùc-Sanh (Triyagyonigati) vaø Ngaï-Quyû 

(Pretagati). Taát-caû chuùng-sanh ñeàu thaønh-töïu möôøi nghieäp laønh (2). Ñaát baèng  

________________________________________ 
(1) caây Boà-Ñeà naày quaù nhoû so caây nôi theá-giôùi Cöïc-Laïc! Coù leõ tam sao thaát boån chaêng?  
(2) Xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, Danh-saùch cuûa möôøi nghieäp laønh laø 1) Boá thí, 2) Trì giôùi, 3) 
Thieàn ñònh, 4) Leã baùi, 5) Phuïng-söï, 6) Hoài-höôùng, 7) Tuøy-hyû vieäc laønh, phöôùc baùu cuûa ngöôøi, 8) Laéng 
nghe Chaùnh-Phaùp, 9) Giaûng-thuyeát giaùo-lyù cuûa ñaáng Phaät-ñaø (hoaèng-phaùp), 10) Cuûng-coá chaùnh-kieán.  
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nhö loøng baøn tay, maøu hoaøng kim, khoâng coù haàm hoá, gai goùc, ngoùi saïn. Ñaát aáy 

meàm dòu nhö boâng ñaâu-la-mieân (tula, boâng lieãu, nhö boâng vaûi, keùn taàm), luùc ñi 

ñaát aáy luùn xuoáng, caát chaân leân ñaát trôû laïi nhö cuõ.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Theá-giôùi Dieäu-Hyû khoâng coù ba loaïi beänh cuûa phong, 

nhieät vaø ñaøm phaùt sanh ra.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû, taát-caû höõu-tình khoâng coù 

voïng-ngöõ. Thaân khoâng hoâi dô xaáu-xí. Vôùi tham saân si thaûy ñeàu yeáu moûng. 

Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû, khoâng coù lao-tuø, giam-nhoát chuùng-sanh, cuõng khoâng coù 

haøng ngoaïi Ñaïo dò hoïc. Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû, taát-caû caây moïc leân thöôøng coù 

boâng traùi. Laïi coù caây laï teân laø kieáp-ba (kapataru) saûn-xuaát y-phuïc toát ñuû naêm 

maøu boùng laùng, saùng choùi, toûa höông thôm, taát-caû thôøi-gian khoâng heà bieán-ñoåi. 

Nhö hoa trôøi coù muøi raát thôm tho, y-phuïc aáy coù muøi thôm cuõng vaäy. Ngöôøi maëc 

hay duøng y-phuïc aáy, thaân hoï cuõng coù muøi thôm nhö vaäy. Nhö ôû coõi naày, nhaø 

giaøu-sang y-phuïc dö nhieàu, maëc duøng nhö yù.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chuùng-sanh nôi theá-giôùi Dieäu-Hyû, cuõng nhö ôû trôøi 

Ñao-Lôïi, heå caàn duøng ñoà uoáng aên, thì ñoà uoáng aên theo taâm-nieäm hieän ra, khoâng 

coù ñaïi tieåu-tieän dô-ueá. (1)  

_______________________________________ 
(1) Thaân cuûa chuùng-sanh ôû quoác-ñoä Dieäu-Hyû ñöôïc chieâu-caûm baèng saùu thöù tònh-chaát, chieáu 
saùng nhöng khoâng phaùt ra nhieät gì caû, thaät ra ñoù laø saùu thöù quang-minh vi-teá cuûa Luïc-Ñaïi. 
Thöùc aên chính laø taâm-töôûng, cuõng laø caùc thöù quang-minh vi-teá cuûa Luïc-Ñaïi, neân chæ vöøa ñuû, 
khoâng dö thöøa, keát-quaû laø khoâng coù ñaïi tieåu-tieän, khoâng nhö caùch aên-uoáng cuûa ngöôøi coõi. 
Chuùng-sanh coõi naày duøng caùc thöù thöùc aên vaø uoáng ñeàu chieâu-caûm baèng caùc quang-minh thoâ-
phuø troïng-tröôïc cuûa Luïc-Ñaïi, neân caàn phaûi coù ñaïi tieåu tieän, neáu khoâng seõ sình ruoät, beå boïng 
ñaùi maø cheát.  

Laïi nöõa, thaân cuûa chuùng-sanh ôû quoác-ñoä Dieäu-Hyû/Dieäu-Laïc ñöôïc deät neân baèng nhöõng 
thöù tònh-chaát neân coù khaû-naêng di-chuyeãn vôùi moät toác-ñoä khoâng theå nghó-baøn. Ñöùc Phaät Thích-
Ca Möu-Ni (Shakyamuni) ñaõ giaûithích nôi “Phaåm Boà-Taùt Chuùng”, “(...) neáu loøng hoï muoán ñeán 
coõi nöôùc cuûa chö Phaät khaùc, vöøa khôûi taâm thì lieàn qua ñeán”. Nôi coõi Saha (Kham-Nhaãn) naày, 
toác-ñoä aùnh-saùng laø 300.000 km/giaây laø toác-ñoä tuyeät-ñoái, nhöng neáu ñem so saùnh vôùi toác-doä cuûa 
chö Boà-Taùt nôi quoác-ñoä Dieäu-Hyû thì chaúng theå naøo bì kòp.  
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Laâu-ñaøi, cung-ñieän ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû ñeàu nghieâm 

söùc baèng baûy baùu, boán phía coù nhieàu ao taém ñaày nöôùc taùm coâng-ñöùc thoï-duïng 

theo taâm-nieäm cuûa ngöôøi. Laïi coù nhieàu vöôøn töôïc ñeàu xinh ñeïp thanh-tònh.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chuùng-sanh nôi theá-giôùi Dieäu-Hyû phaàn ñoâng laáy 

phaùp-laïc laøm leõ soáng.  

Naày Xaù Lôïi Phaát! Ngöôøi ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû khoâng coù taät-ñoá. Taát-caû 

nöõ nhôn (1) ñeàu sieâu-vieät hôn Nöõ-Böûu (Kanya-ratna) cuûa Chuyeån-Luaân 

Thaùnh-Vöông (Cakravartin Raja), ñöôïc coâng-ñöùc nhö chö Thieân (Deva), 

neáu so-saùnh thì chaúng baèng moät phaàn trong traêm ngaøn muoân öùc (1/10 ) 

phaàn, nhaån ñeán öu-ba-ni-sa-ñaø phaàn (1/upannisshad: 

1/10
38.502.524.216.526.363.486.755.991.168

) cuõng chaúng baèng moät 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ngöôøi ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû theo nghieäp-baùo (karma) 

cuûa hoï chieâu-caûm nhöõng gheá giöôøng ñeàu baèng baûy baùu ñaày-ñuû söï trang-nghieâm 

xinhñeïp, goái meàm nhuyeãn nhö boâng ñaâu-la-mieân (tula: hoa döông-lieãu, keùn 

taàm). Ñoù laø do nguyeän-löïc thuôû xöa cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai maø thaønh-töïu 

nhöõng söï nghieâm-haûo nhö vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhöõng thöùc aên moùn uoáng cuûa ngöôøi ôû theá-giôùi Dieäu-

Hyû maøu saéc höông vò ñeàu nhö coõi trôøi [Ñao-Lôïi].  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö nöôùc Uaát-Ñôn-Vieät (Uttarakuru) khoâng coù 

Vua (Raja) rieâng, cuõng vaäy, theá-giôùi Dieäu-Hyû chæ coù ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai laø  

_____________________________________________ 
(1) treân ñaây laø choå kyø-ñaëc cuûa quoác-ñoä Dieäu-Hyû, vì coù nhieàu ngöôøi nghi-ngôø veà coõi Cöïc-Laïc 
(Sukhavati), v.v... laø baát bình-thöôøng! Caûnh-giôùi cuûa haøng Thaùnh-nhôn, boïn ngu-phu, ngu-phuï 
cuï- phöôïc phaøm-phu, vaø haøng ngoaïi Ñaïo, dò hoïc, cuøng boïn ngöôøi phöôùc keùm, hueä moûng quyeát 
khoâng coù phaàn vaäy. Neân laáy tín-taâm laøm ñaàu, lôøi Phaät Boà-Taùt khoâng bao giôø hö-doái. Böûu-nöõ 
cuûa Chuyeån-Luaân Thaùnh-Vöông do phöôùc-baùo cuûa Vua chieâu-caûm, saéc-ñeïp, taùnh-tình, v.v... 
theá-gian khoâng coù ai saùnh kòp, vaäy maø coøn khoâng theå ñem ra so-saùnh vôùi haøng nöõ-nhôn ôû quoác-
ñoä Dieäu-Hyû ñuû thaáy phöôùc-baùo cuûa chuùng-sanh coõi naày khoâng phaûi laø nhoû.  
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ñaáng Phaùp-Vöông (Dharmaraja). Nhö chö Thieân trôøi Ñao-Lôïi phuïng söï Ñeá-

Thích (Sakra), ngöôøi trong theá-giôùi Dieäu-Hyû ñeàu thôø ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai. 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! OÂng phaûi bieát theá-giôùi Dieäu-Hyû cuûa ñöùc Baát-Ñoäng 

Nhö-Lai coù coâng-ñöùc trang-nghieâm.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chuùng-sanh ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû loøng hoï khoâng coù 

phoùng-daät (apramada). Taïi sao vaäy? Cuõng laø do nguyeän-löïc cuûa ñöùc Baát-Ñoäng 

Nhö-Lai.  

Baáy giôø, coù moät Tyø-Kheo (Bhiksu) nghe ñöùc Phaät [Thích-Ca Möu-Ni] khen-ngôïi coâng-

ñöùc trang-nghieâm cuûa theá-giôùi Dieäu-Hyû, oâng sanh loøng tham-tröôùc maø baïch Phaät raèng: "Baïch 

ñöùc Theá-Toân! Nay toâi nguyeän sanh veà coõi nöôùc cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai."  
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Ñöùc Baát-Ñoäng hay A-Suùc-Beä Phaät (Buddha Akshobhya) vaø taùm vò nöõ Theá-Toân 

(Bhagavati) 
http://www.fodian.net/world/aksobhya/aksobhya/aksobhya13.jpg 
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Ñaïi Maïn-Ñaø/Traø-La (Maha Mandala) cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai 

http://www.fodian.net/world/aksobhya/mandala/aksobhya_mandala.jpg 
 

 
Tam-Muoäi-Da Maïn-Ñaø/Traø-La (Samaya Mandala) cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai 

http://www.fodian.net/world/aksobhya/mandala/mandalaa.html 
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Ñöùc Phaät phaùn:  

OÂng ngu-meâ nhö vaäy laøm sao veà nöôùc aáy ñöôïc. Taïi sao vaäy? Chaúng 

phaûi do loøng aùi-luyeán (raga) maø ñöôïc sanh. Chæ coù troàng nhöõng goác-laønh 

(kusala-mula), tu nhöõng Phaïm-haïnh (Brahmacarya) môùi ñöôïc sanh veà nöôùc 

aáy."  

Ñöùc Phaät laïi phaùn raèng,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, tuøy theo yù-muoán cuûa chuùng-sanh 

coõi nöôùc aáy coù ao ñaày nöôùc taùm coâng-ñöùc (1) thanh-tònh lieàn hieän ra, uoáng röûa 

hay taém ñeàu vöøa yù ngöôøi. Ngöôøi naøo chaúng caàn thì lieàn chaúng thaáy coù ao nöôùc.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû gioù thôm maùt reo vui laøm 

ñeïp loøng ngöôøi. Gioù thôm aáy do chö Thieân taïo ra ñeå chìu theo loøng ngöôøi maø 

coù thoåi ñeán hay khoâng thoåi ñeán.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, y-phuïc vaø ñoà trang-söùc cuûa haøngï 

nöõ-nhôn ñeàu töø caây saûn-xuaát tuøy yù ngöôøi duøng.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, nöõ-nhôn khoâng coù loãi-laàm cuûa 

ngöôøi nöõ. Chaúng phaûi nhö nhöõng ngöôøi nöõ ôû coõi naày [theá-giôùi Saha] nhieàu taät-

ñoá, löôõng-thieät, aùc-khaåu. Nöõ-nhôn ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû aáy luùc thai-ngheùn ñeán khi 

sanh nôû, meï con ñeàu khoeû-maïnh, cuõng khoâng coù oâ-ueá (2). Taát-caû coâng-ñöùc aáy 

ñeàu do boån-nguyeän-löïc cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai laøm thaønh vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû coù nhöõng söï an-oån khoaùi-laïc 

nhö vaäy.  

__________________________________________ 

(1) Baùt coâng-ñöùc thuûy hay baùt coâng-ñöùc trì hay baùt-vò thuûy: i)- tröøng tònh: trong-saïch; ii)- thanh-laõnh: 
trongtreûo vaø maùt-meû; iii)- cam-myõ: ngoït-ngaøo; iv)- khinh-nhuyeãn: nheï dòu; v)- Nhuaän-traïch: uy-löïc röôùi 
maùt moïi vaät; v)- an-hoøa: coù khaû-naêng laøm an-laïc vaø eâm-dòu moïi tình-huoáng; vi)- coù khaû-naêng laøm dòu 
nhöõng khao-khaùt; viii)- coù khaû-naêng caûi-tieán söï khang-kieän vaø boå khoûe caùc caên.  
(2) Caùc phuï-nöõ ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû khoâng coù daâm-duïc, thaân ñöôïc deät neân baèng nhöõng tònh-chaát, quang-
minh taâm thöùc raát vi-dieäu, coøn thai-nhi thì do phöôùc-baùo neân hoùa-sanh, khoâng coù caûnh “beå bòt nöôùc”, ra 
huyeát, ñau ñôùn vaät-vaû nhö chuùng-sanh coõi Kham-Nhaãn (Saha) naày cuûa chuùng ta ñaõ ñang vaø seõ phaûi 
chòu ñöïng.  
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû khoâng coù buoân-baùn ñoåi-chaùc, 

cuõng khoâng coù laøm luïng troàng tæa ruoäng nöông, ngöôøi coõi nöôùc aáy thöôøng höôõng 

nhaøn-nhaõ vui-söôùng.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû  luùc ca-ngaâm du-hyù khoâng 

bao giôø töông-öng vôùi söï daâm-duïc maø chæ thoï-höôõng Phaùp-laïc thoâi.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû taát caû caây ña-la (tala), caây toâ-
maïn-na (sumana) ñeàu baøy haøng ngay thaúng ñeàu-ñaën, gioù nheï thoåi-ñoäng phaùt ra 
aâm-thanh hoøa-nhaõ. AÂm-nhaïc cuûa chö Thieân cuõng chaúng baèng tieáng gioù ñoäng 
caây reo ôû nöôùc aáy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu Boà-Taùt naøo muoán nhieáp-thoï Phaät-quoác thì neân 

nhieáp-thoï coâng-ñöùc nhö vaäy vaø tònh-tu Phaät-quoác nhö ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai 

luùc haønh Ñaïo Boà-Taùt nhieáp-thoï coõi nöôùc thanh-tònh trang-nghieâm.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû khoâng coù luùc naøo, hoaëc choå 

naøo toái-taêm caû. Daàu coù maët trôøi, maët traêng maø khoâng hieän aùnh-saùng. Taïi sao 

vaäy? Vì quang-minh lôùn cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thöôøng chieáu saùng khaép caû 

nöôùc vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ví nhö laâu-ñaøi cao lôùn, ñoùng kín taát-caû cöûa neûo roài 

ñaët ma-ni böûu-chaâu (cintamani/kintamani) ôû trong. Ngöôøi trong laâu-ñaøi caû ngaøy 

laån ñeâm thöôøng thaáy saùng-röïc. ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, taát-caû chuùng-sanh thaáy 

quang-minh röïc-rôõ cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai cuõng nhö vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai böôùc ñi, töï-nhieân coù hoa 

sen ngaøn caùnh ñôõ chön, hoa sen aáy maøu hoaøng-kim, theá-gian khoâng coù thöù gì 

tyû-duï ñöôïc. Ñoù cuõng laø do nguyeän-löïc thuø-thaéng cuûa ñöùc Phaät hieän-thaønh.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch ñöùc Phaät raèng: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Luùc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-

Lai vaøo trong nhaø, kim-saéc lieân-hoa coù ñôõ chön ñöùc Phaät aáy chaêng?"  

Ñöùc Phaät phaùn:  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Söï aáy raát caïn deã ñaâu caàn phaûi thöa hoûi. Luùc ñöùc Baát-

Ñoäng Nhö-Lai ñi vaøo laøng xoùm, nhaø cöûa, hoa sen ngaøn caùnh lieàn hieän leân ñôû  
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chön. Neáu coù thieän-nam (kulaputra) hay thieän-nöõ (kuladuhitr) (1) nghó raèng: 

‘nhö ñöùc Nhö-Lai quang-laâm ñeán nhaø naày, nhöõng hoa sen ñôõ chön ñöùc Nhö-Lai 

neân tuï laïi taïi moät choã,’ hoa sen lieàn theo taâm-nieäm hoï maø tuï laïi. Neáu coù ngöôøi 

muoán hoa sen truï ôû hö-khoâng thì hoa theo yù hoï maø truï ôû hö-khoâng. 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñoù laø do söùc oai-thaàn cuûa Baát-Ñoäng Nhö-Lai vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Hoa sen döôùi chön ñöùc Phaät aáy ban cho moïi ngöôøi ñeå 

xaây thaùp (stupa) cuùng-döôøng.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Vì dieãn-thuyeát chaùnh-phaùp (saddharma), ñöùc Baát-

Ñoäng Nhö-Lai ñi khaép theá-giôùi Dieäu-Hyû, ñi tôùi ñaâu cuõng ñeàu coù hoa sen kim-saéc 

ngaøn caùnh hieän leân ñôû chön.  

Luùc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai hieän ñeán giaùo-hoùa ôû coõi nöôùc khaùc, hoa sen 

kim-saéc ngaøn caùnh cuõng hieän ôû coõi nöôùc aáy. Do oai-thaàn cuûa ñöùc Phaät aáy, 

khaép caû Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi (Tri-sahasra-mahasahasra-lokadhatu 

[theá-giôùi Dieäu-Hyû]), ñeàu duøng kim-saéc lieân-hoa ngaøn caùnh trang-nghieâm theá-

giôùi aáy.  

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
(1) Thieän-nam töû vaø thieän-nöõ nhôn thöôøng chæ cho caùc baäc cö-só tu theo Ñaïi-Thöøa (Mahayana), 
coù trí-tueä lôùn, thöôøng thò-hieän trong haøng nguõ ngoaïi-Ñaïo, dò hoïc ñeå ñieàu-phuïc chuùng-sanh höõu 
duyeân, coù caên-khí Ñaïi-Thöøa maø bò troâi daït... Hai danh-töø naày noùi leân tính-caùch bình-ñaúng giaùo-
hoa cuûa Phaät ñoái vôùi chuùngsanh. Ngöôøi khoâng hieåu töôûng Phaät noùi cho haøng dung-nam tuïc-nöõ. 
Coøn danh töø Phaät-töû (Buddhaputra) laø danh-töø danh rieâng ñeå chæ cho haøng Ñòa-Thöôïng Boà-Taùt, 
chôù khoâng chæ cho haøng sô phaùt taâm nhö nhieàu ngöôøi laïm-duïng xöng-hoâ, hay töï xöng ngaøy nay. 
Keû naøo coøn hai thöù voïng chaáp-ngaõ vaø chaáp-phaùp thì goïi laø phaøm-phu laø ngöôøi baát-tònh baát keå 
tu laâu hay môùi tu, xuaát-gia hay taïi-gia; nhöõng keû naày khoâng xöùng-ñaùng laø Phaät-töû.   
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Sakyamuni Buddha, Ananda (A-Nan) vaø Kasyapa (Ca-Dieáp) 

http://www.fodian.net/world/sakya/gs/sakya_2d3.jpg 

 

Pram
 N

gu
ye

n



154 
 

PHAÅM 
THANH-VAÊN CHUÙNG (SRAVAKAS) 
 
 
Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc thuyeát-phaùp, ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai coù theå 

kheùo ñieàu-phuïc a-taêng-kyø (asamkhya:1078.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064) 

chuùng-sanh laøm cho hoï chöùng-quaû A-La-Haùn, an-truï thieàn-ñònh (dhyana), baùt 

giaûi-thoaùt (1), soá ngöôøi aáy raát ñoâng.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai coù voâ-löôïng (amita: 

10
315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256

) chuùng Thanh-Vaên. Ta chaúng thaáy coù 

toaùn-sö naøo coù theå tính ñöôïc soá Thanh-Vaên aáy.  

_____________________________________ 
(1) Asta-vimoksa: Taùm giaûi-thoaùt, hay taùm pheùp thieàn-ñònh giaûi-thoaùt khoûi saéc-duïc, hay Baùt 
Giaûi-Thoaùt Tam-Muoäi: i)- Noäi höõu saéc töôûng, ngoaïi quaùn saéc giaûi-thoaùt Tam-muoäi: töï mình coù 
saéc, thaáy coù saéc. Trong giai ñoaïn naày haønh giaû töï mình quaùn thaân baát tònh; ii)- Noäi voâ-saéc 
töôûng, ngoaïi quaùn saéc giaûi-thoaùt Tammuoäi: Quaùn-töôûng noäi-saéc laø voâ-saéc, thaáy caùc ngoaïi-saéc 
baát-tònh; iii)-Tònh-thaân taùc-chöùng cuï-tuùc truï giaûithoaùt (Tònh giaûi-thoaùt thaân-chöùng Tam-
muoäi): Quaùn-töôûng saéc laø tònh, chuù-taâm treân suy-töôûng aáy ñeå ñoaïn-dieät duïc-voïng; iv)-Khoâng 
voâ-bieân-xöù giaûi-thoaùt (Khoâng xöù giaûi-thoaùt Tam-muoäi): Vöôït khoûi hoaøn-toaøn saéc-töôûng, dieät 
tröø caùc töôûng höõu ñoái, khoâng suy-tö ñeán nhöõng töôûng khaùc bieät, vôùi suy-tö: “Hö-khoâng laø voâ-
bieân: chöùng vaø truù Khoâng Voâ-Bieân Xöù, nôi moïi luyeán chaáp vaøo vaät-chaát ñeàu bò taän-dieät baèng 
thieànquaùn; v)-Thöùc voâ-bieân xöù giaûi-thoaùt (Thöùc xöù giaûi-thoaùt Tam-muoäi): Vöôït khoûi hoaøn-toaøn 
Hö-khoâng voâbieân xöù, vôùi suy tö “Thöùc laø voâ-bieân” chöùng vaø truù Thöùc voâ-bieân xöù, nôi moïi 
luyeán-chaáp vaøo “hö-khoâng” ñeàu bò taän-dieät baèng thieàn-ñònh; vi)- Voâ-sôû-höõu xöù giaûi-thoaùt Tam-
muoäi: Vöôït khoûi hoaøn-toaøn Thöùc voâbieân xöù, vôùi suy-tö “khoâng coù vaät gì” chöùng vaø truù Voâ-sôû-
höõu xöù, nôi moïi luyeán-chaáp vaøo Thöùc hoaøn-toaøn bò taän-dieät baèng thieàn-ñònh; vii)-Phi-töôûng 
phi-phi-töôûng xöù giaûi-thoaùt Tam-muoäi: Vöôït khoûi hoaøn-toaøn Voâ-sôû-höõu xöù, chöùng vaø truù Phi-
töôûng phi-phi-töôûng xöù. Nôi ñaây moïi luyeán-chaáp vaøo höõu-ñoái hoaøn-toaøn bò ñoaïn-taän baèng 
thieàn-ñònh; viii)- Dieät-thoï-töôûng ñònh giaûi-thoaùt (Dieät taän ñònh xöù giaûi-thoùat Tam-muoäi): Vöôït 
khoûi hoaøn-toaøn Phi-töôûng phi-phi-töôûng xöù, chöùng vaø truù Dieät-thoï-töôûng.  Ñaây laø giai-ñoaïn 
hoaøn-toaøn tòch-dieät hay Nieát-Baøn. Töông-ñöông ñònh-löïc cuûa baäc Ñeä Thaát Vieãn-Haønh-Ñòa Boà-
Taùt, nhöng bi-löïc vaø nguyeän-löïc thì chöa phaùt-trieån laém.  
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö ôû coõi nöôùc Ta (coõi Saha: Kham-Nhaãn), nhöõng 

ngöôøi ñöôïc quaû Tu-Ñaø-Hoaøn (Srota-apanna), Tö-Ñaø-Haøm (Sakrdagamin), A-

Na-Haøm (Anagami) raát khoù tính ñeám cho xueå. ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû ngöôøi chöùng-

quaû A-La-Haùn cuõng nhö vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö ngöôøi Tu-Ñaø-Hoaøn quaû giaûi-ñaõi phaûi baûy laàn thoï 

sanh, vì hoï thuyeát-phaùp thì hoï môùi chöùng ñöôïc quaû A-La-Haùn, Ta goïi hoï laø 

ngöôøi baûy laàn thoï sanh.  

ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû coù ngöôøi nghe ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thuyeát-phaùp 

laàn ñaàu ñöôïc quaû Tu-Ñaø-Hoaøn, nghe phaùp laàn thöù hai ñöôïc quaû Tö-Ñaø-Haøm, 

nghe phaùp laàn thöù ba ñöôïc quaû A-Na-Haøm, nghe phaùp laàn thöù tö chöùng quaû A-

La-Haùn. Nhöõng ngöôøi chaúng nhöùt-ñònh moät ñôøi chöùng quaû A-La-Haùn thì goïi laø 

ngöôøi giaûi- ñaõi.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, ngöôøi ñöôïc quaû Tu-Ñaø-Hoaøn thì 

thaân hieän ñôøi aáy chöùng ñöôïc quaû A-La-Haùn, chaúng phaûi nhö ôû coõi naày phaûi traûi 

qua baûy ñôøi thoï-sanh.  

ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, ngöôøi ñöôïc quaû Tö-Ñaø-Haøm thì hieän-ñôøi lieàn chöùng 

quaû A-La-Haùn, chaúng phaûi nhö coõi naày phaûi traûi qua moät laàn sanh leân trôøi, moät 

laàn trôû laïi nhôn-gian maø goïi laø Tö-Ñaø-Haøm.  

ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, ngöôøi ñöôïc quaû A-Na-Haøm thì hieän-ñôøi lieàn chöùng-

quaû A-La-Haùn, chaúng phaûi nhö coõi naày phaûi sanh leân coõi trôøi, roài môùi töø ñoù 

chöùng-quaû A-La-Haùn, khoâng coøn sanh trôû laïi nhôn-gian neân goïi laø A-Na-Haøm.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai noùi 

haønh-vò sai-bieät cuûa chuùng Thanh-Vaên, nhaån ñeán an-laäp Thaùnh-quaû nhö vaäy. 

Neáu thieän-nam, thieän-nöõ naøo roõ ñöôïc phaùp aáy thì chaúng ôû phaøm-phu vaø böïc 

höõu-hoïc maø cheát, hoï ôû böïc voâ-hoïc A-La-Haùn môùi nhaäp dieät-ñoä.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Noùi böïc voâ-hoïc (asaiksa) laø ñaët ñeå giaû-danh ôû nôi 

quaû A-La-Haùn. Chuùng Thanh-Vaên ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû ñeàu thanh-tònh ñaày-ñuû 

an-ñònh kieân-coá.  
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chuùng Thanh-Vaên cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai laø 

nhöõng baäc Ñaïi A-La-Haùn, caùc laäu phieàn-naõo ñaõ heát, vieäc laøm ñaõ xong, vaát boû 

gaùnh naëng sanh-töû, ñaõ ñöôïc töï-lôïi, saïch heát kieát-söû Ba Coõi (Duïc, Saéc vaø Voâ-

Saéc). Chö A-La-Haùn aáy phaàn ñoâng an-truï trong thieàn-ñònh giaûi-thoaùt. (1)  

 
duøng ba baùu laø vaøng baïc vaø löu-ly laøm theàm töø Dieâm-Phuø-Ñeà (Jambudvipa)  

leân ñeán Trôøi Ñao-Lôïi, gioáng in nhö khi  
ñöùc Töø-Phuï töø cung Trôøi Ñaïo-Lôïi trôû xuoáng theá-gian. 

 

__________________________________________ 
(1) ñoaïn xöng-taùn chö A-La-Haùn khoâng dòch ra Anh-ngöõ vì khoâng coù ñoaïn xöng taùn chö Boà-
Taùt ôû sau. Ngöôøi AÂu-Myõ thöôøng thích phaân-tích vaên-cuù khi ñoïc, neân ñeå cho thoáng nhöùt löôïc 
bôùt phaàn naày.  
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Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû, duøng ba baùu laø vaøng baïc 

vaø löu-ly laøm theàm töø Dieâm-Phuø-Ñeà (Jambudvipa) leân ñeán Trôøi Ñao-Lôïi.  Naày 

Xaù-Lôïi-Phaát! Chö Thieân Ñao-Lôïi neáu muoán ñeán gaëp ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai 

ñeå ñaûnh-leã cuùng-döôøng, hoï ñi theo theàm baùu aáy maø xuoáng ñeán choå ñöùc Phaät. 

Chö Thieân aáy thaáy ngöôøi Dieâm-Phuø-Ñeà giaøu-thaïnh thì sanh loøng meán-thích maø 

noùi raèng:  

chuùng ta coù phöôùc baùu Trôøi, ngöôøi Dieâm-Phuø-Ñeà coù phöôùc baùu 

Ngöôøi. Phöôùc thuø-thaéng cuûa Ngöôøi khoâng khaùc phöôùc Trôøi cuûa 

chuùng ta maø coøn hôn laø khaùc, vì ôû nhôn-gian coù ñöùc Baát-Ñoäng 

Nhö-Lai hieän ngöï thuyeát-phaùp. Vì leõ aáy neân chö Thieân thöôøng 

thích nhôn-gian. 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu ngöôøi Dieâm-Phuø-Ñeà leân coõi Trôøi thì hoï khoâng heà 

öa thích. Taïi sao vaäy? Vì hoï nghó ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thöôøng ôû nhôn-gian 

thuyeát phaùp laøm cho hoï ñöôïc lôïi-ích.  

Vaû laïi, phöôùc baùu cuûa hoï chaúng khaùc coõi Trôøi. Vì theá, neân coõi Trôøi Ñao-

Lôïi chaúng baèng nhôn-gian.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû do thaàn-löïc cuûa Phaät, Trôøi vaø 

Ngöôøi thaáy ñöôïc nhau, nhö ôû ñaây loaøi ngöôøi nhìn thaáy traêng sao vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thuyeát-phaùp aâm-thanh vang 

khaép caû theá-giôùi Dieäu-Hyû, töù-chuùng thính-phaùp khoâng coù troáng khuyeát.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chuùng Thanh-Vaên ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû chæ troâng moâng 

Phaùp-thöïc, khoâng töôûng ñeán thöù aên khaùc. Luùc hoï nghe thuyeát-phaùp thì hoï nhöùt-

taâm (ekagatha) tòch-tònh, hoaëc ngoài hoaëc ñöùng thaân-taâm khoâng moûi-meät.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai ôû treân hö-khoâng thuyeát-phaùp 

cho ñaïi-chuùng. Chö Thanh-Vaên aáy khoâng luaän coù thaàn-thoâng hay khoâng coù 

thaàn-thoâng, do oai-löïc cuûa ñöùc Phaät, taát-caû ñeàu ôû treân hö-khoâng duøng ba oai-

nghi ñi, ñöùng vaø ngoài maø thuyeát-phaùp.  

 

Pram
 N

gu
ye

n



158 
 

Chö Thanh-Vaên aáy luùc muoán nhaäp Nieát-Baøn (1), thì hoï ngoài kieát-giaø maø 

dieät-ñoä, ñaïi ñòa chaán-ñoäng. Khi dieät ñoä xong, chö Thieân vaø nhôn-daân ñeàu ñeán 

cuùng-döôøng.  

Hoaëc coù vò A-La-Haùn (Arhat) luùc muoán dieät-ñoä (Parinirvana), trong 

thaân hoï phaùt ra löûa maø töï traø-tyø; hoaëc coù vò dieät-ñoä thaân-theå töï-nhieân tan-bieán 

khoâng löu xaù-lôïi (sarira); hoaëc coù vò luùc dieät-ñoäï du-haønh trong hö-khoâng nhö 

maây nguõ saéc giaây laùt tieâu-tan khoâng coøn daáu-tích; hoaëc coù vò luùc dieät-ñoä hieän ôû 

hö-khoâng rôi xuoáng nhö traän möa ñeán ñaát thì tieâu heát.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, chuùng Thanh-Vaên phaàn 

nhieàu ñöôïc boán moùn voâ-sôû-uùy (2), ngöôøi ñöôïc boán thaàn-tuùc coøn ñoâng hôn.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, chuùng Thanh-Vaên thaønh-töïu ñaày-

ñuû coâng-ñöùc nhö vaäy.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch ñöùc Phaät: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai coù haøng 

Thanh-Vaên thaønh-töïu coâng-ñöùc roäng lôùn vieân-maõn."  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñoù laø do luùc haønh Boà-Taùt-Ñaïo, ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-

Lai coù phaùt theä raèng: ‘Neáu toâi thaønh Phaät thì chuùng Thanh-Vaên ôû nöôùc toâi duøng 

ba oai nghi maø nhaäp dieät.’  

____________________________________________ 
(1) Neát-Baøn (Nirvana) coù nghóa laø thoaùt khoûi luaân-hoài sanh-töû (samsara), khoâng coøn bò nhaân-
quaû troùi-buoäc, chaám döùt khoå-ñau, vaø hoaøn-toaøn tòch-dieät (hay dieät ñoä). Nieát Baøn laø giai ñoaïn 
cuoái cuøng cho nhöõng ai ñaõ döùt tröø khaùt aùi vaø chaám döùt khoå ñau. Nieát Baøn cuõng ñöôïc duøng theo 
nghóa trôû veà vôùi taùnh thanh-tònh xöa nay cuûa chö Phaät, sau khi ñaõ lìa boû thaân nguõ-uaån thaát-
thöùc, töùc laø trôû veà vôùi söï töï-do hoaøn-toaøn cuûa caûnh-giôùi voâ-ngaïi.  
(2) Theo Ñaïi Trí-Ñoä Luaän, coù boán thöù thuyeát-phaùp voâ-uùy. Moät khi ñaït ñöôïc moät trong boán voâ-
uùy naày thì baäc giaùc-giaû coù khaû-naêng cöùu-ñoä chuùng-sanh, khoâng e sôï cuõng khoâng thoái-chí.  
 
A.- Chö Phaät Töù Voâ-UÙy: 1) Nhöùt-Thieát-Trí Voâ-Sôû-UÙy: Coù ñöôïc Phaät-trí bieát taát-caû neân chaúng 
sôï chi; 2) Laäu-Taän Voâ-Sôû-UÙy: Döùt heát caùc phieàn-naõo neân chaúng sôï chi heát; 3) Thuyeát 
Chöôùng-Ñaïo Voâ-Sôû-UÙy: Giaûi-thích hay chæ roõ-raøng ñöôïc choã ngaên-haïi Ñaïo neân khoâng sôï chi 
heát. Phaät coù trí-tueä coù theå giaûi-quyeát moïi khoù-khaên trong Ñaïo-giaùo neân chaúng sôï chi heát; 4) 
Thuyeát Taän-Khoå-Ñaïo Voâ-Sôû-UÙy: Giaûng-thuyeát hay chæ daïy döùt taän caùc söï khoå neân khoâng sôï 
chi heát.  
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B.- Boà-Taùt Töù Voâ-Sôû-UÙy: 1) Toång-trì baát-vong, thuyeát-phaùp voâ-sôû-uùy: Boà-Taùt coù khaû-naêng 
nghe hieåu giaùo-phaùp vaø ghi nhôù caùc nghóa maø chaúng queân, neân thuyeát-phaùp khoâng heà e sôï 
tröôùc ñaïi-chuùng; 2) Taän-tri phaùp-döôïc caäp chuùng-sanh caên-duïc taâm-tính thuyeát-phaùp voâ-sôû-
uùy: Bieát caû theá-gian vaø xuaát theá-gian phaùp, cuõng nhö caên-duïc cuûa chuùng-sanh neân Boà-Taùt 
chaúng sôï khi thuyeát-phaùp ôû giöõa ñaïi-chuùng; 3) Thieän-naêng vaán-ñaùp thuyeát-phaùp voâ-sôû-uùy: 
Kheùo bieát hoûi ñaùp thuyeát-phaùp chaúng sôï; 4) Naêngñoaïn vaät-nghi thuyeát-phaùp voâ-sôû-uùy: Coù khaû-
naêng döùt moái nghi-ngôø cho chuùng-sanh neân thuyeát-phaùp chaúng e sôï.  

Boán Thaàn-Tuùc hay Töù Nhö-YÙ Tuùc: Rddhipada (skt): 1) Duïc Nhö-YÙ Thaàn-Tuùc (Chanda-
rddhi-pada): Mong muoán phaùttrieån thaàn-thoâng nhö-yù; 2) Nieäm Nhö-YÙ Thaàn-Tuùc (Taâm Thaàn-
Tuùc: Citta-rddhi-pada): Mong-muoán ghi nhôù phaûi thöïc-haønh chaùnh-phaùp; 3) Tinh-Taán Nhö-YÙ 
Thaàn-Tuùc (Caàn Thaàn-Tuùc: Virya-rddhi-pada): Tinh-taán thöïc-chöùng thaàn-thoâng; 4) Tö-Duy 
Nhö-YÙ Thaàn-Tuùc (Quaùn Thaàn Tuùc): Mimamsa-rddhi-pada): Mongmuoán nhieáp-taâm vaøo moät 
ñeà-muïc.  

 

 
 

Phaät Thíc-Ca Maâu-Ni (Buddha Shakyamuni) vaø Taùm Vò Ñaïi Boà-Taùt  
(Asta-Adi-Bodhisattva-Manhasattva) nôi phaùp-hoäi Baát-Ñoäng Phaät 
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PHAÅM 
BOÀ-TAÙT CHUÙNG (BODHISATTVAS) 

 

 
Aksobhya Buddha (Baát-Ñoäng/A-Suùc-Beä) vaø chö Boà-Taùt 

 
 

Baáy giôø, ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát nghó raèng:  

Ñöùc Theá-Toân ñaõ noùi veà chuùng Thanh-Vaên ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû ñaày-ñuû 

coângñöùc roài, toâi laïi muoán nghe chö Boà-Taùt ñaày-ñuû coâng-ñöùc ôû theá-giôùi aáy. Taïi 

sao vaäy? Vì taát-caû coâng-ñöùc ñeàu töø ñaây phaùt-sanh.  

Ñöùc Theá-Toân bieát taâm nieäm aáy lieàn phaùn daïy raèng,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát ! Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai 

coù voâ-löôïng traêm ngaøn öùc (10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.268) chuùng Boà-Taùt 
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ñeàu taäp-hoïp ñeán. Nhöõng Boà-Taùt xuaát-gia, do thaàn-löïc cuûa ñöùc Phaät, theo Phaùp 

(Dharma) ñöôïc nghe ñeàu laõnh-ngoä vaø thoï-trì ñoïc tuïng ñöôïc caû.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! ÔÛ coõi naày Ta thuyeát Phaùp raát ít, so saùnh vôùi Phaùp-

taïng cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai noùi thôøi khoâng baèng moät phaàn traêm, khoâng 

baèng moät phaàn ngaøn (1/1.000), khoâng baèng moät phaàn traêm ngaøn (1/100.000), 

moät phaàn cu-chi (koti: 10
7
; 1/10

7
), moät phaàn na-do-tha (nayuta; 1/10

28
), moät 

phaàn ca-la (1/kamala: 1/10
537.531.802.622.836.356.913.216

), moät phaàn toaùn, moät 

phaàn soá, moät phaàn duï, cuõng chaúng baèng moät phaàn öu-ba-ni-sa-ñaø 

(1/upannisshad: 1/10
38.502.524.216.526.363.486.755.991.168

) cuõng chaúng baèng moät. (1) 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñoù laø do ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai luùc tu Boà-Taùt Ñaïo coù 

phaùt nguyeän raèng:  

Luùc toâi thaønh Phaät, trong nöôùc toâi chö Boà-Taùt do thaàn-löïc 

cuûa toâi theo Phaùp maø hoï ñöôïc nghe ñeàu laõnh-ngoä thoï-trì, ñoïc-

tuïng ñöôïc caû.  

______________________________________ 
(1) Toân kinh Thuû-Laêng-Nghieâm Tam-Muoäi vieát, bấy giờ, đức Phật bảo Tịnh-Nguyệt-Tạng 

rằng:  
Các Pháp mà A-Nan đã trì giữ rất ít, còn điều chẳng tụng thì nhiều vô-lượng vô-biên. 
Naày Thiên-Tử! Các Pháp mà Ta đã đắc được ở Đạo-Trường (Bodhimandala), trăm 

ngàn vạn phần chưa nói hết một phần. Điều Ta đã nói thì A-Nan ở trong trăm ngàn ức phần 
chưa trì-giữ hết một phần. 

Naày Thiên-Tử! Như-Lai chỉ ở một ngày một đêm cùng nói Pháp với các hàng Thích-
Vương, Phạm-Vương, Hộ Thế Tứ Thiên Vương, Trời, Rồng, Dạ-Xoa, Càn-Thát-Bà, Thiên- Tử 
Bồ-Tát của mười phương thế-giới, dùng sức của Trí-Tuệ mà làm Kệ-Tụng, nói Tu-Đa-La (Sutra: 
Kinh), Nhân-Duyên, Thí-Dụ, chỗ hành của chúng-sanh, các Ba-La-Mật với nói Thanh-Văn 
Thừa, Bích-Chi-Phật Thừa, Vô-Thượng Thừa cuûa chö Phaät (Guhymantrayana/Vajrayana) nhiếp 
Đại-Thừa Pháp, Ta chê-bai Sanh-Tử, khen-ngợi Niết-Bàn; giả sử, hết thảy chúng-sanh bên trong 
cõi Diêm-Phù-Đề (Jambudvipa: Traùi-Ñaát) thành-tựu Đa-Văn đều như A-Nan, ở trăm ngàn kiếp 
cũng chẳng thể thọ-trì hết được.  

Thiên-Tử! Do nhân-duyên đó, nên biết các Pháp mà Như- Lai đã nói nhiều vô-lượng vô-
biên, chỗ A-Nan trì-giữ rất là ít-ỏi. 
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chö Boà-Taùt ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû do boån-nguyeän thaàn-

löïc cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai, nghe Phaùp cuûa ñöùc Phaät aáy noùi ñeàu coù theå laõnh-

thoï ñoïc tuïng thoâng-thuoäc.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chö Boà-Taùt ôû theá-giôùi Dieäu Hyû, neáu loøng hoï muoán 

ñeán coõi nöôùc cuûa chö Phaät khaùc, vöøa khôûi taâm thì lieàn qua ñeán, thaân-hình y-

phuïc ngoân- ngöõ aâm-thanh ñeàu kheùo ñoàng vôùi ngöôøi ñòa-phöông aáy. Sau khi ñeán, 

ñaûnh-leã vaø cuùng-döôøng chö Phaät vaø laéng nghe Chaùnh-Phaùp, kheùo thöa hoûi. Vieäc 

xong hoï trôû veà boån-quoác.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Trong Kieáp-Hieàn naày seõ coù chín traêm chín möôi saùu 

(996) ñöùc Phaät Nhö-Lai xuaát-theá. Neáu coù Boà-Taùt naøo thích thaáy chö Phaät kia vaø 

ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thì neân nguyeän sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû cuûa ñöùc Nhö-

Lai aáy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu thieän-nam (kulaputra) thieän-nöõ (kuladuhitr) naøo 

töø coõi naày vaø nhöõng coõi khaùc maïng-chung hoaëc ñaõ sanh hoaëc ñang sanh hoaëc seõ 

sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thì aét chaúng tin ôû böïc 

Thanh-Vaên. Taïi sao vaäy? Vì hoï thöïc-haønh Phaät-Ñaïo thöôøng gaëp ñöùc Nhö-Lai, 

Thieân-Ma Ba-Tuaàn (Mara Papiyan) chaúng coù dip tieän-lôïi ñeå haõm-haïi. Vôùi böïc 

Nhò-Thöøa Thanh-Vaên (Sravaka) vaø Bích Chi Phaät (Pratyeka-buddha), hoï ñaõ döùt 

haún quan-nieäm, hoï thöôøng ôû taïi caùc ñaïi-hoäi Nhö-Lai vaø quyeát-ñònh seõ ñöôïc Voâ-

Thöôïng Boà-Ñeà.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! OÂng caàn phaûi bieát neáu ôû taïi quoác-ñoä cuûa ñöùc Baát-

Ñoäng Nhö-Lai, caùc chuùng-sanh aáy troïn khoâng thoaùi-chuyeån (avivartin), chaúng 

theå daãnnhieáp thoái trôû laïi ñöôïc. Hoï an-truï nôi Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, coù theá-löïc lôùn 

chaúng bò lay ñoäng, troïn khoâng thoaùi-chuyeãn.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu thieän-nam thieän-nöõ naøo töø coõi naày hoaëc ôû theá-

giôùi khaùc luùc maïng-chung sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû aáy, thì luùc sanh hoï ñöôïc yù-

nghó raèng: 'toâi ñaõ vaøo nhaø Nhö-Lai, ôû an trong thaønh voâ-uùy.'  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chö Boà-Taùt ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû aáy coù chuyeän vaõn 
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luaänbaøn ñeàu töông-öng vôùi Baùt-Nhaõ Ba-La-Maät (Jnana-Paramita). Hoï toân kính 

laãn nhau töôûng laø böïc Ñaïo-Sö (Guru/Acarya) cuûa mình.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, trong soá caùc vò Boà-Taùt, ngöôøi 

taïi-gia raát ít, ngöôøi xuaát-gia thì ñoâng, taát-caû ñeàu do thaàn-löïc cuûa ñöùc Baát-Ñoäng 

Nhö-Lai, ôû nôi Phaùp ñöôïc nghe lieàn coù theå laõnh-ngoä thoï-trì ñoïc-tuïng.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Haøng taïi-gia Boà-Taùt ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû daàu chaúng 

thöôøng ôû trong Phaùp-hoäi, nhöng do thaàn-löïc cuûa ñöùc Phaät, luùc ñöùng, luùc ngoài 

ñeàu nghe ñöôïc Phaùp vaø lieàn laõnh-hoäi thoï-trì ñoïc tuïng thoâng-thuoäc. Haøng xuaát-

gia Boà-Taùt daàu ôû phöông sôû khaùc cuõng ñöôïc nhö vaäy.  

Chö Boà-Taùt aáy boû thaân [cuõ] laáy thaân [môùi], vôùi kinh-phaùp ñaõ ñöôïc nghe 

troïn chaúng queân maát, tuøy yù nguyeän vaõng-sanh veà caùc coõi Phaät.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñaây cuõng laø söï trang-nghieâm do coâng-ñöùc boån-

nguyeän cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu Boà-Taùt naøo muoán trong moät ñôøi thaáy traêm ngaøn 

öùc na-do-tha [1028] chö Phaät thì neân phaùt nguyeän sanh veà nöôùc cuûa ñöùc Baát-

Ñoäng Nhö-Lai. Neáu Boà-Taùt naøo ñöôïc sanh veà nöôùùc aáy thì lieàn thaáy voâ-löôïng 

chö Phaät troàng caùc coäi-laønh (kusala-mula), laïi coù theå vì voâ-soá traêm ngaøn chuùng-

sanh maø dieãnthuyeát phaùp-yeáu khieán caùc chuùng-sanh taêng-tröôûng goác-laønh.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Trong Kieáp-Hieàn naày chö Phaät saép xuaát-theá, neáu caùc 

Boà-Taùt ñem y-phuïc, aåm-thöïc, ngoïa-cuï vaø y-döôïc caùc thöù ñoà caàn duøng cuùng-

döôøng chö Phaät aáy roài xuaát-gia. Xuaát-gia xong, tònh tu Phaïm-haïnh. Ñem caên-

laønh aáy so-saùnh vôùi phöôùc-ñöùc töông-öng Ba-La-Maät (Paramita) cuûa chö Boà-

Taùt ôû choã ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai tu trong moät ñôøi, khoâng baèng moät phaàn traêm, 

khoâng baèng moät phaàn ngaøn, khoâng baèng moät phaàn traêm ngaøn, moät phaàn cu-chi 

(1/koti: 1/107), moät phaàn na-do tha (1/nayuta: 1/1028), moät phaàn ca-la 

(1/kamala: 1/10537.531.802.622.836.356.913.216 ), moät phaàn toaùn, moät phaàn soá, moät 

phaàn duï, cuõng chaúng baèng moät phaàn öu-ba-ni-sa-ñaø (1/upannisshad: 
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1/1038.502.524.216.526.363.486.755.991.168) cuõng chaúng baèng moät. 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñaây cuõng laø coâng-ñöùc thanh-tònh trang-nghieâm Phaät- 

quoác cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu coù Boà-Taùt töø coõi naày hay coõi khaùc khi maïng-

chung hoaëc ñaõ sanh hoaëc ñang sanh, hoaëc seõ sanh veà theá-giôùi cuûa ñöùc Baát-

Ñoäng Nhö-Lai, taát-caû ñeàu ñöôïc baát-thoaùi-chuyeån (Avivartin-bhumi hay Acala-

bhumi). Taïi sao vaäy? Bôûi vì ôû theá-giôùi cuûa ñöùc Phaät aáy, Thieân-Ma Ba-Tuaàn 

(Mara Papiyan) (1) chaúng laøm chöôùng-ngaïi, cuõng khoâng coù Ma-nghieäp laøm 

nhieãu loaïn.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ví nhö loaøi raén ñoäc bò thaàn-chuù cheá-phuïc chaúng laøm 

haïi ñöôïc, taát-caû nhöõng truøng vaät khaùc thaáy raén ñoäc naày cuõng chaúng lo sôï. 

Nhöõng raén ñoäc naày daàu khoâng ñoäc haïi, nhöng vì boån-nghieäp maø thoï thaân raén 

aáy.  

Thieân-Ma Ba-Tuaàn ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû cuõng nhö vaäy, do ñöùc Baát-Ñoäng 

Nhö-Lai luùc tu Boà-Taùt Ñaïo duøng boån-nguyeän thieän-caên hoài-höôùng nhö vaày:  

Luùc toâi thaønh Phaät seõ ñieàu-phuïc caùc Ma, khieán chuùng chaúng 

laøm chöôùng-naõo. Chuùng Ma cuõng chaúng laøm chöôùng-naõo chö 

Boà-Taùt, chö Thanh-Vaên, vaø Nhôn Thieân ôû nöôùc toâi.  

__________ _____________________________ 
(1) Ma ôû ñaây nghóa laø hay duøng taøi-saéc, danh-voïng, quyeàn-uy, v.v... ñeå laøm lung-lay Boà-Ñeà-
Taâm cuûa ngöôøi tu, chôù khoâng phaûi thöù tinh-mò coù hình daùng deã-sôï, ñaùng gheùt, nhö nhieàu ngöôøi 
thöôøng voïng-chaáp. Mara Papiyan ngöï taïi coõi Paranirmita (Tha-Hoùa Töï-Taïi Thieân). Moãi Tam-
Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi ñeàu coù 1.000.000.000 Mara Papiyan. Taïi sao? Khi tu-taäp (baát cöù 
toângiaùo naøo, chôù khoâng phaûi chæ coù Phaät-Giaùo) maø haønh-giaû queân maát Boà-Ñeà Taâm (Bodhicitta) 
laïi taïo ra voâ-löôïng phöôùc-ñöùc xuyeân qua voïng-chaáp ñieân-ñaûo veà “baûn-ngaõ”, hay “töï-thaân”, 
hay “caùi Ta” neân goïi laø Ma; caùc kieáp sau seõ laø moät vò Thieân-Vöông coù kieán-chaáp taø-vaïy, töùc 
Mara Papiyan, hoaëc laøm quyeán-thuoäc hay tuøy-tuøng cuûa Thieân-Vöông, ñoù laø do theá-löïc cuûa 
Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo chieâu-caûm neân. AÛnh-höôûng taø-vaïy vaø ñoäc-aùc cuûa Mara Papiyan seõ 
toàn-taïi cho ñeán taän thuôû vò-lai tröø phi chuùng-sanh phaùt Boà-Ñeà-Taâm (Bodhicittotpada) vaø chaân-
chaùnh thöïc-haønh theo Ñaïo Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà.  
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Nhöng, caùc Ma aáy, do nghieäp ñôøi tröôùc chieâu-caûm maø thoï laáy thaân hình 

Ma sanh vaøo coõi Trôøi cuûa theá-giôùi Dieäu-Hyû ñeå töï traùch, töï aên-naên toäi-nghieäp töø 

voâ-thæ cuûa hoï (1). Ñöôïc coù thaân vaø teân Thieân-Ma (Papiyan) aáy, daàu ñöôïc töï-taïi,  

nhöng hoï thöôøng sanh loøng chaùn khoå.  

Luùc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thuyeát-phaùp, caùc quyeán-thuoäc Ma thöôøng 

döï nghe. Nghe xong loøng hoï thanh-tònh meán luyeán chuùng Thanh-Vaên, maø töï 

nghæ raèng: 'Laøm theá naøo an-truï ñöôïc caûnh tòch-tònh thieåu-duïc, tri-tuùc?'  

Chuùng Ma aáy thöôøng sanh loøng xuaát-gia maø khoâng coù yù-töôûng laøm 

chöôùng-ngaïi. Vì theá neân ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû, taát-caû Boà-Taùt, Thanh-Vaên vaø 

phaøm-phu do oai-löïc hoaèng-theä cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai luùc haønh Ñaïo 

Boà-Taùt maø thöôøng ñöôïc an-laïc.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñaây cuõng laø söï trang-nghieâm thuø-thaéng cuûa theá-giôùi 

Dieäu-Hyû vaäy.  

Voâ-löôïng höõu-tình sanh vaøo moät coõi Phaät. Tuøy theo taâm cuûa hoï tònh hay 

ueá maø thaáy coù khaùc nhau. Neáu taâm ngöôøi tònh thì thaáy coõi aáy coù voâ-löôïng 

coâng-ñöùc dieäu-baûo trang-nghieâm.  

________________________________________ 

(1) ÔÛ caùc coõi Tònh-Ñoä thì theá-löïc cuûa Thieân-Ma hoaøn-toaøn khoâng theå vôùi tôùi ñöôïc, vì sao? Vì 
baûn-thaân cuûa Thieân-Ma chæ heä-thuoäc phaïm-vi cuûa Ueá-Ñoä (Nhaân-Quaû), chæ heä-thuoäc phaïm-vi 
cuûa nhöõng quang-minh taâm-thöùc thaáp keùm, thoâ-phuø troïng-tröôïc ñaày tình-nhieãm aùi-tröôùc. Theá-
giôùi Dieäu-Hyõ, theá-giôùi Cöïc-Laïc, v.v... tuy cuõng coù phaân chia ra thaønh Nhôn Thieân, nhöng ñeàu 
laø nhöõng Tònh-Ñoä baát-khaû tö-nghì. Toân kinh naày noùi Thieân-Ma Ba-Tuaàn (Mara Papiyan) 

chính laø chö Thöôïng-Ñòa Boà-Taùt, thöôøng laø Ñeä Baùt Baát-Ñoäng Ñòa (Avivartin-

bhumi/Acala-bhumi) trôû leân, hoùa-thaân ñeå giuùp Phaät hoaèng-döông chaùnh-phaùp. Coù theå noùi 
ñaây chính laø Giaùo-Leänh Luaân-Thaân cuûa chö Phaät duøng ñeå taän tröø caên-reã cuûa tham, saân, si cöïc 
vi-teá cuûa Nhôn Thieân nôi Tònh-Ñoä theå hieän qua thaân-töôùng cuûa Thieân-Vöông Papiyan, xem 
vöông-kinh hoa-Nghieâm, toân kinh Ñaïi Baûo-Tích. Chôù nghó raèng coõi Tònh-Ñoä chæ thuaàn coù 
caùc baäc Thaùnh-giaû! Phöông-tieän thieän-xaûo cuûa chö Phaät baát-khaû tö-nghì vaø Tònh-Ueá nhò ñoä voán 
voâ-nhò nôi Nhöùt-Chaân Voâ-Chöôùng-Ngaïi Phaùp-Giôùi, chaân-lyù naày ñöôïc theå-hieän qua toân kinh 

Ñaïi-Thöøa Ñaûnh-Vöông,  
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Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch Phaät raèng,  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Neáu coù thieän-nam thieän-nöõ ñem baûy baùu ñaày caû 

coõi Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi ñeå boá-thí caàu-nguyeän sanh veà theá-giôùi 

Dieäu-Hyû. Do haïnh-nguyeän naày maø hoï troïn chaúng sa vaøo böïc Thanh-Vaên vaø 

Bích-Chi-Phaät. Töø moät Phaät quoác-ñoä ñeán moät Phaät quoác-ñoä, hoï tuaàn-töï cuùng-

döôøng, phuïng-söï chö Phaät Nhö-Lai vaø nghe phaùp. Daàu chöa chöùng Voâ-Thöôïng 

Boà-Ñeà, nhöng ñöôïc thaáy traêm ngaøn muoân öùc cho ñeán voâ-löôïng na-do-tha chö 

Phaät, ôû choå chö Phaät hoï troàng nhöõng coäi-laønh.  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Neáu thieän-nam thieän-nöõ do phöông-tieän (upaya) 

naày, ñem baûy baùu ñaày coõi Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi ra boá-thí, nöông 

caên-laønh aáy maø vaõng-sanh theá-giôùi Dieäu-Hyû. (1)  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Ñuùng nhö vaäy. Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Hoï kheùo sanh kheùo veà, nhöõng Boà -

Taùt nhö vaäy ñaày trong theá-giôùi Dieäu-Hyû.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ví nhö vaøng moû naáu luyeän tinh-thuaàn loaïi boû caën-

bôïn chæ toàn chaát vaøng roài ñem laøm thaønh ñoà trang-söùc. ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, chö 

Boà-Taùt an-truï ôû chôn-thaät cuõng nhö vaäy. Chö Boà-Taùt thanh-tònh aáy, nay oâng 

caàn phaûi bieát.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chö Boà-Taùt ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû hoaëc ñaõ sanh, hoaëc 

ñang sanh, hoaëc seõ sanh, taát-caû ñeàu thöïc-haønh nhöùt-haïnh (ekacarya), ñoù laø 

an-truï nôi Phaät-haïnh (Buddhacarya).  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Theá naøo laø Phaät-haïnh? Ñoù laø haïnh sieâu quaù böïc 

Thanh-Vaên vaø Bích-Chi-Phaät. Noùi thöïc-haønh nhöùt-haïnh laø giaû-danh cuûa 

haïnh aáy.  

________________________________________ 
(1) Laøm sao coù ngöôøi coù khaû-naêng duøng “baûy baùu ñaày coõi Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi ra boá-thí”, yù 
noùi phöôùc-ñöùc raát nhieàu. Baûy baùu ôû ñaây laø Thaát-Thaùnh Taøi: 1)- Tín; 2)- Taán; 3) Taøm-quyù; 4) Ña-vaên; 5) 
Xaû; 6) Ñònh; 7) Hueä. Theo Kinh Phuùng-Tuïng (Sangiti Sutta) trong Tröôøng-Boä Kinh, thaát thaùnh taøi laø 
1) Tín Taøi; 2) Giôùi Taøi; 3) Taøm Taøi; 4) Quyù Taøi; 5) Vaên Taøi; 6) Thí Taøi; 7) Tueä Taøi.  

Pram
 N

gu
ye

n



167 
 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chö Boà-Taùt ñöôïc Ta thoï-kyù baát-thoaùi-chuyeån neân 

sanh veà theá-giôùi cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai. Chö Boà-Taùt sanh veà nöôùc aáy, Ta 

chaúng rôøi boû hoï.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ví nhö Quoác-Vöông Quaùn-Ñaûnh doøng Saùt-Ñeá-Lôïi 

(Ksatiya), coù nöôùc ñòch xaâm-laêng, vua nghe tin nghó raèng:  

Phi-Haäu vaø caùc con cuûa ta chaúng kham choáng laïi quaân ñòch vaø 

nhöõng cuûa-caûi chaâu-baùu neân thaâu vaøo cung-thaønh, chaúng bò ñòch-

quaân xaâm-haïi.  

Roài Vua cuøng ñòch ngheânh-chieán, vaø ca-khuùc khaûi-hoaøn, quoác-gia bình-

an, oai-chaán ñòch-quaân, chaúng lo tai-naïn.  

Naày Xaù-Lôïi–Phaát! Ta chaúng rôøi boû chö Boà-Taùt cuõng nhö Quoác-Vöông 

kia ñoái vôùi caùc Phi-Haäu, Vöông-Töû vaø taøi-baûo vaäy. Ngöôøi tu-haïnh Boà-Taùt caàn 

phaûi bieát. Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû khoâng coù söï lo-sôï nhö cung-thaønh. Vua nöôùc 

ñòch nhö Ba-Tuaàn (Papiyan) khoù laøm chöôùng-ngaïi cho ngöôøi tu Boà-Taùt haïnh ôû 

theá-giôùi aáy. Cuõng nhö Quoác-Vöông Quaùn-Ñaûnh chaúng bò quaân ñòch xaâm-nhieãu, 

ñöùc Nhö-Lai chaúng bò Thieân-Ma nhieãu-naõo.   

Naày Xaù-Lôïi–Phaát! Ví nhö coù ngöôøi sôï chuû nôï ñi qua nöôùc khaùc thì 

khoâng bò chuû nôï laêng ñoaït. Taïi sao? Vì chuû nôï vaø ngöôøi nhaø chaúng ñeán ñoù 

ñöôïc. Cuõng nhö vaäy, chö Boà-Taùt sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû thì tuyeät ñöôøng theo 

doõi cuûa Thieân-Ma Ba-Tuaàn (Mara Papiyan).  

Naày Xaù-Lôïi–Phaát! ÔÛ theá-giôùi Ta-Baø (Saha) naày, Thieân-Ma Ba-Tuaàn 

(Mara Papiyan) thöôøng laøm chöôùng-ngaïi cho chö Boà-Taùt vaø Thanh-Vaên. ÔÛ theá-

giôùi Dieäu-Hyû, caùc chuùng Thieân-Ma chaúng laøm nghieäp Ma.  

Chö Boà-Taùt ôû nöôùc aáy hoaëc ñaõ sanh, ñang sanh, hoaëc seõ sanh, thöôøng 

khoâng coù boá-uùy (sôï-haõi). Taïi sao vaäy? Bôûi vì ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai luùc haønh 

Ñaïo Boà-Taùt coù bao nhieâu caên-laønh ñeàu hoài-höôùng nhö vaày:  

Khi toâi thaønh Phaät, ôû nöôùc toâi chuùng Thieân-Ma chaúng laøm 

chöôùng-ngaïi vaø khoâng laøm Ma-söï.  
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Naày Xaù-Lôïi–Phaát! Ví nhö coù tröôïng-phu gioûi uoáng thuoác ñoäc coù theå laøm 

cho tieâu-hoaù, khieán ñoà aên, thöùc uoáng khoâng coù söï ñoäc-haïi. Thieân-Ma ôû theá-giôùi 

Dieäu-Hyû cuõng nhö vaäy, thöôøng laøm lôïi-ích maø chaúng laøm toån-haïi.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Theá-giôùi Dieäu-Hyû cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thaønh-

töïu voâ-löôïng coâng-ñöùc nhö vaäy.  

Baáy giôø, ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát nghó raèng: "toâi mong muoán ñöôïc thaáy theá-giôùi Dieäu-Hyû, ñöùc 

Baát-Ñoäng Nhö-Lai vaø chuùng Boà-Taùt, Thanh-Vaên."  

Ñöùc Phaät bieát taâm-nieäm cuûa ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát, lieàn chaúng rôøi choå ngoài duøng thaàn-löïc 

(1) ñeàu laøm cho thaáy taát-caû, roài hoûi ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát: "Naày Xaù-Lôïi-Phaát! OÂng coù thaáy chaêng?"  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch raèng: "Vaâng, toâi ñaõ thaáy. Baïch ñöùc Theá-Toân!"  

Ñöùc Phaät hoûi: "Naày Xaù-Lôïi-Phaát! OÂng thaáy chö Thieân vaø Nhôn ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû coù 

chuùt ít töôùng sai khaùc nhau chaêng?"  

 

 
Ñöùc Baát-Ñoäng hay A-Suùc-Beä Phaät (Buddha Akshobhya)  

http://www.fodian.net/world/aksobhya/aksobhya/aksobhya5.jpg 
_______________________________________ 

(1) Phaät naâng taâm-thöùc thoâ-phuø cuûa chuùng-sanh leân, khieán taïm thôøi thaáy ñöôïc quang-minh 
thanh-tònh cuûa Voâ-Caáu-Thöùc. Neáu khoâng taïm thôøi nhaäp vaøo Voâ-Caáu Thöùc thì khoâng theå thaáy 
ñöôïc theá-giôùi Dieäu-Hyû. Thaân Phaät töùc coõi Phaät, Thaân Taâm cuûa Phaät voán voâ-ngaïi, ñöôïc taïo ra 
bôûi taïng quang-minh thanh-tònh cöïc-vi-dieäu, chuyeån-ñoäng baát-khaû tö-nghì. Phaûi coù ñöôïc söùc 
thieàn-ñònh vaø taâm thanh-tònh môùi nhaän ra, khoâng theå duøng baát-cöù duïng-cuï khoa-hoïc naøo ñeå 
thaáy, vì nghieäp-löïc khoâng cho pheùp.  
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Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch raèng,  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Toâi chaúng thaáy coù chuùt töôùng sai khaùc nhau. (1) Taïi 

sao vaäy? Toâi thaáy ngöôøi ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû töø y-phuïc uoáng aên cho ñeán ñoà 

traân-ngoaïn ñeàu laø nhöõng thöù maø chö Thieân caàn duøng.  

Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai ôû giöõ ñaïi-chuùng thuyeát-phaùp döôøng nhö toøa nuùi 

hoaøng kim choùi saùng, chuùng Thanh-Vaên ñoâng voâ-löôïng (2) voâ-bieân (3). Ví 

nhö coù ngöôøi ñi giöõa bieån lôùn troâng ra boán phía chaúng bieát bôø meù, toâi nhìn ngoù 

chuùng Thanh-Vaên aáy cuõng nhö vaäy. Chuùng Thanh-Vaên aáy theo choå nghe 

Phaùp (Dharma) thaân-taâm hoï chaúng ñoäng lay nhö nhaäp thieàn-ñònh (dhyana), 

chaúng phaûi nhö ngöôøi coõi naày nhaäp ñònh coù luùc lay-ñoäng.  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Neáu thieän-nam thieän-nöõ ñem baûy baùu ñaày khaép coõi 

Tam-Thieân Ñaïi Thieân Theá-Giôùi ra boá-thí, do thieän-caên aáy, hoï kheùo  ñöôïc vaõng-

sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû. Taïi sao vaäy? Vì hoï cuõng ñöôïc chaúng thoái-chuyeån 

nhö vaäy.  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Ví nhö Vöông-Söù caàm aán-phuø ñi qua nöôùc khaùc, doïc 

ñöôøng caùc quan traán-phoøng chaúng laøm trôû-ngaïi. Taïi sao vaäy? Vì theá-löïc cuûa aán 

___________________________________________ 
(1) Neáu ngaøi Xaù-Lôïi Phaát khoâng nöông nhôø thaàn-löïc baát-khaû tö-nghì cuûa Phaät thì quang-minh 
taâm-thöùc cuûa ngaøi khoâng töông-öng vôùi quang-minh taâm thöùc cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thì 
quyeát khoâng theå thaáy thaân Phaät, khoâng theå thaáy Tònh-ñoä cuûa Phaät khoâng theå thaáy ñöôïc noäi-
ngoaïi quyeán- thuoäc cuûa ñöùc Nhö-Lai. Haønh-ñoäng naày cuûa Phaät coù theå thaáy trong raát nhieàu 
kinh-ñieån Ñaïi-Thöøa lieãu-nghóa, nhöùt laø toân kinh Ñaïi-Thöøa Ñaûnh-Vöông hay Voâ-Caáu-Xöng 

Sôû-Thuyeát (Vimalakirti-Nirdesa Sutra), ôû ñoù ngaøi Vimalakirti (Voâ-Caáu Xöng hay Duy-Ma-
Caät hay Tònh-Danh), moät baäc Mahavidhyadhara (Ñaïi Trì-Minh) thi-trieån thaànlöïc dôøi caû theá-
giôùi Dieäu-Hyû cho chuùng hoäi xem. Ngaøi Vimalakirti chính laø ñöùc Viryaguhya Bodhisattva 
Mahasattva (Nhöït-Maät Ñaïi Boà-Taùt) )xem toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-Hoäi Nhöït-Maät Boà-
Taùt). Ngaøi Vimalakirti vaø Viryaguhya khoâng ai xa laï chính laø hoùa-thaân cuûa ñöùc Kim-Sa Nhö-
Lai (Tathagata Suvnabaluka) hieän nay vaãn coøn truï theá ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû vaäy.   

(2) moät voâ löôïng laø 10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256 
(3) moät voâ-bieân laø 101.261.650.713.528.774.278.683.020.313.473.024 
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Vua neân khoâng bò ngöôøi ngaên-trôû. Chö Boà-Taùt aáy cuõng vaäy, hoaëc töø coõi 

naày, hoaëc töø theá-giôùi khaùc sau khi maïng-chung, hoaëc ñaõ sanh, hoaëc ñang sanh, 

hoaëc seõ sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû aáy, taát-caû ñeàu ñöôïc chaúng-thoái-chuyeån Voâ-

Thöôïng Boà-Ñeà, töø moät coõi Phaät ñeán moät coõi Phaät thöôøng chaúng xa rôøi chö Phaät 

Theá-Toân, hoï seõ mau chöùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát laïi baïch raèng,  

Baïch ñöùc Theá Toân! Boà-Taùt sanh ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû cuøng vôùi böïc Tu-Ñaø 

Hoaøn quaû (Srota-apanna-phala) ôû coõi naày khoâng khaùc nhau. Taïi sao vaäy? Nhö 

böïc Tu-Ñaø-Hoaøn quaû chaúng coøn ñoaï vaøo AÙc-Ñaïo (Aparagati), chö Boà-Taùt hoaëc 

ñaõ sanh, hoaëc ñang sanh, hoaëc seõ sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû aáy, taát-caû chaúng coøn 

ñoïa AÙc-Ñaïo, cuõng chaúng sa vaøo böïc Thanh-Vaên vaø Bích-Chi Phaät, cho ñeán 

trong luùc chöa chöùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, töø moät coõi Phaät ñeán moät coõi Phaät 

chaúng rôøi chö Phaät vaø chuùng Boà-Taùt.  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Ñuùng nhö vaäy! Ñuùng nhö lôøi ngöôi noùi.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chö Boà-Taùt sanh veà nöôùc aáy chaúng sa vaøo böïc Thanh-

Vaên vaø Bích-Chi-Phaät, trong khoaûng thôøi-gian chöa chöùng ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-

Ñeà, töø moät coõi Phaät ñeán moät coõi Phaät thöôøng ñöôïc hieän-tieàn cuùng-döôøng chö 

Phaät vaø seõ chöùng ñöôïc Phaät-quaû (Anuttarasamyaksambodhi, töùc Buddha-phala).  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö ngöôøi chöùng quaû Tu-Ñaø-Hoaøn thì quyeát-ñònh seõ 

ñöôïc Thanh-Vaên Boà-Ñeà [A-La-Haùn quaû] troïn chaúng ñoïa AÙc-Ñaïo. Cuõng vaäy, 

chö Boà-Taùt ôû coõi naày hay ôû coõi khaùc sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû thì quyeát-ñònh seõ 

chöùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà. Töø moät coõi Phaät ñeán moät coõi Phaät, thöôøng ñöôïc hieän-

tieàn cuùngdöôøng chö Phaät troïn chaúng xa rôøi Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát laïi baïch raèng:  

Baïch ñöùc Theá-Toân! ÔÛ coõi naày coù nhöõng böïc Tö-Ñaø-Haøm höôùng vaø Tö-

Ñaø-Haøm quaû nhaãn ñeán nhöõng böïc A-La-Haùn höôùng vaø A-La-Haùn quaû cuøng vôùi 

chö Boà-Taùt sanh ôû nöôùc aáy ñoàng nhau khoâng khaùc.  
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Ñöùc Phaät phaùn,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! OÂng chôù noùi theá. Taïi sao vaäy? Chæ coù chö Boà-Taùt ôû 

coõi naày [Saha] ñöôïc Phaät thoï-kyù môùi khoâng khaùc vôùi chö Boà-Taùt sanh ôû Phaät-

ñoä aáy.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Boà-Taùt ngoài Ñaïo-traøng (Bodhi-mandala) ôû coõi 

naày cuøng vôùi Boà-Taùt sanh ôû Phaät-ñoä aáy khoâng khaùc. Taïi sao vaäy? Vì chö Boà-Taùt 

ôû Phaät-ñoä aáy thöïc-haønh Phaät-haïnh chaúng bò Thieân-Ma phaù-hoaïi, troïn chaúng sa 

vaøo böïc Nhò-thöøa. Töø moät coõi Phaät ñeán moät coõi Phaät, hoï thöôøng cuùng-döôøng taát-

caû chö Phaät, nhaãn ñeán chöùng-quaû Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà.  

Baáy giôø, ngaøi A-Nan (Ananda) nghó raèng, “toâi neân xeùt söùc bieän-taøi cuûa Tröôûng-laõo Tu-

Boà- Ñeà (Subhuti).” (1) 

Nghó xong, ngaøi A-Nan hoûi Tröôûng-laõo Tu-Boà-Ñeà raèng: "Baïch Tröôûng-laõo! Chuùng ta 

neân nhìn xem ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai vaø chuùng Thanh-Vaên cuøng theá-giôùi Dieäu-Hyû aáy."  

Tröôûng-laõo Tu-Boà-Ñeà baûo ngaøi A-Nan raèng: "OÂng muoán thaáy ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai 

nay oâng neân nhìn leân phöông treân."  

Ngaøi A-Nan nhìn leân phöông treân roài thöa raèng: "Toâi nhìn toät phöông treân ñeàu troáng-

khoâng, vaéng-laëng."  

Ngaøi Tu-Boà-Ñeà noùi: “Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai, chuùng Thanh-Vaên vaø nöôùc aáy cuõng nhö 

vaäy, nhö laø thaáy phöông treân.”  

Baáy giôø, ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch ñöùc Phaät: “Baïch ñöùc Theá-Toân! Nhö ñöùc Phaät ñaõ daïy, 

Boà-Taùt ôû coõi naày ñöôïc thoï-kyù cuøng vôùi Boà-Taùt sanh ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû khoâng khaùc. Baïch ñöùc 

Theá-Toân! Nay toâi chaúng roõ ñoàng nhau ôû choå naøo?”  

Ñöùc Phaät phaùn: "Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Vì Phaùp-Giôùi Bình-Ñaúng neân ñöôïc khoâng coù khaùc 

nhau."  

___________________________________________ 

(1) Ngaøi A-Nan ñaïi-dieän cho haøng cuï-phöôïc phaøm-phu, chöôùng daày phöôùc caïn, trí keùm ñöùc 
moõng maø loøng taêng-thöôïng-maïn coøn hôn nuùi Chuùa Dieäu-Cao (Sumeru), trong thôøi Maït-Phaùp. 
YÛ-thò coøn chuùt dö-nghieäp toát ñeïp laø töï-thò ta ñaây, muïc haï voâ nhôn!  
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NIEÁT-BAØN COÂNG-ÑÖÙC TRANG-NGHIEÂM 
(PARINIRVANA) 

 
 

 
Gioáng nhö ñöùc Töø-Phuï thò-hieän nhaäp Nieá-Baøn/Dieät-Ñoä.  

Thaân-töôùng khoâng heà gia nua nhö ngöôøi thöôøng laàm-töôûng hay veõ hoïa 
 

 
Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát laïi nghó raèng:  

Ñöùc Theá-Toân ñaõ noùi ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai luùc tu Boà-Taùt Ñaïo coâng ñöùc 

voâ bieân, ñöùc Theá-Toân laïi noùi theá-giôùi Dieäu-Hyû cuøng chuùng Thanh-Vaên, chuùng 

Boà-Taùt ñöùc-nghieäp thuø-thaéng roäng lôùn trang-nghieâm. Nay mong muoán ñöùc Theá-

Toân khai-thò veà vieäc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai dieät-ñoä hoùa-tích (parinirvana) theá 

naøo?  

Ñöùc Phaät bieát taâm nieäm cuûa ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát beøn phaùn,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ngaøy ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai nhaäp Nieát-Baøn (Pari-

nirvana), hoùa-thaân phaân-boá khaép taát-caû theá-giôùi, ôû trong Ñòa-Nguïc noùi nhöõng 

dieäu-phaùp, ñem phaùp ñieàu-phuïc voâ-löôïng höõu-tình ñeàu seõ chöùng ñöôïc quaû A-

La-Haùn. Nhöng thôøi-gian naày ngöôøi ñöôïc chöùng-quaû so-saùnh vôùi tröôùc luùc ñöùc 

Phaät aáy dieät-ñoä nhöõng ngöôøi chöùng quaû voâ-hoïc (A-La-Haùn) soá-löôïng caøng taêng.  
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Lieàn trong ngaøy aáy, ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thoï-kyù cho Höông-Töôïng 

Boà-Taùt (Gandhahasti Bodhisattva) raèng:  

Sau khi Ta dieät-ñoä, oâng seõ ñöôïc laøm Phaät hieäu laø Kim-Lieân Nhö-Lai 

(Suvarnapadma Tathagata), ÖÙng-Cuùng, Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai nhaäp Nieát-Baøn, khaép ñaïi 

ñòa ñeàu chaán ñoäng. Taát caû coõi Tam-Thieân Ñaïi Thieân Theá-Giôùi gaàm roáng phaùt 

ra tieáng (1). Tieáng aáy vang suoát ñeán Trôøi Saéc Cöùu-Caùnh (Akanistha). Chö 

Thieân nghe tieáng aáy bieát raèng ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai nhaäp Nieát-Baøn.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû bao nhieâu toøng laâm vaø coû 

thuoác ñeàu ngaõ ngoïn veà phía ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai nhaäp Nieát-Baøn. Chö Thieân 

ñeàu mang traøng hoa höông thôm vaø nhöõng y-phuïc raûi treân thaân Phaät. Nhöõng 

hoa höông ñöôïc raûi aáy bao boïc giaùp voøng cao moät do-tuaàn (80 daäm Anh). 

Trong coõi Tam-Thieân Ñaïi Thieân Theá-Giôùi, bao nhieâu haøng Thieân (Devas), 

Long (Nagas), Daï-Xoa (Yaksas), Caøn-Thaùt-Baø (Gandharvas), A-Tu-La 

(Asuras), Ca-Laâu-La (Garudas), Khaån-Na-La (Kinnaras), Ma-Haàu-La-Giaø 

(Mahoragas), v.v... ñeàu höôùng veà ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai chaép tay ñaûnh leã. Chö 

Thieân ôû coõi khaùc, do thaàn-löïc cuûa ñöùc Phaät, cuõng ñeàu ñöôïc thaáy ñöùc Phaät 

nhaäp Nieát-Baøn. Suoát baûy ngaøy (7), chö Thieân aáy loøng buoàn raàu, chaúng maøng 

ñeán söï vui-thuù, cuõng khoâng coù töôûng nieäm duïc-laïc, hoï baûo nhau raèng: 'Ñöùc 

Baát-Ñoäng Nhö-Lai laø aùnh-saùng cuûa theá-gian, laø con maét cuûa chuùng-sanh, sao 

nay nhaäp-dieät quaù sôùm vaäy!’  

_______________________________________ 
(1) ngaøy nay caùc nhaø Thieân-Vaên Hoïc ñaõ thaâu laïi caùc aâm-thanh cuûa vuõ-truï nhö vuï noå khuûng-khieáp (big-
bang) thì phaùt ra aâm-thanh nhö tieáng gaàm roáng “HUM thaâm saâu” hay tieáng chuoâng ngaân vang sau ñoù; 
gioù vuõ-truï (black hole), troïng-löïc, caùc vì tinh-tuù, maët trôøi cuõng phaùt ra aâm-thanh, ñaëc-bieät laø Traùi Ñaát 
cuõng phaùt ra tieáng HUM; nuùi löûa, ñoäng ñaát, soùng thaàn cuõng phaùt ra aâm-thanh, nhöng loaøi ngöôøi khoâng 
nghe ñöôïc. Chö Thieân vaø caùc baäc thaùnh-giaû coù Thieân-Nhó Thoâng neân nghe khoâng trôû-ngaïi vaø bieát vieäc 
gì seõ xaõy ra. Xem theâm, KINH TRUNG A-HÀM, PHẨM THỨ 4, PHẨM VỊ TẰNG HỮU PHÁP, - 

36. KINH ĐỊA ĐỘNG 
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu coù Boà-Taùt töø coõi Ta-Baø naày, hoaëc töø coõi thaùc sau 

khi maïng-chung sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû, (1) khi ñaõ hieän-taïi sanh veà theá-giôùi 

aáy hoï ñeàu ñöôïc thoï-kyù Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà (Anuttarasamyaksambodhi), chaúng 

phaûi laáy soá traêm ñeå tính ñöôïc, chaúng phaûi laáy soá ngaøn vaø soá traêm ngaøn ñeå tính 

maø soá kia ñoâng ñeán voâ-löôïng (10
315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256

). Soá voâ-

löôïng Boà-Taùt aáy phaûi bieát laø vaøo soá chö Phaät, vaøo soá Nhöùt Thieát-Chuûng-Trí 

Taùnh.  

Neáu coù Boà-Taùt naøo seõ sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû cuõng ñeàu ñöôïc nhaäp soá 

chö Phaät, soá Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí Taùnh.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Sau khi ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai nhaäp Nieát-Baøn 

cho ñeán thôøi-gian Chaùnh-Phaùp (Saddharma) vaãn coøn truï theá, chö Boà-Taùt sanh ôû 

theá-giôùi Dieäu-Hyû cuõng seõ vaøo trong soá aáy. Taïi sao vaäy? Vì do boån-nguyeän-löïc 

cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai vaäy. (2)  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Tröø haøng Baát-Thoaùi [Acalabhumi] Boà-Taùt, chö Boà-

Taùt khaùc ôû coõi naày [Saha] neáu chaúng ñöôïc nghe ‘Xöng-Taùn Baát-Ñoäng Nhö-

Lai Coâng-Ñöùc’ phaùp-moân, [thì ngöôi neân bieát hoï] ñeàu laø bò aùc Ma nhieáp-thoï.  

Chö Boà-Taùt neáu ôû thôøi-gian sau thoï sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû phaûi ñoïc 

tuïng Baù-Baùt Phaùp-Moân Boån-Taùnh (108 Svabhava-Dharmamukuha) (3). Ñoïc 

tuïng ñaây roài môùi coù theå thoï trì taát-caû phaùp kia.  

_______________________________________ 
(1) Xem toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, Phaùp-hoäi Maät-Tích Kim-Cang Löïc-Só, toân kinh Thuû-Laêng- Nghieâm 
Tam-Muoäi, toân kinh Ñaïi-Thöøa Ñaûnh-Vöông (Voâ-Caáu-Xöng/Duy-Ma-Caät Sôû-Thuyeát), v.v... ñeå bieát 
theâm veà nhöõng ñieàu ñöùc Töø Phuï Thích-Ca Möu-Ni Theá-Toân tuyeân thuyeát. 
(2) Hoøa-Thöôïng Thích Trí-Tònh chuyeån dòch ñaõ ñeå caâu treân naày ôû döôùi, coøn caâu döôùi ñem leân treân, 
nhöng xeùt theo nghóa noù ñaûo laïi vò trí, vì caâu sau laø ñeå khuyeán caùo vaø daïy doå veà sau.  
(3) Ñoù laø Kim-Cang Giôùi Ñaïi Maïn-Ñaø/Traø-La (Vajradhatu Mahamandala) cuûa Maät-Giaùo. Xem Vöông 

kinh Kim Cang Ñaûnh, (vôùi Tyø-Loâ-Giaù-Na Nhöùt Baù Baùt Toân Phaùp-Thaân Kheá AÁn), Kim-Cang 

Phong Laàu-Caùc Nhöùt-Thieát Du-Giaø Du-Chæ Kinh, (vôùi Nhöùt Baù Baùt Ñaïi Kim-Cang Caùt-Töôøng 

Voâ-Thöôïng Thaéng), Nguyeãn Pram dòch vaø chuù-thích, v.v... Tuøy theo moät Toân maø nhaäp vaøo Phaät-taùnh 
Boån-nguyeân. Gioáng nhö ngoâi nhaø coù 108 cöûa chaùnh, phuï vaø cöûa xoå, tuøy yù maø vaøo 1 cöûa (Nhöùt-Haïnh) thì 
vaøo ñöôïc nhaø Nhö-Lai. Chæ ngaïi ngöôøi khoâng muoán voâ! 108 Toân seõ ñöôïc chuù-thích ôû phaàn cuoái saùch.  
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Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai an-laäp Baù-Baùt Phaùp-Moân Boån-Taùnh.  

Sau khi Ta [Shakyamuni] dieät-ñoä, neáu coù Boà Taùt naøo seõ sanh veà theá-giôùi 

Dieäu-Hyû cuõng phaûi ñoïc tuïng Baù-Baùt Phaùp-Moân Boån-Taùnh (108 Svabhava-

Dharmamukuha) vaø coù theå thoï-trì taát-caû phaùp-moân.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai kheùo nhieáp-thoï chö Boà-Taùt. 

Ñöùc Phaät daàu ñaõ dieät-ñoä, nhöng tieáng Phaät thuyeát-Phaùp vaø coâng-ñöùc trang-

nghieâm vaãn khoâng khaùc luùc ñöùc Phaät coøn taïi theá.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc dieät-ñoä, töø thaân ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai phaùt 

löûa ñeå töï traø-tyø. Xaù-Lôïi (Sari/Sarira) cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thuaàn moät 

maøu hoaøng kim. Nhö caây Ñeâ-di-la (Timira), tuøy töøng phaàn bò chaët khuùc ñeàu coù 

laèn chöõ 'vaïn' kieát-töôøng (swastika), Xaù-Lôïi cuûa ñöùc Nhö-Lai aáy cuõng nhö vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Xaù-Lôïi cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai phaàn phaàn chaâu 

vieân, ngoaøi vaø trong ñeàu coù töôùng caùt-töôøng.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö caây Boå-ca-la (Pulaka) tuøy cheû choå naøo, trong 

ngoaøi ñeàu coù laèn caùt-töôøng. Xaù-Lôïi cuûa ñöùc Nhö-Lai aáy cuõng nhö vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Vì cuùng-döôøng Xaù-Lôïi, chuùng-sanh nôi theá-giôùi Dieäu-

Hyû xaây thaùp (stupa) baûy baùu khaép caû coõi Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi, laïi 

ñem hoa sen ngaøn caùnh maøu hoaøng-kim ñeå cuùng-döôøng. Coõi Tam-Thieân Ñaïi-

Thieân Theá-Giôùi aáy laáy thaùp hoa ñeå laøm ñeïp trang-nghieâm.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! ÔÛ theá-giôùi Dieäu-Hyû, neáu chö Boà-Taùt naøo saép dieät-

ñoä, luùc laâm-chung khoâng bao giôø maát chaùnh-nieäm, maø thaáy nhöõng thoaïi-töôùng 

nhö vaày:  

 Hoaëc coù Boà-Taùt thaáy coõi mình saép sanh veà khoâng coù Phaät, mình 

ñang laøm Phaät ôû ñoù.  

 Hoaëc coù Boà-Taùt thaáy coõi mình saép sanh veà coù Phaät, mình seõ 

phuïng-thôø.  

 Hoaëc thaáy coù Boà-Taùt nhaäp thai meï.  

 Hoaëc thaáy coù Boà-Taùt maëc giaùp truï lôùn.  
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 Hoaëc thaáy coù Boà-Taùt boû nhaø xuaát-gia.  

 Hoaëc thaáy coù Boà-Taùt ngoài Ñaïo-traøng haøng Ma (Mara).  

 Hoaëc thaáy coù Boà-Taùt chöùng Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí.  

 Hoaëc thaáy coù Boà-Taùt ôû theá-giôùi aáy thaønh Chaùnh-Giaùc, chuyeån 

Chaùnh-Phaùp Luaân.   

 Hoaëc thaáy coù Boà-Taùt truï trong hö-khoâng töï thaân laàn laàn dieät maát 

chaúng soùt chuùt gì. Ví nhö ñoát coû khoâ, khoùi boác cao laàn chaùy tan 

ñeán taét maát.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chö Boà-Taùt ñaõ dieät-ñoä roài, chö Thieân vaø Nhôn lo-lieäu 

cuùng-döôøng.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai sau khi nhaäp Nieát-Baøn, 

Chaùnh-Phaùp truï theá ñeán traêm ngaøn (100.000) kieáp. (1)  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Chaùnh-Phaùp cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai 

truï theá traêm ngaøn kieáp, maø kieáp ñoù laø loaïi kieáp naøo?"  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Naày Xaù Lôïi Phaát! Cöù hai möôi (20) tieåu kieáp laøm moät kieáp. Chaùnh-Phaùp 

aáy truï theá traêm ngaøn (100.000) kieáp nhö vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc Chaùnh-Phaùp aáy dieät roài, coù quang-minh lôùn 

chieáu khaép möôøi phöông. Ñaïi ñòa ñeàu chaán-ñoäng phaùt aâm thanh lôùn. Nhöng, 

[ngöôi neân bieát] Chaùnh-Phaùp aáy chaúng phaûi Thieân-Ma phaù-hoaïi ñöôïc. Cuõng 

chaúng phaûi do ñöùc Nhö-Lai aáy vaø Thaùnh-chuùng töï aån maát. Chæ vì thôøi-gian aáy ít 

ngöôøi nghe Phaùp, phaàn ñoâng khoâng ham thích, neân ngöôøi thuyeát-phaùp ñeàu xa 

laùnh hoï.  

_____________________________________________ 
(1)  ôû coõi Ta-Baø (Saha) thì moät kieáp baèng 16.798.000 naêm nhaân-theá, coøn ôû coõi Cöïc-Laïc 
(Sukhavati) moät ngaøy moät ñeâm laïi baèng moät kieáp ôû coõi naày! Cho neân, khi noùi ñeán kieáp thì coù 
sai khaùc nhau raát xa vaäy, do lyù do naày Xaù-Lôïi-Phaát môùi neâu caâu hoûi ra vôùi ñöùc Ñaïi-Bi Theá-
Toân. Xem theâm Vöông-kinh Hoa- Nghieâm, Phaåm Thoï-Löôïng, seõ roõ. Coøn ñoái vôùi Maät-Toâng 
kieáp coøn coù moät nghóa khaùc, xem Chuù-Giaûi Toân Kinh Ñaïi-Nhöït. 
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Vôùi Chaùnh-Phaùp ñaõ ít nghe neân caøng theâm söï baát-tín; baát-tín ñaõ taêng-

tröôûng thì  khoâng chuyeân-caàn tu-taäp. Chö Tyø-Kheo thoâng-hieåu Chaùnh-Phaùp töï 

seõ ruùt lui aån-daät, thaáy moïi ngöôøi khoâng ham-thích Chaùnh-Phaùp neân chaúng coøn 

ra hoaèng-tuyeân. Do ñoù, lôøi daïy cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai seõ maát laàn laàn. (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
(2) Hieän-töôïng naày raát phoå-thoâng nôi taát-caû coõi Phaät. Tuy nhieân, Chaùnh-Phaùp (Saddharma) seõ 
toàn-taïi laâu daøi hay taøn-rui nhanh choùng laø do: i) Tònh-Ñoä hay Ueá-Ñoä vaø ii) coäng-nghieäp cuûa 
chuùngsanh ñang soáng nôi Phaät-ñoä ñoù chieâu caûm. Dieäu-Hyû/Dieäu-Laïc (Abhirati), hay Cöïc-
Laïc/An-Laïc (Sukhavati) cuõng coù ngaøy taøn ruïi!  
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TU-TAÄP ÑEÅ LAØM  
NHÔN-DUYEÂN VAÕNG-SANH  

Baáy giôø, ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Chö Ñaïi Boà-Taùt 

(Bodhisattva-Mahasattva) duøng söùc caên-laønh naøo laøm nhôn-duyeân ñeå ñöôïc vaõng-sanh 

veà theá-giôùi Dieäu-Hyû cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai?"  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu Ñaïi Boà-Taùt muoán sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû thì 

phaûi hoïc theo ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thuôû xöa luùc haønh Ñaïo Boà-Taùt phaùt theä-

nguyeän roäng lôùn, roài caàu nguyeän sanh veà coõi aáy. Haïnh-nguyeän nhö vaäy coù theå 

laøm nhôn-duyeân sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc thöïc-haønh Boá-Thí Ba-La-Maät (Dana-

paramita), Ñaïi Boà-Taùt ñem thieän-caên aáy hoài-höôùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà nguyeän 

ñöôïc hoäi-ngoä cuøng ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai. Do nhôn-duyeân naày seõ ñöôïc sanh 

veà theá-giôùi Dieäu-Hyû. Luùc thöïc-haønh Giôùi Ba-La-Maät, Nhaãn-Nhuïc Ba-La-Maät 

(Ksanti-paramita), Tinh-Taán Ba-La-Maät, Thieàn-Ñònh Ba-La-Maät (Dhyana-

paramita) nhaãn ñeán Baùt-Nhaõ Ba-La-Maät (Prajna-paramita) cuõng vaäy.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Quang-minh (1) cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai chieáu 

khaép coõi Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi. Haønh-giaû nguyeän caàu ñôøi sau seõ 

thaáy quang-minh aáy chöùng Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc. Do thaáy 

quang-minh roài thaønh Ñaïi Boà-Ñeà, laïi ñem quang-minh nôi thaân ñeå chieáu khaép 

theá-giôùi.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Boà-Taùt do nhôn-duyeân naày ñöôïc sanh veà theá-giôùi 

Dieäu-Hyû.  

_______________________________________ 
(1) ñaây laø ñaïi bí-maät cuûa chö Phaät vaäy. Chöõ quang-minh naày phaûi ñöôïc hieåu laø Quang-Minh 
Taïng.  

Pram
 N

gu
ye

n



179 
 

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Chuùng Thanh-Vaên cuûa ñöùc Phaät aáy soá ñoâng voâ-

löôïng, voâ-bieân (101.261.650.713.528.774.278.683.020.313.473.024). Haønh giaû nguyeän ñöôïc 

thaáy chuùng Thanh-Vaên aáy. Thaáy roài khôûi coâng-haïnh chöùng Phaät Boà-Ñeà. Luùc 

chöùng Phaät Boà-Ñeà roài cuõng coù voâ-löôïng, voâ-bieân chuùng Thanh-Vaên nhö vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Do nhôn-duyeân naày, Ñaïi Boà-Taùt seõ ñöôïc sanh veà 

theá-giôùi Dieäu-Hyû.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Trong theá-giôùi Dieäu-Hyû aáy coù voâ-löôïng chuùng Boà-

Taùt. Haønh giaû caàn phaûi öôùc muoán thaáy chö Boà-Taùt aáy ñeå tu-taäp Thieàn-Ñònh 

(Chæ-Quaùn Baát-Nhò), cuøng chö Boà-Taùt aáy hoäi-hoïp ñoàng hoïc, ñoàng tu, ñoàng ñeán 

roát-raùo [Anuttarasamyaksambodhi]. Haønh-giaû caàn phaûi nguyeän ñöôïc hoäi-ngoä 

vôùi ngöôøi muoán caàu vieân-maõn Ñaïi Töø-Bi, vôùi ngöôøi muoán caàu Ñaïi Boà-Ñeà, vôùi 

ngöôøi boû rôøi taâm Nhò-Thöøa (Hinayana), vôùi ngöôøi an-truï Taùnh Khoâng 

(Shunyata) chôn-thieät, vôùi ngöôøi nhôù nieäm danh-hieäu cuûa Phaät Nhö-Lai, Phaùp 

vaø Taêng.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu coù thieän-nam thieän-nöõ naøo ñöôïc nghe danh-

hieäu cuûa caùc haøng Boà-Taùt nhö vaäy, hoï seõ ñöôïc thoï-sanh ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû, 

huoáng laø ñem caên-laønh Baùt-Nhaõ Ba-La-Maät (Prajna-paramita) hoài-höôùng ñeán 

ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai. Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Do nhôn-duyeân naày, ngöôøi aáy quyeát-

ñònh ñöôïc sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu Ñaïi Boà-Taùt nguyeän sanh veà theá-giôùi Dieäu-

Hyû, neân  

 quaùn-töôûng caûnh-töôïng ôû phöông Ñoâng,  

 voâ-löôïng theá-giôùi (1) coù chö Phaät, Nhö-Lai thuyeát phaùp vi-dieäu vaø  

 chuùng Thanh-Vaên theo nieäm-töôûng hieän roõ ra tröôùc maét.  

______________________________________ 
(1) phöông Ñoâng coù voâ-löôïng theá-giôùi (10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256 ksetra) chôù khoâng phaûi chæ 
coù theá giôùi Dieäu-Hyû, cuõng coù voâ-löôïng chö Phaät (10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256 Buddha) chôù 
khoâng phaûi chæ coù rieâng ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai, xem Vöông-kinh Hoa-Nghieâm, Phaåm Hoa-Taïng 
Theá-Giôùi.  
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Ñaïi Boà-Taùt aáy phaûi phaùt nguyeän raèng: ‘Nguyeän toâi seõ thaønh Phaät thuyeát-

phaùp vi-dieäu vaø chuùng Thanh-Vaên, Boà-Taùt ñeàu nhö caùc ñöùc Phaät aáy.'  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Chö Boà-Taùt neân tu ba thöù tuøy-nieäm thieän-caên 

guyeän cuøng taát-caû chuùng-sanh bình-ñaúng cuøng tu-taäp hoài-höôùng Voâ-Thöôïng 

Boà-Ñeà.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Boà-Taùt hoài-höôùng thieän-caên nhö vaäy khoâng coù haïn-

löôïng. Giaû-söû taát-caû chuùng-sanh ñeàu rieâng caàm moät caùi baùt lôùn baèng hö-khoâng 

(akasa) maø noùi [vôùi Boà-Taùt] raèng: 'Xin Ngaøi ñem thieän-caên aáy chia cho chuùng 

toâi.'  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu thieän-caên aáy coù saéc-töôùng ñem caáp cho chuùng-

sanh ñeàu ñaày taát-caû baùt cuûa hoï, roài hoï ñeàu caàm ñi, nhöng thieän-caên aáy vaãn 

khoâng cuøng taän, vì hoài-höôùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà khoâng coù haïn-löôïng, chaúng 

theå di-chuyeån.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ba thöù tuøy-nieäm thieän-caên thaønh-töïu aáy hoài-höôùng 

Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí, do thieän-caên aáy maø Tam-Baûo chuyeån theo. Neáu coù Boà-

Taùt naøo thaønh-töïu thieän-caên aáy thì chaúng coøn ñoïa taát-caû AÙc-Ñaïo (Aparagati) 

maø coù theå tröø deïp Thieân-Ma Ba-Tuaàn (Papiyan) vaø caùc Ma-chuùng, tuøy yù-thích 

sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû, hay baát cöù moät quoâc-ñoä naøo cuûa chö Phaät nôi möôøi 

phöông theá-giôùi. Vì theá neân vôùi tuøy-nieäm thieän-caên naày, Ñaïi Boà-Taùt caàn tích-

taäp. Khi tích-taäp noù roài neân hoài-höôùng ñeán ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai. Do ñaây seõ 

ñöôïc sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Theá-giôùi Dieäu-Hyû cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai coù 

coâng-ñöùc trang-nghieâm roäng lôùn maø trong voâ-löôïng coõi Phaät khaùc khoâng coù. Vì 

theá neân Boà-Taùt phaûi phaùt taâm nhö vaày:  

Toâi ñem thieän-caên naày nguyeän seõ thaáy theá-giôùi Dieäu-Hyû. Theá-

giôùi aáy trang-nghieâm nguyeän seõ nhieáp-thoï. Cuõng nguyeän seõ 

thaáy chö Boà-Taùt ôû theá-giôùi  aáy.  
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Do nhôn-duyeân treân ñaây, Ñaïi Boà-Taùt seõ ñöôïc sanh veà  

theá-giôùi Dieäu-Hyû.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñaïi Boà-Taùt nguyeän sanh veà nöôùc aáy phaûi phaùt-taâm 

nguyeän öa-thích taêng-thöôïng.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu thieän-nam thieän-nöõ phaùt nguyeän taêng-thöôïng, Ta 

ñeàu thoï-kyù cho hoï seõ ñöôïc sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ví nhö coù toøa thaønh khoâng coù laàu-ñaøi, vöôøn, röøng, ao 

hoà, cuõng khoâng coù choå cho voi ngöïa du-haønh. Vua trong thaønh aáy daàu coù theá-

löïc ôû yeân, nhöng vì toøa-thaønh troáng-trôn neân chaúng phaûi laø toøa-thaønh trang-

nghieâm.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Coõi Ta-Baø cuûa Ta ñaây cuõng vaäy. Vì khoâng coù nhöõng 

coâng-ñöùc nhö theá-giôùi Dieäu-Hyû neân chaúng phaûi laø coõi trang-nghieâm.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu coõi Ta-Baø cuûa Ta coù nhöõng coâng-ñöùc trang-

nghieâm aáy, thì seõ nhö theá-giôùi cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai trang-nghieâm thuø-

thaéng. (1) 

____________________________________ 
(1) ba ñoaïn treân neâu leân taâm Ñaïi-Töø Ñaïi-Bi cuûa Phaät Thích-Ca Möu-Ni Theá-Toân, Ngaøi ñaõ aån caùi hay 
cuûa mình ñeå ñeà cao tònh-ñoä cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai (xem toân kinh Ñaïi-Thöøa Ñaûnh Vöông töùc 
kinh Voâ-Caááïu-Xöùng Sôû Thuyeát (Vimalakirti-Nirdesa-Sutra)), cuõng nhö khi Ngaøi tuyeân-thuyeát veà theá-
giôùi Cöc-Laïc cuûa ñöùc Phaät Voâ-Löôïng Quang (tuïc goïi laø A-Di-Ñaø Phaät do ñoïc traïi aâm “Amitabha”) ôû 
phöông Taây. Ñieàu naày khoâng tìm thaáy ôû baát cöù toân-giaùo khaùc. Ñaây laø phöông-tieän baát-khaû tö-nghì cuûa 
Phaät ñeå daãn-daét chuùng sanh maø Taâm-Boà-Ñeà chöa ñöôïc hieån-hieän moät caùch roõ-raøng, ñeå hoï coù choã 
nöông veà, coù thaéng-duyeân ñeå tu-taäp. Phöông Ñoâng tieâu bieåu cho tu-taäp, phöông Taây tieâu-bieåu cho söï 
tu-taäp ñaõ hoaøn-taát.  

Bấy giờ, Phật ấn ngón chân của Ngài xuống đất. Tam Thieân Ñại Thiên Thế-Giới bỗng hóa 
rực rỡ với muôn vàn châu báu quí hiếm, trang nghiêm như cõi tịnh-độ của Phật Bảo Trang-
Nghiêm, được trang hoàng bằng vô lượng công đức mà hội chúng ca ngợi là chưa từng thấy. Hơn 
nữa, mọi người đều thấy mình được ngồi trên một tòa sen lộng lẫy. 

Phật nói với Xá-lợi-phất: “Hãy quán sát vẻ thuần tịnh trang nghiêm của quốc độ này.”  
Xá-lợi-phất thưa: “Bạch Thế Tôn, con chưa từng thấy và nghe về đất Phật thanh tịnh trang 

nghiêm như vầy.”  
Phật nói:  

Cõi Phật này của Ta thường thanh tịnh như vậy. Nhưng hiển hiện các thứ xấu xa 
uế tạp là để dẫn dắt những người căn trí thấp kém. Cũng giống như thức ăn của chư 
Thiên có muôn màu hiển hiện tùy theo công đức của người ăn. Cho nên, Xá-lợi-phất, 
người có tâm thanh tịnh sẽ thấy đất này thanh tịnh. 
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu Ñaïi Boà-Taùt phaùt nguyeän seõ nhieáp-thoï thanh-tònh 

Phaät-ñoä, thì neân nhö ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thuôû tröôùc haønh Ñaïo Boà-Taùt tu-taäp 

coâng-ñöùc trang-nghieâm theá-giôùi thanh-tònh, vaø phaûi nhieáp laáy coâng-ñöùc nhö 

vaäy. Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö Ta ngaøy nay ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà ñieàu-

phuïc voâ-löôïng (1) chuùng-sanh ñeàu ñöôïc chöùng quaû Nhò-Thöøa, vaø haøng Thanh-

Vaên cuûa Ta giaùo-hoaù ñieàu-phuïc ñeàu nhoùm hoïp caû laïi ñeå so-saùnh vôùi haøng 

Thanh-Vaên cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thì khoâng baèng moät phaàn traêm, khoâng 

baèng moät phaàn ngaøn (1/1.000), khoâng baèng moät phaàn traêm ngaøn (1/100.000), 

moät phaàn cu-chi (1/koti) (1/107), moät phaàn na-do-tha (1/nayuta) (1/1028), moät 

phaàn ca-la (1/kamala: 1/10537.531.802.622.836.356.913.216), moät phaàn toaùn, moät phaàn 

soá, moät phaàn duï, cuõng chaúng baèng moät phaàn öu-ba-ni-sa-ñaø (1/upannisshad: 

1/1038.502.524.216.526.363.486.755.991.168) cuõng chaúng baèng moät. Taïi sao vaäy? Vì soá 

aáy voâ-löôïng vaäy. Neáu noùi veà phaàn giaûi-thoaùt thì khoâng khaùc.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Luùc ñöùc Di-Laëc Nhö-Lai (Maitreya Tathagata) xuaát-

theá (2), chuùng Thanh-Vaên vaø nhöõng ngöôøi ñöôïc ñieàu-phuïc so-saùnh vôùi chuùng 

Thanh-Vaên cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai cuõng nhö soá treân, chaúng baèng moät phaàn 

öu-ba-ni sa-ñaø (1/upannisshad:1/1038.502.524.216.526.363.486.755.991.168). 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Do vì ñöùc Baát Ñoäng Nhö Lai moät hoäi thuyeát-phaùp coù 

theå ñieàu-phuïc voâ-löôïng höõu-tình (10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256  sattva), 

neân ngöôøi ñöôïc ñöùc Nhö-Lai aáy nhieáp-thoï khoâng ai coù theå bieát ñöôïc soá-löôïng.  

___________________________________________ 
(1) chæ chung cho caùc haøng Nhaân, Thieân, Quyû-Thaàn trong Tam-Thieân Ñaïi Thieân Theá-Giôùi Ta-Baø, theá-
giôùi ueá-tröôïc, chuùng-sanh cang-cöôøng, tuy hieän ra 1.000.000.000  ÖÙng-Thaân (Nirmanakaya) Thích-Ca 
Möu-Ni Nhö-Lai ñeå hoùa-ñoä chuùng-sanh, nhöng vì vaøo thôøi kieáp giaûm, neân soá-löôïng tuy nhieàu nhöng 
chaúng laø bao, rieâng nôi chuùng ta nguï laø hoùa-thaân cuoái cuûa Ngaøi vaäy (xem toân kinh Ñaïi Thoâng Phöông 

Quaûng Saùm-Hoái Dieät-Toäi Trang-Nghieâm Thaønh Phaät).  
(2) Ngaøi seõ ra ñôøi khoaûng 8.104.485 naêm nöõa. Tuy nhieàu hôn so vôùi thôøi cuûa ñöùc Thích-Ca Möu-Ni, coù 
theå ví nhö bieån caû meânh-moâng saùnh cuøng soâng roäng, vì vaøo thôøi kieáp taêng, nhöng cuõng chaúng thaám vaøo 
ñaâu so vôùi söï hoùa-ñoä chuùng-sanh cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai ôû theá-giôùi thanh-tònh.  
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Coäng chung taát-caû chuùng Thanh-Vaên vaø nhöõng ngöôøi 

ñöôïc chuùng Thanh-Vaên naày ñieàu-phuïc cuûa Ta [Shakyamuni], cuûa Di-Laëc Phaät, 

vaø cuûa chö Phaät (996) trong Kieáp-Hieàn, ñem so-saùnh vôùi soá chuùng Thanh-Vaên 

cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai cuõng vaãn khoâng baèng. Neáu noùi veà phaàn giaûi-thoaùt 

thì khoâng khaùc.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch:  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Theo choã toâi nhaän hieåu yù-nghóa cuûa ñöùc Theá-Toân 

ñaõ phaùn daïy thì theá-giôùi Dieäu-Hyû chính laø theá-giôùi cuûa nhöõng baäc [lôïi-caên] A-

La-Haùn chôù chaúng phaûi laø theá-giôùi cuûa phaøm-phu. Taïi sao vaäy? Vì theá-giôùi aáy 

soá A-La-Haùn quaù nhieàu vaäy.  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Ñuùng nhö vaäy. Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö lôøi oâng noùi, trong theá-giôùi aáy coù 

voâ-löôïng (10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256) A-La-Haùn.  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Coõi Tam-Thieân Ñaiï-Thieân naày [Saha], soá-löôïng tinh-

tuù (1) chaúng nhieàu baèng chuùng Thanh-Vaên ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû cuûa ñöùc Baát-Ñoäng 

Nhö-Lai. Do vì moät hoäi thuyeát-phaùp cuûa ñöùc Nhö-Lai aáy, coù voâ-löôïng höõu-tình 

(10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256 sattva) ñöôïc quaû A-La-Haùn. 

_________________________________________________ 

(1) Theá-Giôùi Ta-Baø — neáu doàn neùn 10
9 

tieåu theá-giôùi (moãi tieåu theá-giôùi coù dieän-tích laø 8,1x10
63 

daëm 

Anh vuoâng vaø coù chieàu daøi 20,22x10
18 

daëm Anh, moät daëm Anh laø 1.600 meùt Taây) gioáng nhö ñaët 10
9 

hoät 

caùt mòn vaøo trong moät ñoà ñöïng lôùn —  thì coù toång dieän-tích laø 8,1x10
72 

daëm Anh vuoâng. Daõy ngaân-haø 

Milky Way maø chuùng ta ñang sanh soáng ôû trong ñoù coù ñöôøng kính laø 5,7x10
17 

daëm Anh vaø coù chieàu daày 

laø 1,18x10
16 

daëm Anh (vôùi moät “khoaûng-troáng” raát lôùn giöõa caùc tinh-tuù)), vôùi öôùc-löôïng khoaûng 400x10
9 

tinh-tuù; xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, Nguyeãn Pram, trang 116,  250-313. Vôùi söï trôï-giuùp cuûa 
khoa-hoïc kyõ-thuaät hieän-ñaïi chaúng haïn nhö Hubble, Chandra, Compton Space Telescopes, v.v... (taïm 
dòch laø caùc vieãn-voïng kính vuõ-truï) caùc nhaø Thieân-Vaên Hoïc vaø Vuõ-Truï Hoïc ñaõ öôùc-tính toaøn-boä tinh-tuù 

trong caùi goïi laø vuõ-truï [cuûa hoï]: chæ coù 70x10
22 

tinh-tuù vaø 100x10
9 
daõy ngaân-haø. Neáu caùc vieãn-voïng kính 

vuõ-truï ñöôïc laøm lôùn gaáp ñoâi veà oáng kính, cöôøng-ñoä, khoaûng caùch thì “vuõ-truï hieän ñang bieát ñeán” seõ 
hoaøn-toaøn khaùc bieät. Nhö vaäy, toång-soá tinh-tuù trong Theá-Giôùi Ta-Baø thaät khoâng theå tin ñöôïc cuõng nhö 
khoâng theå naøo thaáu hieåu noåi ñoái vôùi moät ngöôøi bình thöôøng.  
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Soá-löôïng tinh-tuù ôû toaøn coõi Tam-Thieân Ñaïi-Thieân 

Theá-Giôùi naày chæ baèng soá höõu-tình ñöôïc quaû A-La-Haùn trong moät hoäi thuyeát-

phaùp cuûa ñöùc Phaät aáy. Chuùng Thanh-Vaên ôû caùc phaùp-hoäi khoâng coù soá-löôïng, 

baát-khaû-thuyeát (adesana: 105.167.721.322.614.366.005.477.651.274.385.506.304).  

Laïi naày, Xaù-Lôïi-Phaát! Haøng chö Thieân vaø Nhôn vun troàng coäi-ñöùc ôû 

theá-giôùi aáy, Nhôn Thieân coõi khaùc daàu duøng thieân-nhaõn (divya-caksus) cuõng 

chaúng thaáy ñöôïc, daàu ñeán taïi theá-giôùi aáy duøng thieân-nhaõn nhö vaäy cuõng chaúng 

thaáy ñöôïc. Neáu ai nghe Phaùp-Moân Coâng-Ñöùc naày roài thoï-trì, ñoïc tuïng thoâng-

thuoäc, ngöôøi naày ñaõ thaáy nghe ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai luùc haønh Ñaïo Boà-Taùt, vì 

theá neân nay nghe phaùp-moân coâng-ñöùc naày lieàn coù loøng tin thanh-tònh.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Trong caùc coõi nöôùc ôû taát-caû theá-giôùi phöông Ñoâng, 

hoaëc ngöôøi tu theo Boà-Taùt Thöøa (Bodhisattvamarga), hoaëc ngöôøi tu theo 

Thanh-Vaên Thöøa (Sravakamarga) ñoïc tuïng thoâng-thuoäc Phaùp-Moân Coâng-Ñöùc 

naày, soá ngöôøi aáy raát ñoâng nhieàu. Nhöõng ngöôøi Thanh-Vaên vaø Boà-Taùt aáy do 

nguyeän-löïc cuûa hoï, hoaëc ñaõ sanh, hoaëc ñang sanh, hoaëc seõ sanh veà theá-giôùi 

Dieäu-Hyû cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai. Chæ tröø caùc böïc Boà-Taùt Baát-Thoái 

(Bodhisattva Acala-bhumi), vì chö Boà-Taùt Baát-Thoái ôû trong caùc quoác-ñoä seõ 

thaønh Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà. Trong caùc theá giôùi ôû möôøi phöông (Dharmadhatu) 

cuõng nhö vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai ôû taïi theá-giôùi Dieäu-Hyû vaø caùc 

coõi nöôùc phöông khaùc, Ngaøi laøm baäc Thöôïng-thuû trong haøng Boà-Taùt Thöøa, v.v...  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu coù thieän-nam thieän-nöõ naøo nghe Phaùp-Moân 

Coâng-Ñöùc cuûa Baát-Ñoäng Nhö-Lai maø kheùo coù theå thoï-trì ñoïc-tuïng thoâng-thuoäc 

roài nguyeän sanh veà theá-giôùi aáy. Töø ñoù ñeán luùc maïng-chung, ngöôøi aáy ñöôïc Baát-

Ñoäng Nhö-Lai thöôøng hoä-nieäm (adhisthana), khoâng cho caùc Ma (Mara) vaø 

quyeán thuoäc Ma laøm loøng hoï thoái-chuyeån, phaûi bieát nhöõng ngöôøi aáy töø nay ñeán 

luùc ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà khoâng coù söï lo-sôï thoái-chuyeån, cuõng khoâng bò haïi 
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veà nöôùc, löûa, dao, gaäy, ñoäc truøng, aùc-thuù, cuõng khoâng bò ngöôøi hay quyû-thaàn laøm 

kinh-sôï. Taïi sao vaäy? Vì thöôøng ñöôïc söï uûng-hoä cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai, vì 

seõ ñöôïc sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö maët nhöït daàu ôû raát xa nhöng chieáu aùnh naéng saùng 

cho chuùng-sanh Dieâm-Phuø-Ñeà (Jambudvipa: teân cuûa Traùi Ñaát).  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Cuõng vaäy, ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai coù theå laøm aùnh-

saùng cho chö Boà-Taùt ôû nhöõng coõi khaùc.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö Tyø-Kheo coù thieân-nhaõn thoâng (divya-caksus) coù 

theå thaáy nhöõng hình saéc toát xaáu ôû phöông xa. Cuõng vaäy, daàu ôû taïi theá-giôùi mình, 

ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai ñeàu thaáy taát-caû hình-loaïi cuûa chö Boà-Taùt ôû nhöõng theá-

giôùi khaùc.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö Tyø-Kheo ñöôïc taâm töï-taïi, coù Thaàn-Thoâng Ba-La-

Maät aáy roài coù theå bieát roõ taâm-nieäm (paracitta-jnana: tha taâm thoâng) cuûa taát-caû 

höõu-tình, maëc duø ôû raát xa. Cuõng vaäy, ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai bieát roõ taâm cuûa chö 

Boà-Taùt ôû caùc theá-giôùi khaùc.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö Tyø-Kheo coù thieân-nhó thoâng (divya-sirotra) coù 

theå nghe ñöôïc aâm-thanh raát xa. Cuõng vaäy, coù nhöõng chuùng-sanh ôû caùc theá-iôùi 

khaùc nguyeän raèng: ‘Toâi nguyeän ñöôïc sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû.’ Ñöùc Baát-Ñoäng 

Nhö-Lai lieàn nghe lôøi noùi cuûa hoï.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Caùc haïng thieän-nam thieän-nöõ aáy, ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-

Lai ñeàu bieát roõ hoï teân. Neáu ai thoï-trì, ñoïc-tung thoâng-thuoäc Phaùp-Moân Coâng-

Ñöùc naày thì ñeàu ñöôïc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai thaáy bieát vaø ñaõ hoä-nieäm hoï.  

Luùc aáy, ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Raát laø hi-höõu, ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-

Lai hoä-nieäm chö Ñaïi Boà-Taùt aáy."  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Ñuùng nhö lôøi oâng noùi.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chö Ñaïi Boà-Taùt aáy ñöôïc ñöùc Nhö-Lai hoä-nieäm. Taïi 

sao vaäy? Vì hoä-nieäm chö Boà-Taùt neân taát-caû chuùng-sanh ñeàu ñöôïc hoä-nieäm.  
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö Ñaïi-Vöông Quaùn-Ñaûnh coù nhieàu kho-laãm chöùa 

ñaày luùa ñaäu, nghieâm-lònh cho quan chuû-ty phaûi kheùo giaùm-thuû. Taïi sao vaäy? Vì 

ñeå cöùu-teá nhôn-daân luùc coù naïn ñoùi keùm.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chö Boà-Taùt aáy, sau khi ñöùc Nhö-Lai dieät-ñoä seõ chöùng 

Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, luùc Chaùnh-Phaùp (Saddharma) thieáu keùm, coù theå laøm muøa 

truùng lôùn. Ñöùc Nhö-Lai cuõng vaäy, kheùo coù theå hoä-nieäm chö Boà-Taùt aáy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! ÔÛ coõi Ta-Baø naày coù chö Boà Taùt seõ nghe Phaùp-Moân 

Coâng-Ñöùc cuûa Baát-Ñoäng Nhö-Lai, hoï coù theå thoï-trì, ñoïc tuïng thoâng-thuoäc, 

nguyeän sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû. Phaûi bieát nhöõng ngöôøi naày ñöôïc Baát-Thoái-

Chuyeån (Avivartinbhumi).  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu coù thieän-nam thieän-nöõ (Boà-Taùt) phöông khaùc nôi 

Phaùp-Moân Coâng-Ñöùc cuûa Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày kheùo coù theå thoï-trì, ñoïc-tuïng 

thoâng-thuoäc roài khai-thò giaûng-thuyeát cho voâ-löôïng chuùng-sanh, khieán caùc 

chuùngsanh aáy vun troàng coäi coâng-ñöùc nhö vaäy cho hoï seõ gaàn-guõi Voâ-Thöôïng 

Boà-Ñeà. 

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu coù thieän-nam thieän-nöõ (Boà-Taùt) nguyeän mau 

chöùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà thì phaûi thoï-trì, ñoïc-tuïng thoâng-thuoäc Phaùp-Moân 

Coâng-Ñöùc cuûa Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày, roài khai-thò, giaûng-thuyeát cho chuùng-

sanh. Taïi sao vaäy? Caùc ngöôøi aáy phaûi giaûng-thuyeát phaùp-moân coâng-ñöùc naày ñeå 

taïo nghieäp (karma) ñaïi trí-hueä (mahaprajna). Phaûi phaùt-khôûi tích-taäp nhö vaäy. 

Do vì phaùt-khôûi tích-taäp, neân caùc ngöôøi aáy hieän-ñôøi seõ saïch phieàn-naõo.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Vì theá neân ngöôøi Thanh-Vaên Thöøa nghe Phaùp-Moân 

Coâng-Ñöùc cuûa Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày neân thoï trì, ñoïc-tuïng thoâng-thuoäc, roài 

khai-thò, dieån-thuyeát cho chuùng-sanh. Taïi sao vaäy? Vì do thoï-trì Chaùnh-Phaùp 

nhö vaäy, thieän-nam thieän-nöõ aáy hieän ñôøi seõ chöùng böïc voâ-hoïc (asaiksa, töùc A-

La-Haùn quaû).  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu coù thieän-nam thieän-nöõ tín-taâm thanh-tònh nôi 

Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày, phaûi luoân luoân vì 
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ngöôøi khaùc maø dieãn noùi. Nhöõng ngöôøi aáy chaúng ngoaøi hai ñôøi seõ ñöôïc quaû voâ-

laäu (anasrava).  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Phaùp-Moân Coâng-Ñöùc cuûa Baát-Ñoäng Nhö-Lai ñaây 

chaúng phaûi laø haøng ngu caïn coù theå thoï-trì ñöôïc. Ngöôøi coù trí-hueä saâu roäng 

môùi thoï-trì ñöôïc.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Thieän-nam thieän-nöõ naøo seõ thaáy chö Phaät, chaéc-chaén 

seõ ñích-thaân ñöôïc Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ví nhö baûo-chaâu voâ-giaù töø ñaïi-haûi mang veà. YÙ oâng 

nghó sao, ai seõ laø ngöôøi ñöôïc tröôùc?  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Chö quoác-vöông, vöông-töû, ñaïi-thaàn laø 

ngöôøi ñöôïc tröôùc."  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Phaùp-moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai 

cuõng vaäy, chö Boà-Taùt ñöôïc tröôùc (1). Chö Boà-Taùt aáy seõ ñöôïc Baát-Thoái-Chuyeån 

(Avivartinbhumi), neáu nghe phaùp-moân naày lieàn coù theå thoï-trì, ñoïc-tuïng thoâng-

thuoäc. Chö Boà-Taùt aáy vì Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, ôû nôi Taùnh Chaân-Nhö (Tathata 

hay Dharmata) sieâng-naêng tu hoïc.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch:  

Baïch ñöùc Theá-Toân! Neáu Boà-Taùt muoán ôû böïc Baát-Thoái-Chuyeån, khi 

nghe Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày phaûi thoï-trì,  

_____________________________________ 

(1) Phaät taùn-thaùn coâng-ñöùc cuûa ngöôøi nhieäp-hoä phaùp-moân khoù tin khoù nhaän naày cuõng in nhö nôi vöông 

kinh Hoa-Nghieâm, Phaåm 37- Nhö-Lai Xuaát-Hieän, 
Cuõng vaäy, KINH NAÀY CHAÚNG VAØO TAY CUÛA CAÙC CHUÙNG-SANH KHAÙC, 

CHÆ TRÖØ CHÔN-TÖÛ CUÛA ÑÖÙC NHÖ-LAI PHAÙP-VÖÔNG, SANH NHAØ NHÖ-LAI, 

GIEO CAÊN-LAØNH NHÖ-LAI. NEÁU KHOÂNG COÙ NHÖÕNG CHÔN-TÖÛ (BUDDHAPUTRA) 

NAYÀ THÔØI PHAÙP-MOÂN ÑAÂY CHAÚNG BAO LAÂU SEÕ TAN MAÁT. VÌ TAÁT-CAÛ HAØNG 

NHÒ-THÖØA CHAÚNG ÑÖÔÏC NGHE KINH NAÀY, HUOÁNG LAØ THOÏ TRÌ, ÑOÏC TUÏNG, 

BIEÂN CHEÙP, PHAÂN-BIEÄT GIAÛI-THUYEÁT. CHÆ COÙ CHÖ BOÀ-TAÙT MÔÙI COÙ THEÅ 

ÑÖÔÏC NHÖ VAÄY. 
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ñoïc-tuïng thoâng-thuoäc. Taïi sao vaäy? Vì Ñaïi Boà-Taùt an-truï phaùp-moân naày, ôû 

trong Phaùp-Taùnh (Dharmata) (1) seõ chaúng thoái-chuyeån.  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Giaû söû coù ngöôøi ñem hoaøng-kim ñaày Dieâm-Phuø-Ñeà 

ra boá-thí ñeå troâng mong ñöôïc nghe Phaùp naày, nhöng troïn chaúng ñöôïc nghe. Taïi 

sao vaäy? Vì Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày chaúng phaûi 

caùc chuùng-sanh phöôùc-baïc seõ chaáp-trì ñöôïc.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu ngöôøi tu theo Thanh-Vaên Thöøa nghe Phaùp-

Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày roài thoï trì, ñoïc-tuïng vì Voâ-

Thöôïng Boà-Ñeà, vì töông-öng Chaân-Nhö maø sieâng-naêng tu-taäp (2), laïi khai-thò 

dieãn-thuyeát cho voâ-löôïng chuùng-sanh, ngöôøi aáy ôû thaân ñôøi sau seõ ñöôïc thaønh-

töïu, hoaëc trong hai ñôøi thì ñöôïc böïc Boå-Xöù (3), hoaëc ba ñôøi, chaúng bao giôø 

vöôït quaù, seõ thaønh böïc Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc (Anuttarasamyaksambodhi).  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nhö Chuyeån-Luaân Thaùnh-Vöông (Cakravartiraja) do 

nghieäp (karma) ñôøi tröôùc maø caûm baûy baùu hieän ra. Cuõng vaäy, do boån-nguyeän-

löïc cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai, hoâm nay Ta [Shakyamuni] noùi Phaùp-Moân 

Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày.  

________________________________________ 
 (1) ñaõ chuù-thích ôû treân, ôû ñaây khoâng ngaïi laëp laïi laàn nöõa.  

Dharmata coøn ñöôïc goïi laø Dharma-svabhava (Phaùp töï-taùnh), hay Chaân-Nhö (Tathata) chính laø 
nguyeân-lyù toái-haäu, laø baûn-taùnh cuûa hieän-töôïng-giôùi (nhöùt-thieát phaùp), baûn-taùnh ñoù chính laø “duyeân-
hoäi”, hay “duyeân-khôûi (pratitya-samutpada)”, maø duyeân-hoäi ñoàng nghóa vôùi Trung-Ñaïo (Madhyata-
pratipad), Svabhava-abhava (voâ-töï-taùnh), Shunyata (Taùnh-Khoâng).  

Ñöùng treân laõnh-vöïc cuûa Lyù-taùnh thì goïi laø Dharmata, Dharmadhatu (Phaùp-Giôùi), Bhutatathata 
(taùnh boån-nguyeân cuûa nhöùt-thieát phaùp), Atmakatva, nhöng Phaät-Giaùo ít hieám khi duøng Atmakatva.  

Khi nhaän-ñònh töø quan-ñieåm nhaân-caùch-hoùa thì laïi goïi laø Dharmakaya (Phaùp-Thaân), 
Tathagatagarbha (Nhö-Lai Taïng), Buddhata (Phaät-Taùnh), Buddha-svabhava (Phaät Töï-Taùnh). Nhöõng 
danhtöø naày khoâng coù trong Tieåu-Thöøa Giaùo.  
(2) Ñaây laø chæ cho caùc baäc lôïi-caên A-La-Haùn, ñònh-löïc ngang vôùi haøng Ñeä Thaát Vieãn-Haønh-Ñòa, coøn 
phaàn bi-nguyeän thì döôùi xa haøng Ñeä Nhöùt Hoan-Hæ Ñòa.  
(3) töùc chæ cho baäc Ñaïi Kim-Cang Taùt-Ñoûa Ñòa (Mahavajrasattva-bhumi) hay Ñaïi Phoå-Hieàn Ñòa (Maha 
Samantabhadra Bhumi) töùc Ñaúng-Giaùc Ñòa, baäc caän keà quaû vò Phaät, coøn moät chuùt lyù-chöôùng.  
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Nôi Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng 

Nhö-Lai naày, chö Ñaïi Boà-Taùt hoaëc ñaõ nghe, hoaëc seõ nghe, ñoù ñeàu laø do töø-bi,  

nguyeän-löïc cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai luùc haønh Boà-Taùt Ñaïo thuôû tröôùc. Hoaëc 

seõ ôû nôi chö Phaät trong Kieáp-Hieàn, hoï döï nghe khai-thò phaùp-moân naày, nhö 

hoâm nay Ta khai-thò, dieãn-thuyeát bao nhieâu danh-soá chaúng theâm chaúng bôùt.  

Vì theá neân, chö Boà-Taùt naøo muoán mau chöùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà thì 

nôi Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày phaûi thoï-trì, ñoïc-

tuïng thoâng-thuoäc vaø dieãn noùi cho ngöôøi khaùc.  

Laïi naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu thieän-nam thieän-nöõ naøo vì caàu phaùp-moân 

naày neân phaûi ñeán xoùm laøng, thaønh aáp khaùc ñeå laéng nghe, thoï trì, ñoïc tuïng, 

thoâng-thuoäc thì daàu hoï laø haøng xuaát-gia maø ôû nhaø baïch-y taïi-gia, Ta noùi hoï 

cuõng khoâng coù loãi, cuõng cho hoï ôû. Taïi sao vaäy? Vì hoï muoán sau khi hoï cheát, 

Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày seõ chaúng aån-maát 

vaäy.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu thoân aáy ôû xa xuoâi, caùc ngöôøi aáy cuõng phaûi ñeán ôû 

ñoù laéng nghe, thoï-trì, ñoïc-tuïng, khai-thò, dieãn-thuyeát Phaùp-Moân Xöng-Taùn 

Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Thieän-nam thieän-nöõ aáy ñoái vôùi Phaùp-Moân Xöng-Taùn 

Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày neáu laø ñaõ ñöôïc löu-haønh, hoaëc ôû ngöôøi khaùc 

coù quyeån kinh naày, hoï phaûi ñeán nôi ñoù bieân-cheùp. Ngöôøi kia neáu yeâu-caàu phaûi 

döùt nieäm tham, hoaëc baûo kinh-haønh, hoaëc baûo ngoài, baûo ñöùng, hoï ñeàu phaûi chìu 

theo choã yeâu-caàu cuûa ngöôøi kia ñeå bieân-cheùp kinh naày. Neáu ñeán thoân xoùm aáy 

tìm chaúng ñöôïc thì phaûi qua ñòa-phöông keá-caän tìm caàu kinh naày ñeå bieân-cheùp, 

thoï-trì, ñoïc tuïng thoâng-thuoäc, roài laïi khai-thò dieãn-thuyeát cho ngöôøi khaùc. Neáu 

ñeán ñòa-phöông khaùc vaãn tìm caàu chaúng ñöôïc, hoï phaûi phaùt theä nhö vaày:  

Vôùi Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà toâi chaúng neân coù yù nghó thoái-chuyeån, vì toâi ñaõ 

ñöôïc nghe teân Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai. 
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Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai 

naày, coù ai dieãn-thuyeát ñöôïc vaø ngöôøi döï nghe, [thì ngöôi neân bieát] ñeàu do söùc 

oai-thaàn cuûa ñöùc Nhö-Lai caûû.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Sau khi ñöùc Nhö-Lai [Shakyamuni] dieät-

ñoä, (parinirvana) do oai-löïc cuûa ai maø ñöôïc nghe Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng 

Nhö-Lai naày?"  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Sau khi Ta dieät-ñoä, do söùc oai-thaàn cuûa ñöùc Baát-

Ñoäng Nhö-Lai neân seõ ñöôïc nghe. Hoaëc do Töù-Thieân-Vöông, Thieân Ñeá-Thích 

(Sakra), v.v... seõ sieâng gia-hoä (adhistha) cho caùc vò Phaùp-Sö (Dharmabhanaka) 

tuyeân-döông Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày. Vaø caùc 

Boà-Taùt aáy vì boånnghieäp thaønh-thuïc neân Töù-Thieân-Vöông, Thieân Ñeá-Thích 

(Sakra), v.v... duøng oai-thaàn gia-hoä, saùch-taán laøm cho hoï ñöôïc nghe Phaùp-Moân 

Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-

Ñoäng Nhö-Lai nhö vaày coù theå thaønh-töïu ñöôïc coâng-ñöùc roäng lôùn."  

 Ñöùc Phaät phaùn,  

Ñuùng nhö vaäy. Ñuùng nhö lôøi oâng noùi.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Neáu trong nöôùc naøo bò tai-naïn saám-seùt, möa ñaù, vaø 

nhöõng söï kinh-khuûng khaùc, caùc thieän-nam thieän-nöõ aáy phaûi neân chuyeân nghó nhôù 

ñeán ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai vaø xöng danh-hieäu cuûa Ngaøi thì caùc tai-naïn aáy seõ 

ñöôïc tieâu-tröø. Ñoù laø do vì thuôû xöa ñöùc Nhö-Lai aáy ñaõ cöùu vôùt traêm ngaøn 

(100.000) loaøi Roàng (Naga) thoaùt khoûi khoå-naõo. Laïi do vì töø-bi boån-nguyeän 

chaéc thieät, chaúng luoáng, hoài-höôùng caên-laønh, nguyeän caàu vieân-maõn, neân xöng 

danh-hieäu Ngaøi thì tai-hoaïn töï tieâu-tröø. Chæ tröø nhöõng höõu-tình coù tuùc-nghieäp 

thaønh-thuïc.  
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Ñöùc Töø-Phuï vaø Hoä-Theá Töù Thieân-Vöông 

http://www.fodian.net/world/sakya/gs/gsa.html 
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Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát baïch: "Baïch ñöùc Theá-Toân! Chö Boà-Taùt muoán hieän ñôøi chöùng Voâ-

Thöôïng Boà-Ñeà phaûi nhö ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai tu haïnh-nguyeän thuôû xöa."  

Ñöùc Phaät phaùn,  

Ñuùng nhö vaäy. Ñuùng nhö lôøi oâng noùi.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Ít coù Boà-Taùt naøo ñaõ coù theå tu thanh-tònh Phaät-ñoä hay 

seõ tu nhö ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai.  

Naày Xaù-Lôïi-Phaát! Chö Boà-Taùt ñöôïc nhö ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai ñeàu seõ 

chöùng Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, ñoái vôùi  

 Phaät-Taùnh (Buddhata) vaø  

 Nhöùt-Thieát Chuûng-Trí cuøng nhieáp-thoï Phaät-ñoä thaûy ñeàu ñoàng nhö 

nhau caû.  

Veà phaàn chuùng Boà-Taùt vaø chuùng Thanh-Vaên chaúng phaûi laø khoâng coù öu-

lieät, nhöng veà phaàn giaûi-thoaùt thì khoâng khaùc vôùi chuùng Thanh-Vaên cuûa ñöùc 

Baát-Ñoäng nhö-Lai.  

Baáy giôø, chö Thieân coõi Duïc (Kamadhatu) vaø chö Phaïm-Thieân, v.v... ñeàu höôùng veà Baát-

Ñoäng Nhö-Lai chaép tay ñaûnh leã maø xöôùng leân raèng:  

 Nam-moâ Baát-Ñoäng Nhö-Lai, ÖÙng-Cuùng, Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc raát laø 

hi-höõu.  

 Nam-moâ Thích-Ca Möu-Ni Nhö-Lai, ÖÙng-Cuùng, Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-

Giaùc kheùo noùi ñöôïc Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai 

aáy.  

Chö Thieân coõi Duïc ñem hoa trôøi Maïn-ñaø-la vaø caùc thöù höông trôøi raûi treân ñöùc Phaät 

(Thích-Ca Möu-Ni). Caùc hoa höông ñöôïc raûi leân aáy hieäp laïi thaønh loïng ôû treân hö-khoâng.  

Chö Thieân cuõng voùi raûi hoa höông ñeán ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai ñeå cuùng-döôøng.  

Luùc aáy, Thieân Ñeá-Thích nghó raèng: “Toâi vaø chö Thieân coõi Duïc, cuøng haøng töù-chuùng ñeàu 

muoán thaáy ñöôïc ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai.”  
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Ñöùc Phaät [Thích-Ca Möu-Ni] bieát yù nghó cuûa Thieân Ñeá-Thích neân lieàn voït leân hö 

khoâng ngoài kieát-giaø. Do thaàn-löïc cuûa ñöùc Phaät, taát-caû ñaïi-chuùng ñeàu an-truï treân hö-khoâng, vaø 

ñeàu thaáy theá-giôùi Dieäu-Hyû, ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai, chuùng Boà-Taùt vaø chuùng Thanh-Vaên beân 

aáy. Ñöôïc thaáy ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai roài, taát-caû ñaïi-chuùng ñeàu quyø goái höõu höôùng veà ñöùc Baát-

Ñoäng Nhö-Lai.  

Ñaïi-chuùng ôû coõi naày ñoàng nghó raèng: "Phaûi chaêng vì thaáy ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai maø 

chö Thieân cung trôøi Ñao-Lôïi ñeán hoäi-hoïp ñeå leã-baùi cuùng-döôøng."  

Luùc aáy, Thieân Ñeá-Thích nghó raèng: "Chö Thieân ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû kia do nhôn-töôùng 

maø coù ngaõ-kieán. Nhôn daân ôû nöôùc aáy aên maëc, höôûng thoï chaúng khaùc chö Thieân ôû theá-giôùi aáy." 

Ñöùc Phaät sau khi thaâu-nhieáp thaàn-thoâng (1) baûo Thieân Ñeá-Thích raèng,  

Naày Thieân-Ñeá! Nhôn daân ôû theá-giôùi Dieäu-Hyû ñeàu höôûng thoï phöôùc vui 

coõi Trôøi, ngaøi neân öa thích. Chö thieän-nam thieän-nöõ ôû theá-giôùi Ta-Baø naày ñöôïc 

thaáy ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai vaø mong muoán ñöôïc sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû, sau 

khi maïng-chung, Ta thoï-kyù (vyakarana) cho hoï seõ ñöôïc sanh veà theá-giôùi cuûa 

ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai.  

Caùc chuùng-sanh ôû nhöõng theá-giôùi khaùc cuõng nhö vaäy.  

Ngaøi Xaù-Lôïi-Phaát noùi vôùi Thieân Ñeá-Thích:  

Ngaøi thaáy ñöùc Thích-Ca Möu-Ni Phaät vaø ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai, do 

nhôn-duyeân naày, ngaøi seõ ñöôïc lôïi-ích trong hieän ñôøi, huoáng laø ngaøi ñaõ ñöôïc 

Phaùp hôn ngöôøi.  

_______________________________________ 
(1) Thaâu nhieáp thaàn-thoâng töùc laø hoaøn traû quang minh taâm-thöùc thoâ tröôïc cuûa chuùng sanh laïi 
cho hoï. Khi tröôùc Phaät duøng thaàn-löïc [ôû ñaây khoâng noùi nhaán ngoùn chaân xuoáng ñaát] thì chuùng-
sanh trong hoäi ñeàu thaáy coõi Phaät trang-nghieâm ñoù laø Phaät ñaõ duøng söùc thaàn thoâng baát-khaû-tö-
nghì naâng taâm-thöùc thoâ-phuø cuûa chuùng-sanh leân, khieán taïm thôøi thaáy ñöôïc quang-minh thanh-
tònh cuûa Voâ-Caáu-Thöùc. Ñòa ñaây khoâng phaûi laø ñaát maø laø taâm-ñòa cuûa chuùng sanh. Thaân Phaät 
töùc coõi Phaät, Thaân Taâm cuûa Phaät voán voâ-ngaïi, neáu khoâng taïm thôøi nhaäp vaøo Voâ-Caáu Thöùc thì 
khoâng theå thaáy ñöôïc theá-giôùi Dieäu-Hyû thanh-tònh xöa nay cuûa töï taâm.  
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Thieân Ñeá-Thích luùc aáy laïi nghó raèng:  

Caùc chuùng-sanh aáy nghe Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng 

Nhö-Lai naày cuõng ñöôïc lôïi-ích laønh. Huoáng laø ñöôïc sanh veà theá-giôùi cuûa ñöùc 

Baát-Ñoäng Nhö-Lai.  

Ñöùc Phaät phaùn vôùi Thieân Ñeá-Thích:  

Ngöôøi tu theo Boà-Taùt Thöøa (Bodhisattvamarga) seõ sanh veà theá-giôùi aáy 

cuõng ñöôïc lôïi-ích laønh. Taïi sao vaäy? Vì chö Boà-Taùt aáy ñeàu ñöôïc an-truï böïc Baát-

Thoái-Chuyeån. Neáu chö Boà-Taùt khaùc hieän-ñôøi nguyeän sanh veà nöôùc aáy, phaûi bieát 

ñeàu laø ngöôøi an-truï böïc Baát-Thoái-Chuyeån caû.  

Luùc ñöùc Phaät noùi Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai naày, coù naêm 

traêm (500) Tyø-Kheo (Bhikshus) ñöôïc taâm giaûi-thoaùt nôi phaùp voâ-laäu. Naêm ngaøn (5.000) Boà-

Taùt, saùu ngaøn (6.000) Tyø-Kheo-Ni (Bhikshunis), taùm ngaøn (8.000) Öu-Baø-Taéc (Upasaka: 

Thieän-nam töû), möôøi ngaøn (10.000) Öu-Baø-Di (Upasikas: Thieän-nöõ nhôn) vaø raát nhieàu Thieân-

töû coõi Duïc ñeàu phaùt nguyeän sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû cuûa ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai. Ñöùc Phaät 

[Thích-Ca Möu-Ni] lieàn thoï-kyù cho hoï ñeàu seõ ñöôïc vaõng-sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû.  

Neáu coù chuùng-sanh naøo seõ phaùt nguyeän sanh veà theá-giôùi aáy, ñöùc Phaät cuõng ñeàu thoï-

kyù cho hoï seõ ñöôïc vaõng-sanh.  (1) 

Baáy giôø, khaép coõi Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi ñeàu chaán-ñoäng saùu caùch. Ñoù laø 

ñoäng, bieán-ñoäng vaø ñaúng-ñoäng, chaán, bieán-chaán vaø ñaúng-chaán. Do vì ñöôïc söï gia-trì 

(adhisthana) cuûa Phaùp-Moân Xöng-Taùn Coâng-Ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai vaäy.  

Ñöùc Phaät noùi kinh naày roài, Toân giaû Xaù-Lôïi-Phaát, v.v... vaø caùc theá giôùi chö Thieân 

(Devas), Long (Nagas), A-Tu-La (Asuras), Caøn-Thaùt-Baø (Gandharvas), Ca-Laâu-La (Garudas), 

Khaån-Na-La (Kinnaras), Ma-Haàu-La-Giaø (Mahoragas), Nhôn, vaø Phi-Nhôn (Quyû-Thaàn), taát-caû 

ñaïi-chuùng nghe lôøi ñöùc Phaät daïy ñeàu raát vui-möøng tín-thoï, phuïng-haønh.  

____________________________________ 
(1) Chæ caàn ñoïc tuïng, truyeàn-baù kinh naày, phaùt Boà-Ñeà Taâm, Töï Thoï Boà-Ñeà Taâm Giôùi, Quaùn 
Tam-Nghieäp Kim-Cang, tuïng trì Thaàn-Chuù, Tu Töù Voâ-Löôïng Taâm, Phoå-Hieàn haïnh Nguyeän 
Vöông hoài-höôùng ñeán ñöùc Baát-Ñoäng Nhö-Lai. Do ñaây seõ ñöôïc sanh veà theá-giôùi Dieäu-Hyû 
gaàn-guõi ñaáng Cha Laønh Baát-Ñoäng Nhö-Lai. 
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 CHUÙ-THÍCH 

 
Trăm tám Tôn-vị: Trong Kim-Cương-giới có 108 tôn-vị là: 

1) 5 đức Phật (5 trí của Kim-cương-giới thành 5 đức Như-Lai): a- Pháp-giới thể-tính-trí 

thành đức Đại-Nhật Như-Lai. b- Đại-viên-kính-trí thành đức A-Súc Như-Lai. c- Bình-đẳng 

chính-trí thành đức Bảo-Sinh Như-Lai. d- Diệu-Quán-sát-trí thành đức Vô-Lượng-Thọ Như-Lai. 

đ- Thành-sở-tác-trí thành đức Bất-Không Thành-Tựu Như-Lai. 

2) Bốn vị Ba-la-mật Bồ-Tát là: Kim-cương Ba-la-mật Bồ-Tát, Bảo-Ba-la-mật Bồ-Tát, 

Pháp-Ba-la-mật Bồ-Tát và Nghiệp-Ba-la-mật Bồ-Tát. 

3) Mười sáu vị Đại-Bồ-Tát là: Di-Lặc Bồ-Tát, Bất-Không Bồ-Tát, Trừ-Ưu Bồ-Tát, Trừ-

Ác Bồ-Tát, Hương-Tượng Bồ-Tát, Đại-Tinh-Tiến Bồ-Tát, Hư-Không-Tạng Bồ-Tát, Trí-Tràng 

Bồ-Tát, Vô-Lượng-Quang Bồ-Tát, Hiền-Hộ Bồ-Tát, Võng-Minh Bồ-Tát, Nguyệt-Quang Bồ-Tát, 

Vô-lượng-Ý Bồ-Tát, Biện-Tích Bồ-Tát, Kim-Cương-Tạng Bồ-Tát và Phổ-Hiền Bồ-Tát. 

4) Mười hai cúng-dường-pháp: Hy-Hý Bồ-Tát, Man (hoa-man) Bồ-Tát, Ca-Bồ-Tát và 

Vũ-Bồ-Tát là Nội-cúng-dường. Hương-Bồ-Tát, Hoa-Bồ-Tát, Đăng-Bồ-Tát và Đồ-Hương-Bồ-Tát 

là Ngoại cúng-dường. Tám vị Bồ-Tát trên là tượng-trưng 8 đồ cúng-dường. Cùng Tứ (4) nhiếp 

Bồ-Tát: Kim-Cương-Câu Bồ-Tát, Kim-Cương-Sách Bồ-Tát, Kim-Cương-Tỏa Bồ-Tát và Kim-

Cương-Linh Bồ-Tát thành 12 vị tượng-trưng cho 12 cúng-dường-pháp. 

5) Thêm mười sáu (16) vị Bồ-Tát đời Hiền-kiếp: Có thuyết nói là 16 vị Bồ-Tát từ Ngài 

Di-Lặc trở xuống đến Ngài thứ 16 như trên (trong tiểu mục số 3) nếu gọi giản-biệt, còn đặc-tôn 

thời gọi là Đại-Bồ-Tát. Song, 16 vị trên là gọi theo Mật-giáo, còn Hiển-Giáo thời 16 vị là: Bạt-

Đà-Bà-La Bồ-Tát, Bảo-Tích Bồ-Tát, Tinh-Đức Bồ-Tát, Đế-Thiên Bồ-Tát, Thủy-Thiên Bồ-Tát, 

Thiện-Lực Bồ-Tát, Đại-Ý Bồ-Tát, Thù-Thắng-Ý Bồ-Tát, Tăng-Ý Bồ-Tát, Thiện-Phát-Ý Bồ-Tát, 

Bất-Hư-Kiến Bồ-Tát, Bất-Hưu-Tức Bồ-Tát, Bất-Thiểu-Ý Bồ-Tát, Đạo-Sư Bồ-Tát, Nhật-Tạng 

Bồ-Tát và Trì-Địa Bồ-Tát. 

6) Hai mươi Thiên-vị: Đại-Phạm Thiên-vương, Đế Thích Tôn-thiên. Đa-Văn Thiên-

Vương, Trì-quốc Thiên-vương, Tăng-trưởng Thiên-vương, Quảng-Mục Thiên-vương, Kim-

Cương mật tích, Ma-Hê-Thủ-La, Tán-Chỉ đại-tướng, Đại-Biện-Tài-Thiên, Đại-công-đức-thiên, 

Vĩ-Đà thiên-thần, Kiên Lao địa-thần, Bồ-đề-thụ-thần, Quỷ tử mẫu thần, Ma-lỵ-chi-thiên, Nhật-

cung thiên-tử, Nguyệt-cung thiên-tử, Sa-Kiệt-La Long-Vương và Diêm-Ma-La-Vương. 
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7) Năm (5) Đính-Luân-Vương: Bạch-tán cái Phật-đính luân-vương, Thắng-Phật-đính 

luân-vương, Nhất-tự tối-thắng Phật-đính luân-vương, Hỏa-quang-Phật-đính luân-vương và Xả-

trừ Phật-đính luân-vương (Năm vị trên là biểu 5 Trí của đức Thích-Ca). 

8) Mười sáu (16) vị Chấp Kim-cương-thần: Hư-không vô-cấu Kim-cương, Kim-cương-

luân, Kim-cương-nha, Diệu-trụ Kim-cương, Danh-xưng Kim-cương, Đại-Phận Kim-cương, 

Kim-cương-lợi, Tịch-nhiên Kim-cương, Đại-Kim-cương, Thanh-Kim-cương, Liên-Hoa Kim-

cương, Quảng-Nhãn Kim-cương, Chấp-Diệu Kim-cương, Kim-cương Kim-cương, Trụ vô-hý-

luận Kim-Cương, Hư-không vô biên du-bộ Kim-Cương. 

9) Mười (10) Ba-la-mật: Bố-thí Ba-la-mật, Trì-giới Ba-la-mật, Nhẫn-nhục Ba-la-mật, 

Tinh-tiến Ba-la-mật, Thiền-định Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật, Phương-tiện Ba-la-mật, Nguyện 

Ba-la-mật, Lực Ba-la-mật, Trí Ba-la-mật. Mười Ba-la-mật này là tượng trưng cho mười ngôi Bồ-

Tát. 

10) Bốn (4) đại: Địa, thủy, hỏa, phong.  

Thế là 108 Tôn-vị. 

Ngoøai ra, coøn coù Trăm tám Tam-muội: Phật Đại-phẩm Bát-Nhã kinh Ma-ha-diễn 

phẩm nói về 108 thứ Tam-muội: Đầu là Thủ-Lăng-nghiêm Tam-muội đến 108 là Ly-trước 

hư-không bất nhiễm Tam-muội.  

 
 

 
 
 
 

— Heát —  
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TÒNH-ÑOÄ THÖÙ II 
 

THEÁ-GIÔÙI CÖÏC-LAÏC/AN-LAÏC 
(SUKHAVATI BUDDHAKSETRA) 
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Theá Giôùi Sukhavati – Tyø Kheo Phaùp Taïng baây giôø laø toân Phaät Voâ-Löôïng Quang,  

sôû nguyeän ñaõ vieân maõn.  
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KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT  
 

Hán dịch: Samghavarman (Pháp Sư Khương Tăng Khải)  
Việt dịch: Thích Tueä Ñaêng, Thích Trí Tịnh  

Anh ngöõ: Hisao Inagaki, Giaùo Sö Garma C.C. Chang 
 
 
 
  

Như vậy, tôi nghe: Một lúc Đức Phật ở thành Vương Xá (Rajagriha), trong núi Kỳ-xà-

quật, cùng chúng đại Tỳ-kheo một vạn hai ngàn người câu hội. Các Ngài này đều là bậc đại 

Thanh-văn mà mọi người quen biết. Ðó là Tôn giả A-nhã Kiều-trần-như (Ajnata-kaundinya), 

Tôn giả Mã Thắng (Ashvajit), Tôn giả Ðại Danh (Mahanama), Tôn giả Hữu Hiền (Bhadrajit), 

Tôn giả Vô Cấu (Vimala), Tôn giả Danh Văn (Yashodeva), Tôn giả Thiện Xưng (Subahu), Tôn 

giả Viên Mãn (Purnaka), Tôn giả Kiều-phạm-ba-đề (Gavampati), Tôn giả Ưu-lâu-tần-loa Ca-

diếp (Uruvilva-kashyapa), Tôn giả Già-da Ca-diếp (Gaya-kashyapa), Tôn giả Na-đề Ca-diếp 

(Nadi-kashyapa), Tôn giả Ma-ha Ca-diếp (Mahakashyapa), Tôn giả Xá-lợi-phất (Shariputra), 

Tôn giả Ðại Mục-kiền-liên (Mahamaudgalyayana), Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên (Maha-

katyayana), Tôn giả Ma-ha Kiếp-tân-na (Mahakapphina), Tôn giả Ma-ha Châu-na (Mahacunda), 

Tôn giả Phú-lâu-na Di-đa-la-ni-tử (Purna-maitrayaniputra), Tôn giả A-nâu-lâu-đa (Aniruddha), 

Tôn giả Ly-bà-đa (Revata), Tôn giả Nan-đà (Nanda), Tôn giả La-hầu-la (Rahula), Tôn giả A-

nan-đà (Ananda), v.v... các Tôn giả này làm Thượng thủ.  

Lại có chúng đại Bồ-tát, các ngài Phổ Hiền (Samantabhadra) Bồ-tát, Văn Thù Sư Lợi 

(Manjushri) Bồ-tát, Di Lặc (Maitreya töùc Töø Thò) Bồ-tát, và chư đại Bồ-tát trong kiếp Hiền sau 

trước vây quanh.  

Lại cùng Hiền Hộ (Bhadrapala) v.v... mười sáu vị Chánh sĩ thuoäc nhoùm taïi gia Boà-Taùt câu 

hội là các Thiện Tư Nghị Bồ Tát, Tín Tuệ/Trí Bồ Tát, Không Vô Bồ Tát, Thieän Hoa Thần 

Thông Bồ Tát, Quang Traøng/Anh Bồ Tát, Tuệ/Trí Thượng Bồ Tát, Trí Tràng Bồ Tát, Tịch Căn 

Bồ Tát, Nguyện Tuệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bửu Tràng Bồ-Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung 

Trụ Bồ Tát, Chế Hạnh Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát.  

Chư đại Bồ-tát này đều tuân tu hạnh Phổ Hiền, đầy đủ tất cả hạnh nguyện Bồ-tát, an trụ 

trong tất cả công đức, đến bờ Phật pháp rốt ráo kia, nguyện ở trong tất cả thế giới thành Ñẳng 
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Chánh Giác. Lại nguyện sanh cung Trời Ðâu-suất, ở đó thọ chung giáng sanh ở hông bên hữu, 

hiện đi bảy bước phóng ánh sáng lớn chấn động khắp thế giới mà xướng lên rằng:  

 

 

Mười sáu vị Chánh sĩ thuoäc nhoùm taïi gia Boà-Taùt 
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Nơi tất cả thế gian, Ta là tôn quý hơn cả. Ðế Thích 

(Shakra) và Phạm Thiên (Brahma) đều đến thân cận cúng 

dường. Lại hiện học tập lục nghệ hơn người, ở Vương cung 

nhàm chán ngũ dục, thấy người già bịnh chết liền biết đời là vô 

thường, rời bỏ ngôi Vua vượt thành học Đạo, cởi lụa là chuỗi 

ngọc mặc y hoại sắc, khổ hạnh sáu năm. Ở cõi ngũ trược này 

coù thể thị hiện như vậy. Vì thuận theo thế gian, đến tắm tại 

sông Ni-liên rồi đi tới đạo tràng. Long Vương ca tụng nghinh 

tiếp. Chư Bồ-tát đi nhiễu bên hữu ngợi khen. Nhận lấy cỏ tự 

tay trải dưới cội cây Bồ-đề rồi ngồi kiết già. Lại hiện quân Ma 

(Mara) bao vây làm hại. Dùng sức định huệ hàng phục mà oán. 

Thành bậc Vô thượng Chánh giác. Phạm Vương thỉnh chuyển 

pháp luân dũng mãnh vô úy. Âm thanh của Phật vang rền, đánh 

trống pháp, thổi loa pháp, dựng tràng pháp, thắp đuốc pháp, 

nhiếp chánh pháp và các thiền định, mưa pháp vũ nhuần thấm 

quần sanh, chấn sấm pháp khai ngộ tất cả quốc độ, quang minh 

chiếu khắp thế giới, mặt đất rúng động, cung Ma sụp đổ, Ma 

Vương Ba Tuần kinh sợ, phá giặc phiền não, xé lưới tà kiến, xa 

rời ác pháp, sanh lớn thiện pháp, với món đồ ăn của tín thí có 

thể ăn có thể tiêu, vì điều phục chúng sanh mà tuyên dương 

diệu lý, hoặc hiện mỉm cười phóng trăm ngàn tia sáng lên bậc 

quán đảnh, thọ ký Bồ-đề, hoặc thành Phật đạo, hiện nhập Niết-

bàn, khiến vô lượng hữu tình đều được quả vô lậu, thành thực 

thiện căn cho vô biên Bồ-tát. Trong tất cả cõi Phật đều có thể 

thị hiện như vậy. (1) 

Ví như nhà ảo thuật biết rõ ảo thuật có thể hiện ra những tướng nam nữ v.v... ở trong các 

tướng ấy thiệt không có được.  

________________________________________ 

(1) Xem toân kinh Ñai Baûo Tích, Taäp 1, Phaùp-Hoäi - Maät-Tích Kim-Cang Löïc Só; Taäp 6, Phaàn 
38, Phaùp-Hoäi Ñaïi-Thöøa Phöông Tieän 
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Cũng vậy, chư Bồ-tát khéo học vô biên ảo thuật công đức nên hay thị hiện biến hóa, hay 

khéo biết rõ đạo biến hóa, nên ở các quốc độ hiện đại từ bi đều coù thể lợi ích tất cả quần sanh. 

Thành tựu vô biên hạnh nguyện Bồ-tát. Thông đạt bình đẳng vô lượng nghĩa môn. Tu hành đầy 

đủ tất cả pháp lành. Bình đẳng thẳng vào trong các cõi Phật. Thường được chư Phật khuyến tấn 

và gia hộ oai thần. Ðược tất cả Như Lai rõ biết ấn khả. VÌ GIÁO HÓA CHƯ BỒ-TÁT MÀ 

LÀM ÑAÏO-SÖ/A-XÀ-LÊ (ACHARYA). (1) Thường tu tập thành tựu vô biên công hạnh. 

Thông đạt tất cả pháp giới hạnh. Hay biết rành rẽ hữu tình và quốc độ. Cũng thường đi đến cúng 

dường chư Phật. Hiện các thứ thân hình như là ảnh tượng. Khéo học pháp vô úy, phá lưới Ma, 

trừ tà kiến, qua khỏi quyến thuộc phiền não và bạn Ma dân Ma. Hơn hẳn bậc Thanh-văn và Bích-

chi Phật. Nhập môn Không, Vô Tướng và Vô Nguyện, mà hay an trụ phương tiện thiện xảo. 

Chẳng hề thích Niết-bàn của Nhị Thừa. Thành diệu pháp vô lượng Tổng trì (Dharani) bách thiên 

Tam muội (Samadhi). Các căn quảng đại, biện tài quyết định, vaøo saâu Phaùp-taïng Bồ-tát hay biết 

rõ Phaùp Hoa-Nghieâm Tam-muội cuûa chö Phaät, tùy thời ngộ nhập. Ðủ biết tất cả các thứ thậm 

thâm Thiền định (Dhyana). Tất cả chư Phật đều hiện ra trước. Trong khoảng một niệm đi khắp 

cõi Phật, quanh vòng qua lại vẫn chẳng khác thời gian, cứu vớt nạn khổ. Phân biệt hiển bày chơn 

thật bổn tế. Ðược Phật hiện tài, trụ hạnh Phổ Hiền (2). Hay phân biệt rõ ngôn ngữ của chúng 

sanh. Vượt hơn tất cả pháp thế gian. Biết rành tất cả pháp xuất thế. Nơi tất cả vạn vật tùy ý tự tại. 

Với tất cả hữu tình làm bạn chẳng chờ thỉnh. Có thể chấp trì Pháp tạng của tất cả Như Lai. An trụ 

chẳng dứt chủng tánh tất cả Phật. Thương mến hữu tình mở bày pháp nhãn cho họ. Bít cửa Ác 

Đạo, mở cửa Thiện Đạo. Với tất cả hữu tình xem như cha mẹ anh em. Lại xem chúng sanh 

không khác thân mình. Tất cả pháp lành đều được rốt ráo. Vô lượng công đức của chư Phật đều 

đã được. Trí huệ thánh minh chẳng thể nghĩ bàn.  

  

Chúng đại Bồ-tát vô lượng vô biên như vậy đồng đến Pháp hội.  

  
  

________________________________________ 

(1) Kinh Toái Thöôïng Ñaïi Thöøa Kim Cöông Ñaïi Giaùo Baûo Vöông 
(2) xem Vöông kinh Hoa-Nghieâm 
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Bấy giờ, đức Thế Tôn thân căn vui đẹp, dáng điệu nghiêm tịnh, sắc mặt hồng sáng.  

Tôn giả A Nan thấy vậy, liền từ tòa ngồi đứng dậy, trễ vai áo bên phải, quỳ gối chấp tay, 

bạch Phật rằng: 

Thừa oai thần của đức Phật, Tôn giả A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy chỉnh lý y phục, trịch 

vai hữu, gối hữu chấm đất chắp tay hướng lên đức Phật bạch rằng:  

Bạch ñức Thế Tôn! Hôm nay, ñức Thế Tôn thân căn vui đẹp, thân tướng 

nghiêm tịnh, sắc mặt hồng sáng, như tấm gương trong sạch, sáng suốt trong ngoài, 

oai dũng rõ rệt, tướng tốt tuyệt vời, chưa từng thấy có.  

Kính bạch ñức Ðại Thánh! Lòng con nghĩ rằng: ‘Hôm nay, có lẽ ñức Thế 

Tôn trụ vào nơi pháp kỳ diệu! Hôm nay ñức Thế Hùng trụ vào chốn chư Phật trụ! 

Hôm nay, ñức Thế Nhãn trụ vào hạnh của ñấng Ðạo Sư! Hôm nay, ñức Thế Toân 

trụ vào Ðạo Tối Thắng! Hôm nay, ñức Thiên Tôn hành theo đức của ñức Như 

Lai! Chư Phật ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai đã cùng một ý nghĩ độ sinh.  Phải 

chăng hôm nay Đức Thế Tôn nghĩ nhớ đến chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại ? - 

Vì sao oai thần của Ngài chói sáng như vậy?’  

  Ðức Phật phán dạy: “Này A-nan ! Sao ông biết được việc ấy, chư Thiên bảo ông, hay là 

ông tự thấy biết ?”.  

  A Nan bạch Phật rằng: “Bạch Ðấng Ðại Bi Thế Tôn! Không phải chư Thiên đến nhờ con, 

chính tự bản thân con thấy biết mà hỏi việc đó.” 

Ðức Phật phán dạy:  

A Nan, những điều ông hỏi thật là sâu xa! Như Lai đem lòng đại bi vô tận, 

thương xót chúng sanh trong ba Cõi [Duïc, Saéc vaø voâ-Saéc], nên mới thị hiện ra 

đời, khai sáng đạo giáo, để cứu vớt quần sinh, khiến cho họ được nhiều lợi ích 

chân thật. Như Lai vô lượng ức kiếp khó gặp, khó thấy, cũng như hoa Ưu Ðàm 

(udumbara) trải qua bao kiếp mới trổ một lần. Nay những điều ông hỏi có lợi ích 

khai hóa cho tất cả chư Thiên, nhân loại.  

_________________________________________ 

(1)  Baûn dòch cuûa Thích Trí Tònh, “Lành thay, lành thay! Nầy A Nan! Ông phát trí huệ biện tài 
hỏi được Như Lai việc ấy. Ông là Ðại Sĩ hi hữu như hoa Ưu Ðàm xuất hiện thế gian, [SAI] 
có lòng đại bi lợi ích chúng sanh, nên thưa hỏi việc ấy.”  
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Dipamkara Buddha 
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A Nan! Nên biết, Như Lai là bậc Chaùnh Giác, trí tuệ không thể suy lường, 

thường khai thị được vô lượng tri kiến. Tại sao? Vì Như Lai tri kiến vô chướng vô 

ngại.  

A Nan! Như Lai dùng sức một bữa ăn mà thọ maïng được trăm ngàn vạn 

öùc (koti: 107), na-do-tha (nayuta: 1028) kiếp, hoặc là tăng hơn số lượng trên, mà 

thân thể của Như Lai và các căn vẫn không tổn giảm. Tại sao vậy? - Vì Như Lai 

được Tam muội (Samadhi), Thiền định (Dhayana), Trí tuệ (Prajna/Jnana) tự tại 

rốt ráo, nơi tất cả pháp, Như Lai đều được viên dung vô ngại. 

Này A-nan ! Ông phải lắng nghe, khéo suy nghĩ lấy. Ta sẽ vì ông mà phân 

biệt giải nói.  

  Ngài A-nan thưa: “Vâng ! Bạch Đức Thế Tôn ! Con mong muốn được nghe đức Phật chỉ 

dạy”.  

       Ðức Phật bảo ngài A-nan:  

Thuở xưa quá a-tăng-kỳ vô số đại kiếp có Phật xuất thế hiệu là Nhiên 

Ðăng Như Lai (Tathagata Dipankara) (1) giáo hóa độ thoát vô lượng chúng 

sanh.  

 

[53 PHAÄT ÑÔØI QUAÙ-KHÖÙ]  (2) 
 

Sau đó, có Quang Viễn Phật, Nguyệt Quang Phật, Chiên Ðàn Hương Phật, 

Thiện Sơn Vương Phật, Tu Di Thiên Quang Phật, Tu Di Ðẳng Diệu Phật, Nguyệt 

Sắc Phật, Chánh Niệm Phật, Ly Cấu Phật, Vô Trước Phật, Long Thiên Phật, Dạ 

Quang Phật, An Minh Ðảnh Phật, Bất Ðộng Ðịa Phật, Lưu Ly Diệu Hoa Phật, 

Lưu Ly Kim Sắc Phật, Kim Tạng Phật, Viêm Quang Phật, Viêm Căn Phật, Ðịa  

_________________________________________ 

(1) Thích Tueä Ñaêng dòch, “Về đời xưa kia, cách nay rất lâu xa, không thể tính bàn được là bao nhiêu 
kiếp, có ñức Ðĩnh Quang Như Lai thị hiện ra đời, giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sinh đều được đạo 
quả, rồi Ngài mới diệt độ.” 
(2) toân kinh Quaùn Hai Boà Taùt Döôïc Vöông Döôïc Thöôïng, kinh Ñaïi Baûo-Tích, Quyeát Ñònh Tyø-Ni, 
Nhò Khoùa Hieäp Giaû, Chöông 8, Hoàng Danh Saùm Leã Phaät, ñeàu coù neâu toân danh cuûa 53 vò Phaät naày. 
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Chủng Phật, Nguyệt Tượng Phật, Nhật Âm Phật, Giải Thoát Hoa Phật, Trang 

Nghiêm Quang Minh Phật, Hải Giác Thần Thông Phật, Thủy Quang Phật, Ðại 

Hương Phật, Ly Trần Cấu Phật, Xả Yểm Ý Phật, Bửu Viêm Phật, Diệu Ðảnh 

Phật, Dũng Lập Phật, Công Ðức Trì Huệ Phật, Tỳ Nhựt Nguyệt Phật, Vô Thượng 

Lưu Ly Quang Phật, Tối Thượng Thủ Phật, Bồ Ðề Hoa Phật, Nguyệt Minh Phật, 

Nhựt Quang Phật, Hoa Sắc Hương Phật, Thủy Nguyệt Quang Phật, Trừ Si Minh 

Phật, Ðộ Cái Hạnh Phật, Tịnh Tín Phật, Thiện Tú Phật, Oai Thần Phật, Pháp Huệ 

Phật, Loan Âm Phật, Sư Tử Âm Phật, Long Âm Phật, Xử Thế Phật, chư Phật như 

vậy kế tiếp nhau xuất hiện ra đời.  

Kế đó, có đức Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương (Lokeshvararaja) Như 

Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 

Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.  

Lúc đó, có Quốc vương nghe Đức Phật thuyết pháp lòng rất vui đẹp phát 

tâm Vô thượng Bồ-đề (Bodhicittotpada), từ bỏ ngôi Vua xuất gia làm Tỳ-kheo 

hiệu là Pháp Tạng (Dharmakara), đến chỗ đức Phật Thế Tự Tại Vương, cúi 

lạy chân đức Phật, đi quanh bên hữu ba vòng, quỳ dài chắp tay nói kệ tụng khen 

rằng:  

Sắc diện Phật rực rỡ  

Oai thần Phật vô cực  

Ánh sáng chói như vậy  

Không ai sánh bằng Phật  

Mặt nhựt và mặt nguyệt  

Cùng ma ni bửu châu (cintamani) 

Ánh sáng bị che lấp  

Chẳng khác gì đống mực  

Dung nhan của Như Lai  

Thế gian không ai sánh  

Viên âm của Như Lai  

Vang khắp đến mười phương  

Giới, đa văn, tinh tiến  

Tam muội và trí huệ  
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Oai đức không ai sánh  

Rất thù thắng hy hữu  

Ðế lý sâu, niệm lành  

Pháp hải của chư Phật  

Ðã cùng tận thâm áo  

Tột bờ và suốt đáy  

Vô minh và tham sân  

Thế Tôn đã không hẳn  

Ðấng nhơn hùng sư tử  

Thần đức không thể lường  

Công huân Phật rộng lớn  

Trí huệ sâu vi diệu  

Quang minh tướng oai nghi  

Chấn động cõi Ðại thiên  

Nguyện con lúc làm Phật  

Bằng với đấng Pháp vương  

Vượt khỏi dòng sanh tử (samsara) 

Không gì chẳng giải thoát  

Bố thí và trì giới  

Nhẫn nhục và tinh tiến  

Thiền định các tam muội  

Trí huệ là trên hết  

Con thề được làm Phật  

Làm khắp hết nguyện này  

Tất cả sự khủng bố  

Con sẽ làm an ổn  

Giả sử có chư Phật  

Số trăm ngàn muôn ức  

Vô lượng đấng đại Thánh  

Như số cát sông Hằng  

Dầu cúng dường tất cả  
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Chư Phật Thế Tôn ấy  

Vẫn chẳng bằng cầu đạo  

Tâm vững chắc chẳng bỏ  

Thí như hằng hà sa  

Thế giới của chư Phật  

Lại có bất khả kể  

Vô số những quốc độ  

Quang minh đều chiếu đến  

Khắp hết những cõi ấy  

Siêng tinh tấn như vậy  

Sức oai thần khó lường  

Nếu lúc con làm Phật  

Cõi nước con đệ nhứt  

Rất nhiều thứ kỳ diệu  

Ðạo tràng rất siêu tuyệt  

Cõi nước như Niết-bàn  

Không cõi nào sánh bằng  

Con sẽ luôn thương nhớ  

Ðộ tất cả chúng sanh  

Người mười phương sanh về  

Lòng vui mừng thanh tịnh  

Ðã về đến nước con  

Ðều sung sướng an ổn  

Trông mong Phật chứng minh  

Cho con được thành tựu  

Do sức muốn tinh tiến  

Tôi phát nguyện như trên  

Mười phương chư Thế Tôn  

Trí huệ lớn vô ngại  

Khiến cho Thế Tôn này  

Biết tâm niệm của con  
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Giả sử thân con ở  

Trong những chốn khốn khổ  

Con tinh tiến hành Đạo  

Chịu đựng chẳng hối tiếc.  

Này A-nan ! Tỳ-kheo Pháp Tạng nói kệ tụng xong bạch ñức Phật Thế Tự 

Tại Vương rằng:  

Bạch Đức Thế Tôn! Con đã phát tâm Vô thượng Chánh giác, xin Đức Thế 

Tôn rộng tuyên Kinh pháp cho. Con sẽ tu hành nhiếp lấy Phật quốc thanh 

tịnh vô lượng trang nghiêm. Khiến con mau thành bậc Chánh giác nhổ hết 

gốc rễ sanh tử khổ lụy.  

   Thế Tự Tại Vương Như Lai nói với Pháp Tạng Tỳ-kheo rằng: “Công hạnh tu 

 hành trang nghiêm Phật độ, ông tự biết lấy.”  

   Tỳ-kheo Pháp Tạng thưa:  

Bạch Đức Thế Tôn ! Nghĩa ấy sâu rộng chẳng phải cảnh giới của con. 

Ngưỡng mong đức Thế Tôn chỉ dạy công hạnh Tịnh độ của chư Phật Như 

Lai. Con được nghe rồi sẽ y theo tu hành để hoàn thành sở nguyện.  

Lúc ấy, đức Phật Thế Tự Tại Vương biết Tỳ-kheo Pháp Tạng cao minh chí 

nguyện sâu rộng liền giảng dạy rằng:  

Ví như biển cả kia, có một người lấy đấu múc nước trải qua kiếp số còn coù 

thể cạn đến đáy được châu báu vi diệu. Có người chí tâm tinh tiến cầu đạo 

chẳng thôi, tất sẽ kết quả, có nguyện gì mà chẳng được thành.  

 

Rồi, đức Thế Tự Tại Vương Phật nói rộng hai trăm mười ức (210x107) 

quốc độ chư Phật, những là sự thiện ác của hàng thiên nhơn, những sự xấu tốt của 

cõi nước, và ứng theo tâm nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng mà hiện rõ ra cho 

thấy cả.  

Nghe và thấy các quốc độ nghiêm tịnh, Tỳ-kheo Pháp Tạng phát khởi thệ 

nguyện thù thắng vô thượng, tâm Ngài tịch tịnh, trí Ngài rỗng rang, tất cả thế gian 

không có ai bằng. Trọn đủ năm kiếp, Ngài suy xét nhiếp lấy công hạnh trang 

nghiêm thanh tịnh nước Phật.  
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  Ngài A-nan thưa: “Bạch đức Thế Tôn ! Ðức Phật Thế Tự Tại Vương thọ mạng bao 

lâu?” (1) 

Ðức Phật nói: “Này A-nan ! Ðức Phật Thế Tự Tại Vương thọ mạng bốn mươi hai 

kiếp.”  

Thuở ấy, Tỷ Kheo Pháp Tạng nhiếp lấy công hạnh thanh tịnh trang 

nghiêm trong hai trăm mười ức (210x107) coõi nöôùc maàu nhieäm cuûa chö Phật và 

tu tập xong, Ngài đến trước đức Thế Tự Tại Vương Như Lai cúi lạy chơn Phật, 

đi quanh bên hữu ba vòng chắp tay đứng lại bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con 

đã giữ được hạnh thanh tịnh để trang nghiêm cõi Phật rồi!”  

Ðức Phật bảo Tỷ Kheo Pháp Tạng rằng: “Ông nên biết bây giờ là lúc ông 

có thể nói ra cho tất cả đại chúng được sinh lòng vui vẻ. Các vị Bồ Tát nghe nói 

rồi tu hành theo phép ấy, thành tựu vô số các điều nguyện lớn.” 

Tỷ Kheo Pháp Tạng bạch Phật rằng: “Kính xin đức Thế Tôn rủ lòng 

thương xét soi cho các điều nguyện lớn maø con ñaõ phaùt.” 
 

48 ÑAÏI NGUYEÄN  
CUÛA BOÀ-TAÙT PHAÙP-TAÏNG 

 

 Ðiều nguyện thứ nhöùt: Nếu con được thành Phật mà trong cõi nước 

con còn có Địa ngục, Ngã quỷ, Súc sinh, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ hai: Nếu con được thành Phật, mà Trời, Người trong 

cõi nước con sau khi thọ chung, còn phải sa vào đường dữ, thì con chẳng trụ ở 

ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ ba: Nếu con được thành Phật, mà tất cả Trời, Người 

trong cõi nước con thân không giống màu vàng y, thì con chẳng trụ ở ngôi 

Chaùnh giác. 

____________________________________ 

(1) Thích Trí Tònh dòch: ““Bạch Đức Thế Tôn ! Người cõi Phật xưa ấy thọ mạng bao lâu ?”. 

 

Pram
 N

gu
ye

n



212 
 

Ðiều nguyện thứ tư: Nếu con được thành Phật, mà tất cả Trời, Người 

trong cõi nước con thân hình còn có kẻ đẹp, người xấu thì con chẳng trụ ở 

ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ năm: Nếu con được thành Phật, mà Trời, Người trong 

cõi nước con không biết rõ túc-maïng của mình và những việc đã xảy ra trong 

trăm ngàn ức (107) na do tha (1028) các cõi Phật, thì con chẳng trụ ở ngôi 

Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ sáu: Nếu con được thành Phật, mà Trời, Người trong 

cõi nước con, không được phép Thiên nhãn, cho đến không thấy rõ trăm ngàn 

ức na do tha các cõi Phật, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ bảy: Nếu con được thành Phật, mà Trời, Người trong 

cõi nước con không được phép Thiên nhĩ, không được nghe và thọ trì hết thảy 

lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na do tha chö Phật, thì con chẳng trụ ở ngôi 

Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ tám: Nếu con được thành Phật, mà Trời, Người trong 

cõi nước con, không được thấy tâm trí kẻ khác, cho đến không biết rõ tâm 

niệm của hết thảy chúng sinh trong trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật, thì 

con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ chín: Nếu con được thành Phật, mà Trời, Người trong 

cõi nước con, không được phép thần túc, trong một khoảng một niệm, cho đến 

không vượt qua được trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật thì con chẳng trụ ở 

ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ mười: Nếu con được thành Phật, mà Trời, Người trong 

cõi nước con, còn có ý niệm tham chấp thân hình, thì con chẳng trụ ở ngôi 

Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ mười một: Nếu con được thành Phật, mà Trời, Người 

trong cõi nước con, không trụ vào chính định và chứng quả Niết Bàn, thì con 

chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 
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Ðiều nguyện thứ mười hai: Nếu con được thành Phật, mà ánh sáng còn 

có hạn lượng, không soi thấu được trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật, thì 

con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ mười ba: Nếu con được thành Phật, mà thọ mệnh còn 

có hạn lượng, chỉ được trăm ngàn ức na do tha kiếp, thì con chẳng trụ ở ngôi 

Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ mười bốn: Nếu con được thành Phật, mà hàng Thanh 

Văn trong cõi nước con, còn có thể tính đếm được và chúng sinh trong ba 

ngàn Ðại thiên thế giới ở trong trăm ngàn kiếp thành bậc Duyên Giác hết, rồi 

tính đếm mà biết được số đó là bao nhiêu, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh 

giác. 

Ðiều nguyện thứ mười lăm: Nếu con được thành Phật, mà Trời, Người 

trong cõi nước con, thọ mệnh còn có hạn lượng, trừ phi những bản nguyện 

riêng của họ, muốn dài, ngắn đều được tự tại. Nếu không được như vậy, thì 

con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ mười sáu: Nếu con được thành Phật, mà Trời, Người 

trong cõi nước con, còn có ai nghe thấy tiếng chẳng lành, thì con chẳng trụ ở 

ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ mười bảy: Nếu con được thành Phật, mà vô lượng chư 

Phật ở mười phương thế giới không ngợi khen danh hiệu của con, thì con 

chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ mười tám: Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh 

trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong 

mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh 

giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chaùnh pháp. 

_______________________________________ 

(1) ñaây laø choã maø xöa nay ngöôøi tu moân Tònh-Ñoä laàm laãn. 10 nieäm laø taâm an-truï trong chaùnh-
ñònh, thaáy Phaät A-Di-Ñaø roõ-raøng trong voøng 4 phuùt. Noùi caùch khaùc, neáu coù theå nín thôû ñöôïc ít 
nhöùt laø 4 phuùt vaø duy-trì ñöôïc hình aûnh cuûa Phaät thì vaõng-sanh. Xem Trì Danh Nieäm Phaät Coù 
Chaéc Chaén Vaõng Sanh Khoâng? 

 

Pram
 N

gu
ye

n



214 
 

Ðiều nguyện thứ mười chín: Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh 

mười phương phát tâm Bồ Ðề, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn 

sanh về cõi nước con, tới khi thọ chung, mà con chẳng cùng đại chúng hiện ra 

chung quanh trước mặt người ấy, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ hai mươi: Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh 

trong mười phương nghe danh hiệu của con, để lòng nhớ nghĩ đến nước con, 

tu trồng các công đức, dốc lòng hồi hướng, cầu sinh về cõi nước con mà 

không được vừa lòng, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ hai mươi mốt: Nếu con được thành Phật, mà Trời, 

Người trong cõi nước con, chẳng được đầy đủ ba mươi hai tướng của bậc Ñaïi 

nhân, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ hai mươi hai: Nếu con được thành Phật, hết thảy chúng 

Bồ Tát ở cõi Phật phương khác sanh về cõi nước con, sau đó sẽ tới bậc Nhöùt 

Sanh Bổ Xứ, trừ bản nguyện riêng của mỗi vị tự tại hóa hiện, vì thương xót 

chúng sanh mà rộng lớn, bền chắc như áo giáp, tu các công đức, độ thoát hết 

thảy, rồi khắp các cõi Phật, tu hạnh Bồ Tát và cúng dường mười phương chư 

Phật, khai hóa vô số chúng sanh, khiến lập nên đạo Vô Thượng Chaùnh Giác. 

Chư vị vượt ngoài công hạnh, thông thường ở các địa vị mà tu tập theo hạnh 

nguyện của đức Phổ Hiền. Nếu không được như thế, thì con chẳng trụ ở ngôi 

Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ hai mươi ba: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ Tát 

trong cõi nước con, nương sức thần của Phật đi cúng dường các Ðức Phật 

trong khoảng thời gian một bữa ăn, mà không tới được vô số, vô lượng ức na 

do tha các cõi Phật, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ hai mươi bốn: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ 

Tát trong cõi nước con, ở trước chư Phật, hiện ra công đức, muốn có muôn 

vàn vật dụng để cúng dường. Nếu không được như ý, thì con chẳng trụ ở ngôi 

Chaùnh giác. 
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Ðiều nguyện thứ hai mươi lăm: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ 

Tát trong cõi nước con, không diễn thuyết được Nhöùt Thiết Trí, thì con chẳng 

trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ hai mươi sáu: Nếu con được thành Phật, các Bồ Tát 

trong cõi nước con, không được thân Kim Cương Na La Diên (Vajra 

Narayana), thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ hai mươi bảy: Nếu con được thành Phật, mà Trời, 

Người trong cõi nước, cùng tất cả muôn vật không có hình sắc tốt đẹp, không 

thể tính lường, và hết thảy chúng sinh cho đến bậc đã được phép Thiên nhãn, 

mà không nói được rõ ràng danh số, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ hai mươi tám: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ 

Tát trong cõi nước con, cho đến kẻ có ít công đức nhöùt, không thấy được ánh 

sáng muôn mầu của cây Bồ Ðề cao bốn trăm vạn do tuần, thì con chẳng trụ ở 

ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ hai mươi chín: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ 

Tát trong cõi nước con, thụ trì, đọc tụng, giảng thuyết Kinh pháp, mà không 

được trí tuệ biện tài, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ ba mươi: Nếu con được thành Phật, mà trí tuệ biện tài 

của các Bồ Tát trong cõi nước con còn có hạn lượng, thì con chẳng trụ ở ngôi 

Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ ba mươi mốt: Nếu con được thành Phật, thì cõi nước 

con thanh tịnh, soi thấy tất cả vô lượng, vô số thế giới chư Phật ở mười 

phương không thể nghĩ bàn, như tấm gương sáng thấy được hình dạng mặt 

mày của mình. Nếu không được như vậy, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ ba mươi hai: Nếu con được thành Phật, trong cõi nước 

con, từ mặt đất đến hư không, cung điện, lâu đài, hồ ao, cây cỏ và muôn hoa 

đều được tạo nên bằng vô lượng của báu hòa lẫn với ngàn thứ hương thơm. 

Tất cả đều xinh đẹp lạ lùng hơn cả cõi Trời và cõi Người. Hương thơm của 

muôn vật tỏa ra ngào ngạt khắp mười phương thế giới. Bồ tát ở các nơi ngửi 
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hương thơm ấy đều tu theo hạnh của Phật. Nếu không được như thế, thì con 

chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ ba mươi ba: Nếu con được thành Phật, chúng sanh 

trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, đều nhờ 

ánh quang minh của con chạm đến thân họ, khiến thân được nhẹ nhàng hơn cả 

Trời và Người. Nếu không được như thế, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh  

giác. 

Ðiều nguyện thứ ba mươi bốn: Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh 

trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh 

hiệu của con mà không được pháp Vô Sanh Pháp Nhẫn và các môn Thâm 

tổng trì của bậc Bồ Tát, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ ba mươi lăm: Nếu con được thành Phật, mà nữ nhân 

trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh 

hiệu con đều vui mừng, phát tâm Bồ Ðề, chán ghét thân gái. Sau khi maïng 

chung mà còn phải làm thân nữ nhân nữa, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh  

giác. 

Ðiều nguyện thứ ba mươi sáu: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ Tát 

trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh 

hiệu con, sau khi thọ chung, thường tu Phạm hạnh (1) cho đến khi thành Phật. 

Nếu không được như thế, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ ba mươi bảy: Nếu con được thành Phật, mà Trời và 

Người trong cõi vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, 

nghe danh hiệu con, cúi đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mừng tu 

hạnh Bồ Tát, được hầu hết Trời và Người kính trọng. Nếu không được như 

thế, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

_______________________________________ 

(1) Muoán hieåu roõ Phaïm-haïnh (Brahmacarya) thì phaûi xem Vöông kinh Hoa Nghieâm, kinh 
Dieäu Phaùp Lieân Hoa, kinh Ñaïi Baûo Tích vaø phaûi nöông theo kinh-ñieån cuûa Bí-Maät Giaùo.  
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Ðiều nguyện thứ ba mươi tám: Nếu con được thành Phật, mà Trời và 

Người trong cõi nước con, muốn có y phục, thì y phục tốt đẹp tùy theo tâm 

niệm của họ tự nhiên hiện ra trên mình họ. Nếu còn phải cắt may, nhuộm, 

giặt, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ ba mươi chín: Nếu con được thành Phật, mà Trời và 

Người trong cõi nước con, không được sự hưởng thụ vui sướng bằng vị Tyû 

Khưu đã dứt hết mọi phiền não, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ bốn mươi: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ Tát 

trong cõi nước con, tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới trang nghiêm thanh 

tịnh của chư Phật ở mười phương đều được như nguyện. Chẳng hạn, nhìn 

trong cây báu thấy rõ hết cả, như nhìn vào tấm gương sáng thấy rõ nhân diện. 

Nếu không được như thế, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ bốn mươi mốt: Nếu con được thành Phật, mà các 

chúng Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh hiệu con, từ đó đến khi thành Phật, 

mà các sắc căn còn thiếu kém, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ bốn mươi hai: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ 

Tát ở thế giới phương khác, nghe danh hiệu con, đều được chaùnh định 

(samadhi), giải thoát thanh tịnh; rồi trụ vào chaùnh định đó trong khoảng một ý 

niệm cúng dường vô lượng chư Phật Thế Tôn chẳng thể nghĩ bàn, mà vẫn 

không mất chaùnh định. Nếu không được như thế, thì con chẳng trụ ở ngôi 

Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ bốn mươi ba: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ Tát 

ở thế giới phương khác, nghe danh hiệu con sau khi maïng chung, thác sanh 

vào nhà tôn quý. Nếu không được như thế, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh  

giác. 

Ðiều nguyện thứ bốn mươi tư: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ Tát 

ở thế giới phương khác, nghe danh hiệu con vui mừng hớn hở, tu hạnh Bồ Tát, 

trọn đủ công đức. Nếu không được như thế, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh  

giác. 
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Ðiều nguyện thứ bốn mươi lăm: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ 

Tát ở thế giới phương khác, nghe danh hiệu con đều được Phổ Ñaêng Tam- 

muội, rồi trụ vào Tam muội đó cho đến khi thành Phật, thường được thấy chư 

Phật chẳng thể nghĩ bàn. Nếu không được như thế, thì con chẳng trụ ở ngôi 

Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ bốn mươi sáu: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ 

Tát trong cõi nước con, muốn nghe Pháp (Dharma) gì, đều theo chí nguyện 

mình, tự nhiên được nghe. Nếu không được như thế, thì con chẳng trụ ở ngôi 

Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ bốn mươi bảy: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ 

Tát ở thế giới phương khác, nghe danh hiệu con mà chẳng tới được bậc Bất 

thoái chuyển, thì con chẳng trụ ở ngôi Chaùnh giác. 

Ðiều nguyện thứ bốn mươi tám: Nếu con được thành Phật, mà các Bồ 

Tát ở phương khác, nghe danh hiệu con mà chẳng tới ngay được ba đức nhẫn: 

AÂm hưởng nhẫn, Nhu thuần nhẫn và Vô sanh pháp nhẫn. Ðối với các Pháp 

của Phật mà không chứng được bậc Bất thoái chuyển, thì con chẳng trụ ở ngôi 

Chaùnh giác. 

Phật bảo A Nan rằng:  

Khi Tỳ-kheo Pháp Tạng nói xong những lời nguyện đó, liền làm bài kệ 

khen ngợi rằng: 

Con lập nguyện hơn đời 

Quyết tới Ðạo Vô thượng 

Nguyện này không được toại 

Thể chẳng thành Ðẳng giác. 

Con ở vô lượng kiếp 

Chẳng làm Ðại Tthí chủ 

Cứu giúp chúng sanh khổ 

Thề chẳng thành Ðẳng giác. 

Tới khi con thành Phật 

Khắp möôøi phương thế giới 
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Nếu chẳng ai nghe danh 

Thề chẳng thành Ðẳng giác. 

Lìa dục tới chính niệm 

Tu hành theo Phạm hạnh 

Chí cầu ngôi Tối thượng 

Làm Thấy cả Trời, Người. 

Sức thần tỏa hào quang 

Soi khắp cả Ðại Thiên 

Tiêu trừ ba thứ độc 

Cứu chúng sanh nguy nan. 

Mở rộng mắt trí tuệ 

Diệt hết chốn tối tăm 

Ngăn lấp mọi đường dữ 

Khai thông các nẻo lành. 

Phöôùc ñöùc đều đầy đủ 

Oai rạng tỏ mười phương 

Nhöït nguyệt hòa sức sáng 

Cũng không sao sánh bằng. 

Vì chúng khai tạng Pháp 

Rộng truyền công đức báu 

Thường ở trong đại chúng 

Thuyết pháp giọng sư tử. 

Cúng dường tất cả Phật 

Trọn vẹn mọi công đức 

Tuệ nguyện đều đầy đủ 

Ðược làm Thầy ba Cõi.  

(Duïc, Saéc, Voâ-Saéc) 

Trí Vô-ngại như Phật 

Soi thấu khắp mọi nơi 

Nguyện công đức của con 

Bằng ngôi tôn quý nhất. 
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Nếu nguyện này thành tựu 

Cảm động đến ba Cõi 

Các Thiên Thần trên không 

Sẽ rải hoa nhiệm mầu. 

Tỳ-kheo Pháp Tạng nói kệ xong, khắp mặt đất liền chấn động sáu cách. 

Trời mưa hoa đẹp rải trên mình Ngài. Âm nhạc tự nhiên trên hư không khen rằng: 

“Quyết định chắc thành Vô thượng Chánh giác”.  

Từ đó Tỳ-kheo Pháp Tạng tu tập đầy đủ những đại nguyện ấy chắc thật 

chẳng luống vượt khỏi thế gian.  

Này A-nan ! Tỳ-kheo Pháp Tạng ở chỗ đức Phật Thế Tự Tại Vương và 

giữa đại chúng, chư Phạm (Bhrama), Ma (Mara), Thiên (Deva), Long (Naga), Dạ 

Xoa (Yasha), Càn Thát Bà (Gandharva), A Tu La (Asura), Ca Lâu La (Garuda), Khẩn Na 

La (Kinnara), Ma Hầu La Già (Mahoraga) mà phát hoằng thệ ấy. 

Sau khi lập thệ rồi, Tỳ-kheo Pháp Tạng chuyên chí trang nghiêm Tịnh độ 

tốt đẹp rộng lớn thù thắng hôn cả, không suy không biến đổi. Trong thời gian bất 

khả tư nghị triệu tải kiếp lâu xa, Ngài tích chứa vô lượng đức hạnh Bồ-tát,  chẳng 

sanh ba tri giác: Dục giác, Sân giác và Hại giác; chẳng khởi ba tưởng: Dục tưởng, 

Sân tưởng và Hại tưởng, chẳng vướng sáu trần: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc và 

Pháp. Thành tựu được đức nhẫn nhục, chẳng nài gian khổ, ít ham muốn, biết tạm 

đủ, không nhiễm tính tham sân si. Tâm thiền định thường yên lặng, trí tuệ không 

ngăn ngại, không có tâm hư ngụy siểm khúc, hòa nhan ái ngữ hỏi thăm trước, 

dũng mãnh tinh tiến chí nguyện không mỏi nhàm chuyên cầu lấy pháp thanh 

bạch, đem ân huệ ban cho quần sanh được lợi ích, dùng đại trang nghiêm đầy đủ 

những công hạnh, khiến các chúng sanh thành tựu công đức, an trụ nơi pháp 

không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô khởi, quán các pháp như huyễn như hóa, 

rời xa lời thô ác hại mình hại người, mình người đồng hại, tu tập lời lành lợi mình 

lợi người, mình người đồng lợi, bỏ nước thôi vu dứt bỏ tài sắc, tự làm sáu môn 

Ba-la-mật (Paramita) cũng dạy người cùng làm, trong vô ương số kiếp tích công 

chứa đức, tùy sanh ở chỗ nào theo ý muốn, có vô lượng kho báu tự nhiên phát 

hiện, giáo hóa an lập vô số chúng sanh an trụ nơi đạo Vô thượng Chánh giác 

(Annuttara-samyak-sambodhi), hoặc làm Trưởng giả, Cư sĩ, họ quý, dòng sang: 
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hoặc làm Vua nước nhỏ, Vua nước lớn thuộc dòng Sát lỵ, hoặc làm quốc vương 

Chuyển luân Thánh Vương (Cakravartinraja), hoặc làm Thiên Vương (Devaraja) 

ở sáu cõi Trời Dục giới (Kamadhatu), nhẫn đến làm Phạm Vương (Mahabhrama), 

thường đem tứ-sự cúng dường (y phục, thức ăn, đồ dùng, thuốc thang) cung kính 

tất cả chư Phật, Tỳ-kheo Pháp Tạng có những công đức như vậy chẳng thể kể 

hết. Laïi nöõa, miệng Ngài hơi thơm như hoa sen xanh, lỗ lông trên thân tiết hơi 

thơm chiên đàn (candana), hơi thơm này xông khắp vô lượng thế giới. Dung sắc 

Ngài đoan chánh đủ những tướng tốt. Tay Ngài thường xuất sanh những châu báu 

vô tận, những là y phục, thức ăn uống, hoa báu đẹp, hương quý thơm, bảo cái, 

tràng phan những đồ trang nghiêm. Những sự như vậy hơn hẳn hàng Thiên Nhơn, 

với tất cả pháp đều được tự tại.  

  Ngài A-nan thưa : “Bạch Đức Thế Tôn ! Pháp Tạng Bồ-tát đã thành Phật và nhập diệt 

rồi hay hiện nay vẫn còn, hay là Ngài chưa thành Phật ?”.  

  Ðức Phật phán: “Này A-nan ! Pháp Tạng Bồ-tát đã thành Phật, nay hiện ở tại Tây 

phương cách đây mười muôn ức (100x1012) cõi Phaät, hiệu là Vô Lượng Thọ (Amitayus). Thế 

giới của Ngài tên là An Lạc (Sukhavati)”.  

 Ngài A-nan lại thưa: “Bạch Đức Thế Tôn ! Ðức Phật ấy thành đạo đến nay đã được bao 

lâu?”.  

Ðức Phật phán:  

Này A-nan ! Ngài thành Phật đến nay được mười kiếp. Cõi nước của Đức 

Phật ấy, tự nhiên thất bảo: vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, xa cừ, mã não hiệp 

làm thành đất rộng lớn vô hạn. Bảy báu ấy xen lẫn nhau chói sáng đẹp lạ trang 

nghiêm thanh tịnh hơn cả những tinh túy châu bảo của tất cả thế giới. Thất bảo ấy 

như thất bảo của cung Trời thứ sáu.  

Lại quốc độ ấy không có núi Tu Di (Sumeru), núi Kim Cương, núi Thiết 

Vi (1), tất cả các núi, cũng không có biển lớn, biển nhỏ, sông ngòi hang giếng.  

_________________________________________ 

(1) Thiết-Vi Sơn: Cakravala/Cakravada —Núi Thiết Vi hay núi sắt bao quanh thế giới. Núi Tu- 
Di là trung tâm, bên ngoài có Tứ Châu (Catur-dvipa), Bảy Núi và Tám Biển, xem Lyù-Thuyeát 
Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, Nguyeãn Pram, trang 126-249, vaø töø trang 293-313. 
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Do thần lực của Phật, ai muốn thấy thì được thấy, quốc độ ấy cũng không 

có Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, không có bốn mùa xuân hạ thu đông. Chẳng lạnh 

chẳng nóng, thường ôn hòa điều thích.  

 

 

                      Vô Lượng Thọ (Amitayus) 
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Ngài A-nan thưa: “Bạch Đức Thế Tôn ! Nếu quốc độ ấy không có núi Tu Di, thì Trời Tứ 

Thiên Vương và Trời Ðao Lợi ở nơi đâu ?”.  

  Ðức Phật phán: “Này A-nan ! Trời Dạ Ma thứ ba lên đến trời Sắc Cứu Cánh đều nương 

ở đâu ?”.  

Ngài A-nan thưa: “Bạch Đức Thế Tôn ! Hành nghiệp và quả báo chẳng thể nghĩ bàn”.  

  Ðức Phật phán: “Này A-nan ! Hành nghiệp và quả báo chẳng thể nghĩ bàn, thế giới của 

chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Sức lành công đức của chúng sanh ấy ở đấy hành nghiệp nên được 

như vậy”.  

  Ngài A-nan thưa: “Bạch Đức Thế Tôn ! Tôi vốn chẳng nghi pháp ấy, chỉ vì chúng sanh 

đời sau, muốn trừ lòng nghi ngờ của họ nên tôi hỏi Đức Phật về nghĩa ấy”.  

  Ðức Phật phán:  

Này A-nan ! Ðức Phật Vô Lượng Thọ oai thần quang minh tối tôn đệ nhất, 

quang minh của chư Phật chẳng bằng. Quang minh của Ngài hoặc chiếu trăm thế 

giới, ngàn thế giới, nhẫn chiếu đến chiếu suốt hằng sa thế giới chư Phật ở phương 

Ðông, chín phương kia cũng vậy. Còn chư Phật khác, hoặc có Phật quang chiếu 

bảy thước, hoặc chiếu một do tuần, hai ba bốn năm do tuần, gấp bội như vậy cho 

đến hoặc có Phật quang chiếu một cõi nước Phật. Vì thế, nên đức Phật Vô 

Lượng Thọ hiệu là Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại 

Quang Phật, Vô Ðối Quang Phật, Viêm Vương Ngại Quang Phật, Thanh 

Tịnh Quang Phật, Hoan Hỉ Quang Phật, Trí Huệ Quang Phật, Bất Ðoạn 

Quang Phật, Nan Tư Quang Phật, Vô Xưng Quang Phật và Siêu Nhựt 

Nguyệt Quang Phật.  

Có chúng sanh nào gặp được quang minh ấy thì tiêu trừ tham sân si, thân ý 

nhu nhuyến, hớn hở vui mừng tâm lành phát sanh.  

Nếu là kẻ ở Tam Đồ chỗ rất khổ thấy được quang minh ấy thì khổ sở thôi 

dứt không còn, sau khi mạng chung đều được thoát khỏi.  

Quang minh của đức Phật Vô Lượng Thọ sáng rỡ chiếu đến quốc độ của 

chư Phật mười phương, không cõi nước nào chẳng chiếu thấu. Chẳng riêng gì ta 

hôm nay khen quang minh của Ngài, mà tất cả chư Phật, chúng Bồ-tát, Thanh-văn 

và Duyên-giác đều cũng ca ngợi như vậy.  
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Nếu có chúng sanh nào nghe oai thần công đức của quang minh Phật Vô 

Lượng Thọ rồi ngày đêm khen nói chí tâm chẳng ngớt, thì tùy ý họ muốn được 

sanh về quốc độ của đức Phật ấy, được chúng Bồ-tát, Thanh-văn đồng khen ngợi 

công đức của họ, đến lúc tối hậu, khi họ thành Phật, Bồ-tát khen quang minh của 

họ cũng như vậy.  

  Ðức Phật phán tiếp:  

Ta nói oai thần quang minh vòi vọi kỳ diệu của đức Phật Vô Lượng Thọ 

cả ngày đêm suốt một kiếp cũng chưa hết được.  

Lại này A-nan ! Ðức Phật Vô Lượng Thọ thọ mạng dài lâu chẳng nói kể 

được. Ông biết không, giả sử vô lượng chúng sanh ở trong thế giới mười phương 

đều được thân người và đều làm cho thành tựu bậc Thanh-văn, Duyên-giác đồng 

hội họp thiền định nhứt tâm hết sức trí huệ của họ trải năm ngàn muôn kiếp cùng 

suy tính số năm kiếp thọ mạng dài lâu của đức Phật ấy cũng chẳng biết cùng tận 

được.  

Chúng Bồ-tát, Thanh-văn và hàng Thiên Nhơn ở quốc độ An Lạc ấy thọ 

mạng dài lâu cũng như vậy, chẳng phải tính đếm hay dùng thí dụ mà biết được.  

Chúng Thanh-văn và Bồ-tát ở cõi ấy, số đông vô lượng chẳng thể kể nói 

được. Chúng Thánh ấy có trí huệ thông đạt oai lực tự tại, có thể trong bàn tay cầm 

lấy tất cả thế giới.  

Này A-nan ! Pháp hội ban sơ của đức Vô Lượng Thọ Phật, chúng 

Thanh-văn số đông chẳng nói kể được, chúng Bồ-tát cũng vậy.  

Như ông Ðại Mục-kiền-liên, trăm ngàn muôn ức vô lượng vô số người, 

trong thời gian vô soá na-do-tha kiếp mãi đến diệt độ, cùng nhau đồng tính kể, vẫn 

chẳng thể biết rõ số ấy nhiều ít.  

Ví như biển lớn sâu rộng vô lượng, giả sử có người chia một sợi lông ra 

làm trăm phần, lấy một phần lông ấy chấm lấy một giọt nước. Này A-nan ! Ý ông 

nghĩ sao? Giọt nước được chấm lấy ấy sánh với biển lớn kia thì thế nào?  

Ngài A-nan thưa: “Bạch Đức Thế Tôn ! Giọt nước được chấm lấy ấy đem sánh nhiều ít 

với dung lượng của biển lớn kia, thì chẳng phải tính đếm ngôn từ hay thí dụ mà biết được.”  

Ðức Phật phán tiếp:  
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Này A-nan ! Như số người Ðại Mục Kiền Liên, trong trăm ngàn muôn ức 

na-do-tha kiếp hội ban sơ kia, số được biết như giọt nước, còn số chẳng biết như 

nước biển lớn.  

Lại này A-nan ! Trong cõi nước An Lạc, những cây bảy báu đầy khắp cả 

nước: những cây vàng, cây bạc, cây lưu ly, cây pha lê, cây san hô, cây mã não, 

cây xa cừ. Hoặc có những cây hai thứ báu, ba thứ báu, nhẫn đến bảy thứ báu hiệp 

chung làm thành. Hoặc có cây vàng, lá bông và trái bạc. Hoặc có cây bạc, lá bông 

và trái vàng. Hoặc có cây lưu ly, lá bông và trái pha lê. Hoặc có cây thủy tinh, lá 

bông và trái lưu ly. Hoặc có cây san hô, lá bông và trái mã não. Hoặc có cây mã 

não, lá bông và trái lưu ly. Hoặc có cây xa cừ, lá bông và trái bằng các báu khác. 

Hoặc có cây báu: gốc tử kim, thân bạch ngân, nhánh lưu ly, cành thủy tinh, lá san 

hô, bông mã não, trái xa cừ. Hoặc có cây báu: gốc bạch ngân, thân lưu ly, nhánh 

thủy tinh, cành san hô, lá mã não, bông xa cừ, trái tử kim. Hoặc có cây báu : gốc 

lưu ly, thân thủy tinh, nhánh san hô, cành mã não, lá xa cừ, bông tử kim, trái bạch 

ngân. Hoặc có cây báu: gốc thủy tinh, thân san hô, nhánh mã não, cành xa cừ, lá 

tử kim, bông bạch ngân, trái lưu ly. Hoặc có cây báu: gốc san hô, thân mã não, 

nhánh xa cừ, cành tử kim, lá bạch ngân, bông lưu ly, trái thủy tinh. Hoặc có cây 

báu : gốc mã não, thân xa cừ, nhánh tử kim, cành bạch ngân, lá lưu ly, bông thủy 

tinh, trái san hô. Hoặc có cây báu: gốc xa cừ, thân tử kim, nhánh bạch ngân, cành 

lưu ly, lá thủy tinh, bông san hô, trái mã não. Những cây báu ấy, hàng hàng gặp 

nhau, thân thân trông nhau, nhánh nhánh chuẩn nhau, lá lá hướng nhau, bông 

bông thuận nhau, trái trái tương đương, màu sắc xinh đẹp chói sáng chẳng thể 

nhìn thấy xiết hết được. Gió mát luôn thổi đến phát ra năm âm thanh cung thương 

vi diệu tự nhiên hòa nhau.  

Lại còn cây Bồ Ðề của đức Vô Lượng Thọ Phật cao bốn trăm vạn dặm. 

Gốc cây ấy chu vi năm ngàn do tuần (5000 yojana = 40 vaïn daëm), nhánh lá rợp 

bốn phía hai mươi vạn dặm. Cây ấy do tất cả những thứ báu tự nhiên hiệp thành, 

trang nghiêm với Vua cuûa caùc thöù châu báu, Nguyệt Quang Ma Ni, Trì Hải Luân 

Bảo. Quanh khắp trong các cành cây, thòng rũ những chuỗi ngọc trăm ngàn muôn 

màu biến dị nhiều cách, vô lượng quang minh chiếu sáng vô lượng. Lưới báu trân 

diệu giăng che trên cây. Tất cả sự trang nghiêm theo đúng lúc mà hiện. Gió nhẹ 
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hơi động thổi qua các cây báu diễn xuất vô lượng âm thanh nói pháp vi diệu, âm 

thanh ấy vang đến khắp quốc độ của chư Phật. Ai tai nghe âm thanh ấy thì được 

thâm Pháp Nhẫn trụ bậc Bất Thối Chuyển đến thành Phật đạo, nhĩ căn trong suốt 

chẳng bị bệnh khổ. Ai mắt thấy, mũi biết, lưỡi hay, thân chạm, tâm rõ âm 

thanh quang minh ấy thì đều được thâm Pháp Nhẫn trụ bậc Bất Thối Chuyển đến 

thành Phật đạo, sáu căn trong suốt không có những bệnh khổ.  

Này A-nan ! Nếu hàng Thiên Nhơn ở nước An Lạc thấy cây đạo tràng ấy 

thì được ba Pháp nhẫn: một là AÂm hưởng nhẫn, hai là Nhu thuận nhẫn, ba là Vô 

sanh pháp nhẫn.  

Những sự ấy là đều do sức oai thần của đức Vô Lượng Thọ Phật, cũng là 

do sức bổn nguyện, sức nguyện đầy đủ, sức nguyện sáng tỏ, sức nguyện kiên cố 

rốt ráo của đức Vô Lượng Thọ Phật vậy.  

Này A-nan ! Ðế vương trong đời có trăm ngàn âm nhạc, từ Chuyển luân 

Thánh Vương nhẫn đến cõi trời thứ sáu Ðại Tự Tại Thiên, âm nhạc tuần tự hơn 

nhau ngàn ức muôn lần. Muôn thứ âm nhạc trên Trời Ðại Tự Tại chẳng bằng một 

thứ âm thanh nơi những cây bảy báu ở nước An Lạc của đức Vô Lượng Thọ 

Phật, âm thanh này còn hơn ngàn ức lần. Cõi nước An Lạc cũng có muôn thứ tự 

nhiên âm nhạc. Tiếng nhạc ấy không tiếng nào chẳng phải là tiếng pháp trong trẻo 

rõ ràng vi diệu hòa nhã, là đệ nhứt trong những âm thanh ở các thế giới mười 

phương.  

ÔÛ nước An Lạc, những giảng đường, tinh xá, cung điện, lâu đài đều toàn 

bảy báu trang nghiêm tự nhiên hóa thành. Lại còn có chơn châu, minh nguyệt 

châu, châu ma ni, và các châu báu làm thành dây hoa giăng che phía trên nhà.  

Bốn phía nhà có những ao tắm bằng bảy báu hoặc rộng mười do tuần hoặc 

rộng hai mươi, ba mươi, nhẫn đến hoặc rộng trăm ngàn do tuần, ngang rộng sâu 

cạn đều riêng một thứ. Trong ao, nước bát công đức lặng đầy trong thơm, mùi vị 

như cam lộ (amrta). Ao vàng ròng thì đáy bằng cát bạc trắng; ao bạc trắng thì đáy 

bằng cát vàng ròng; ao thủy tinh thì đáy bằng cát lưu li; ao lưu li thì đáy bằng cát 

thủy tinh; ao san hô thì đáy bằng cát hổ phách; ao hổ phách thì đáy bằng cát san 

hô; ao xà cừ thì đáy bằng cát mã não; ao mã não thì đáy bằng cát xà cừ; ao ngọc 
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trắng thì đáy bằng cát vàng tía; ao vàng tía thì đáy bằng cát ngọc trắng. Hoặc có 

hai món báu, ba món báu cho đến bảy món báu cùng kết hợp mà thành.  

Trên bờ ao có cây chiên đàn, hoa lá tỏa ra, hương thơm ngào ngạt khắp nơi.  

Lại có những loại sen ở cõi Trời như: Hoa Ưu Bát La, hoa Bát Ðàn Ma, hoa 

Câu Mâu Ðầu, Hoa Phân Ðà Lợi đủ mầu tươi đẹp nở khắp trên mặt nước.  

Các Bồ Tát và Thanh Văn ở cõi Phật kia khi vào ao báu, tùy theo ý muốn sẽ 

được toại nguyện, như muốn nước ngập chân, nước liền ngập chân; muốn tới đầu 

gối, nước liền tơí đầu gối; muốn tới ngang lưng, nước liền tới ngang lưng; muốn 

tới cổ, nước liền tới cổ; muốn tưới vào mình, nước liền tưới vào mình; muốn nước 

trở lại, nước liền trở lại. Ðiều hòa lạnh ấm tự nhiên theo ý muốn. 

Nước ấy trong sáng, lắng sạch, yên lặng như hư không và có tác dụng làm 

cho tinh thần sáng suốt, thân thể tốt đẹp, gột sạch những nhơ bẩn trong tâm. Lại 

có cát báu lấp lánh ở bất cứ nơi nào, sâu thẳm cũng thấy rõ ràng. Dòng nước chảy 

quanh, chẳng chậm, chẳng mau, nhẹ nhàng êm ả, xoay vần khắp ao. Sóng gợn lăn 

tăn tự nhiên gây nên vô số tiếng mầu nhiệm theo chỗ đáp ứng, ở đâu cũng nghe 

thấy được. Hoặc nghe tiếng Phật, hoặc nghe tiếng Pháp, hoặc nghe tiếng Tăng; 

hoặc tiếng Tịch tĩnh, tiếng Không vô ngã, tiếng Ðại từ bi, tiếng Ba la mật, tiếng 

Thập lực vô úy bất cộng pháp, các tiếng Thông tuệ, tiếng Vô sở tác, tiếng Bất 

khởi diệt, tiếng Vô sở tác, tiếng Bất khởi diệt, tiếng Vô sanh nhẫn, cho đến tiếng 

Cam lộ quán đỉnh và những tiếng Pháp mầu nhiệm khác... Những tiếng như thế, 

xứng hợp chỗ nghe, vui thích vô cùng. Tiếng ấy tùy theo nghĩa thanh tịnh, lìa dục, 

vẳng lặng, chân thật; tùy theo Pháp Vô sở úy bất cộng của sức Tam Bảo; tùy theo 

đạo sở thành của bậc Bồ Tát, Thanh Văn thông sáng, không có cái tên Tam Ñồ, 

khổ nạn, chỉ có tiếng khoái lạc tự nhiên. Bởi vaäy, cõi nước ấy được gọi là nước 

An Lạc (Sukhavati). 

Này ông A Nan! Những người được sinh qua cõi nước của ñức Vô Lượng 

Thọ Phật đều được công đức đầy đủ, thần thông, âm thanh mầu nhiệm và sắc 

thân thanh tịnh như thế. Lại có cung điện, chỗ ở trang nghiêm, y phục đầy đủ, 

thức ăn uống, hoa hương mầu nhiệm và vật dụng để trang sức cũng như nhũng vật 

tự nhiên trên cõi Trời thứ sáu (Paranirmita Vasavartin: Tha-Hoa Töï-Taïi Thieân).  
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Khi muốn ăn thì tự nhiên trước mặt hiện ra bát bằng Thất bảo: vàng, bạc, lưu 

li, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, minh nguyệt, trân châu theo ý mình muốn. 

Hàng trăm thức ăn tự nhiên mà có đủ cả. Thực ra, tuy nói có các thức ăn uống 

nhưng chẳng ăn uống gì, chỉ thấy mầu sắc, ngửi mùi hương, nếu nghĩ đến ăn thì 

tự nhiên no đủ. Thân tâm không ham đắm vị gì, nên hiện ra rồi lại biến đi, tới bữa 

ăn lại hiện ra như cũ.  

Cõi nước cuûa ñức Vô Lượng Thọ Phật thanh tịnh, an vui tự tại, kỳ diệu 

ngang tới cảnh Niết bàn vô vi. 

Các hàng Bồ Tát, Thanh Văn, Trời và Người ở cõi ấy, trí tuệ cao minh, thần 

thông diệu dụng, hình trạng giống nhau, không hề sai khác. Bởi vì, thuận theo 

hạnh nguyện khác nhau, nên mới có cái tên Trời, Người. Lại nữa, diện mạo đoan 

chính, trên đời hiếm có, dáng dấp nhiệm mầu, chẳng phải Trời, chẳng phải Người, 

hưởng thụ cái thân vô hư, cái thể vô cực của tự nhiên. 

Ðức Phật bảo: “Này A-nan ! Như ở thế gian này, người ăn mày nghèo cùng tật nguyền 

đứng cạnh Ðế vương, hình trạng dung mạo của họ có giống nhau không ?”  

Ngài A-nan thưa:  

Bạch Đức Thế Tôn ! Người ăn mày ấy đứng bên Ðế vương thì xấu xí trăm 

ngàn muôn ức lần không gì ví dụ được. Tại sao vậy ? Vì người ăn mày nghèo 

cùng rất ty tiện, áo chẳng che được thân, ăn chẳng no được bụng, đói lạnh khốn 

khổ mất cả sanh lý. Ðó là do đời trước họ chẳng trồng cội đức, giữ của chẳng bố 

thí, càng giàu càng bỏn sẻn, chỉ muốn được không, tham cầu không chán, chẳng 

tin làm lành, phạm nhiều sự ác chứa bằng núi. Sau khi chết, tài sản tiêu tán. Cả 

đời khổ thân chứa nhóm rồi vì của mà rầu lo. Với mình vô ích, luống làm sở hữu 

cho kẻ khác. Không điều lành để nhờ, không phước đức để nương. Vì thế, nên sau 

khi chết đọa vào AÙc Đạo mãi mãi chịu khổ. Hết tội được sanh ra làm người hạ 

tiện ngu si xấu xí.  

Còn Ðế Vương tôn quý trong loài người là do đời trước làm phước đức 

mà được: thương người bố thí, nhơn ái giúp đỡ, chánh tín làm lành không gây tội 

làm hại. Vì thế, nên sau khi chết do phước đức mà họ được sanh lên Trời hưởng 

nhiều vui sướng. Nay họ sanh làm người ở ngôi vua chúa tôn quý, nghi dung đoan 
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chánh được mọi người kính trọng, mặc đẹp ăn ngon, tùy ý hưởng thọ. Vì phước 

đức mà được như vậy.  

Này A-nan ! Ông nói rất phải. Ðế Vương ấy dầu tôn quý xinh đẹp nhưng 

sánh với Chuyển luân Thánh vương thì lại xấu xí không khác gì người ăn mày kia 

ở cạnh Ðế Vương.  

Chuyển Luân Thánh Vương nghi dung rất đẹp đệ nhứt ở nhơn gian đem 

sánh với Ðao Lợi Thiên Vương thì lại kém hơn trăm ngàn vạn ức lần.  

Ðem thân Thiên Ðế sánh với thân Ðệ Lục Thiên Vương cũng lại thua cả 

vạn ức lần.  

Ðem thân Ðệ Lục Thiên Vương sánh với thân hình xinh đẹp của người 

nước An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật cũng lại không bằng, trăm ngàn muôn 

ức chẳng thể tính kể được.  

Này A-nan ! Ở nước An Lạc, trời người có những y phục, uống ăn, hoa 

hương, chuỗi ngọc, phan, lọng, âm thanh vi diệu, cung điện, nhà cửa, lâu đài đều 

cân xứng theo thân hình cao thấp lớn nhỏ của họ. Hoặc một báu, hai báu, nhẫn 

đến vô lượng thứ báu tùy theo ý họ muốn mà hiện đến.  

Nước ấy lại có gấm lụa vi diệu trải trên đất báu, trời người nước ấy đi trên 

đó.  

Nước An Lạc ấy được giăng che với vô lượng màng lưới báu bằng chỉ 

vàng xỏ chơn châu và trăm ngàn thứ châu báu trân diệu đẹp lạ xen lẫn trang 

nghiêm. Bốn phía thòng rũ những cái linh báu. Màu sắc, ánh sáng rất mực nghiêm 

lệ.  

Gió công đức tự nhiên thổi động nhẹ.. Gió đó điều hòa, chẳng lạnh chẳng 

nóng, ấm mát dịu dàng thổi đến màng lưới báu và những cây báu phát ra vô lượng 

pháp âm vi diệu, thoảng phất muôn thứ hương thơm công đức ấm áp. Ai được 

nghe thì phiền não trần lao tự nhiên chẳng phát khởi. Gió chạm đến thân thì đều 

được khoái lạc như Tỳ-kheo nhập diệt tận định.  

Lại gió thổi hoa rơi khắp mọi nơi trong nước ấy, theo màu hoa có thứ lớp 

chẳng tạp loạn. Những hoa ấy mềm dịu chói sáng hơi thơm ngào ngạt. Chân đi 

giẫm lên hoa lún xuống bốn tấc, vừa dở chân hoa trở lại như cũ. Việc dùng của 
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hoa đã xong, đất tự nứt ra, hoa theo đó ẩn mất sạch hết không còn sót. Tùy theo 

thời tiết, gió thổi rải hoa rơi trải mặt đất báu ngày đêm sáu lần như vậy.  

Lại có những hoa sen báu khắp cả nước ấy. Mỗi đóa hoa sen báu có trăm 

ngàn ức cánh, vô lượng màu sắc chói sáng. Hoa sắc xanh ánh sáng xanh, hoa sắc 

trắng ánh sáng trắng, vành đỏ tím huyền, màu nào sáng ấy rực rỡ hơn cả mặt trời, 

mặt trăng. Trong mỗi đóa hoa sen phát ra ba mươi sáu trăm ngàn ức tia sáng, 

trong mỗi tia sáng hiện ra ba mươi sáu trăm ngàn ức Phật thân màu vàng tử kim 

đủ những tướng tốt. Mỗi đức Phật lại phóng trăm ngàn ánh sáng khắp vì mười 

phương mà nói pháp vi diệu. Chư Phật ấy đều gầy dựng vô lượng chúng sanh ở 

nơi Chánh Đạo.  

Này A-nan ! Có chúng sanh nào, sanh về cõi nước An Lạc ấy thì đều ở bậc 

chánh định tụ cả. Tại sao vậy ? Vì nước ấy không có hạng tà tụ và bất định tụ.  

Hằng sa chư Phật Như Lai mười phương đồng khen ngợi oai thần công 

đức bất khả tư nghị của đức Vô Lượng Thọ Phật.  

Có những chúng sanh nghe danh hiệu đức Phật ấy, lòng tin vui mừng nhẫn 

đến phát một niệm chí tâm hồi hướng nguyện cầu sanh về nước ấy, thì liền được 

vãng sanh ở bậc bất thối chuyển, chỉ trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng 

Chánh Pháp.  
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BA PHAÅM VAÕNG-SANH 
 

Này A-nan ! Chúng sanh ở mười phương, những người và chư Thiên 

nguyện cầu sanh về nước an lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật có ba hạng:  

Hạng thượng phẩm là những người bỏ nhà, lìa ái dục mà làm Sa-môn, 

phát tâm Vô thượng Bồ-đề, chuyên một mật niệm Vô Lượng Thọ Phật 

(Amitayus), tu các công đức, nguyện sanh về nước ấy. Lúc chúng sanh này lâm 

chung, đức Vô Lượng Thọ Phật cùng hàng Thánh chúng hiện ra trước người ấy, 

liền theo đức Phật sanh về nước An Lạc, tự nhiên hóa sanh từ trong hoa sen thất 

bảo, ở bậc Bất Thối Chuyển, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại.  

 

 

 

Vì thế nên, này A-nan ! Có ai muốn hiện đời được thấy đức Vô Lượng 

Thọ Phật thì phải phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tu những công đức, nguyện sanh 

về nước An Lạc.  

Này A-nan ! Hạng trung phẩm là những Người và chư Thiên ở các thế 

giới mười phương, có ai chí tâm nguyện sanh về nước ấy, nhưng phải phát tâm 

Vô thượng Bồ-đề, chuyên một mặt niệm Vô Lượng Thọ Phật, làm lành hoặc ít 

hoặc nhiều, giữ gìn giới Bát quan trai, xây dựng tháp tượng, trai tăng, treo phan, 

thắp đèn, rải hoa, đốt hương, dùng đây để hồi hướng nguyện sanh về nước An Lạc 
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(Sukhavati). Lúc người này lâm chung, đức Vô Lượng Thọ Phật hóa hiện thân 

ra đủ tướng tốt và quang minh như chơn Phật cùng với Thánh chúng đến trước 

người ấy, liền theo đức Hóa Phật sanh về nước An Lạc ở bậc Bất Thối Chuyển. 

Công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm.  

 

Này A-nan ! Hạng hạ phẩm là có những Người và chư Thiên ở các thế 

giới mười phương chí tâm muốn sanh về nước An Lạc, giả sử chẳng làm được các 

công đức, họ phải phát tâm Vô thượng Bồ-đề, một mặt chuyên tâm niệm Vô 

Lượng Thọ Phật cho đến mười niệm nguyện sanh nước An Lạc, hoặc nghe pháp 

Ðại thừa vui mừng tin ưa chẳng sanh nghi hoặc niệm Vô Lượng Thọ Phật cho đến 

một niệm, dùng tâm chí thành nguyện sanh nước An Lạc. Người ấy lúc lâm chung 

chiêm bao thấy đức Vô Lượng Thọ Phật cũng được vãng sanh, công đức trí huệ 

kế bậc trung phẩm.  

Này A-nan ! Ðức Vô Lượng Thọ Phật oai thần vô cực. Vô lượng vô biên 

bất khả tư nghị chư Phật Như Lai ở các thế giới mười phương, không đức Phật 

nào chẳng khen ngợi Vô Lượng Thọ Phật.  

Hằng hà sa Phật quốc ở phương Ðông kia có vô lượng vô biên chúng Bồ-

tát thảy đều đến chỗ đức Vô Lượng Thọ Phật để cung kính cúng dường đức Phật 
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ấy và chúng Bồ-tát, Thanh-văn, rồi nghe thọ Kinh pháp tuyên bá giáo hóa. Chín 

phương khác cũng như vậy.  

 Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ tụng rằng:  

Các cõi Phật phương Ðông 

Số như cát sông Hằng 

Chúng Bồ-tát nước ấy,  

Ðến lạy Vô Lượng [Thoï] Phật.  

Ba phương và bốn hướng,  

Thượng hạ cũng như vậy,  

Chúng Bồ-tát nước ấy,  

Ðến lạy Vô Lượng [Thoï] Phật.  

Tất cả chúng Bồ-tát,  

Ðều mang hoa Trời đẹp,  

Hương trời, y vô giá, 

Cúng dường Vô Lượng [Thoï] Phật.  

Ðều cùng tấu nhạc Trời, 

Phát ra tiếng hòa nhã,  

Ca ngợi đấng Tối Thắng,  

Cúng dường Vô Lượng [Thoï] Phật.  

Thấu suốt thần thông huệ,  

Chứng nhập thâm pháp môn,  

Ðầy đủ tạng công đức,  

Diệu trí chẳng ai bằng.  

Huệ nhựt soi thế gian,  

Tiêu trừ mây sanh tử,  

Cung kính nhiễu ba vòng,  

Cúi lạy đấng Vô thượng.  

Thấy nước ấy nghiêm tịnh,  

Vi diệu khó nghĩ bàn,  

Nên phát tâm vô thượng,  
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Nguyện nước con cũng vậy.  

Liền đó Vô Lượng [Thoï] Phật,  

Hoan hỷ miệng mỉm cười,  

Miệng phóng vô số quang,  

Chiếu khắp mười phương cõi.  

Quay về vòng quanh thân,  

Ba vòng vào đảnh Phật,  

Tất cả chúng Trời, Người,  

Ðều vui mừng hớn hở.  

Quaùn Thế Âm Bồ-tát,  

Chỉnh y cúi đầu hỏi,  

Cớ sao đức Phật cười,  

Ngưỡng mong Phật nói ý ?  

Tiếng Phật như sấm động,  

Bát âm vang tiếng diệu,  

Sẽ thọ ký Bồ-tát,  

Ông lắng nghe Ta nói.  

Bồ-tát mười phương đến,  

Ta đều biết họ muốn,  

Nguyện cầu nước nghiêm tịnh,  

Thọ ký sẽ thành Phật.  

Giác ngộ tất cả pháp,  

Ðường như mộng, ảo, vang,  

Ðầy đủ những diệu nguyện,  

Tất thành nước như vậy.  

Biết pháp như điện, ảnh,  

Trọn vẹn đạo Bồ-tát,  

Ðủ các cội công đức,  

Thọ ký sẽ thành Phật.  

Thông đạt các pháp tánh,  

Tất cả không, vô ngã,  
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Chuyên cầu nước Phật tịnh,  

Tất thành nước như vậy.  

Chư Phật bảo Bồ-tát,  

Phải đến Phật Vô Lượng [Thoï],  

Nghe pháp thích vâng làm,  

Mau được chỗ thanh tịnh.  

Ðến nước nghiêm tịnh ấy,  

Thì mau được thần thông,  

Ở chỗ Phật Vô Lượng [Thoï],  

Thọ ký thành Chánh giác.  

Phật ấy có bổn nguyện,  

Nghe danh muốn vãng sanh,  

Ðều được sanh nước ấy,  

Ở bậc Bất Thối Chuyển,  

Bồ-tát phát chí nguyện.  

Muốn nước con không khác,  

Nhớ độ khắp tất cả,  

Danh vang khắp mười phương,  

Phụng sự ức (107) Như Lai.  

Biến hóa đến các nước,  

Cung kính cúng dường Phật,  

Trở về nước An Laïc (Sukhavati).  

Người nào không tâm lành,  

Chẳng được nghe kinh này,  

Người có giới thanh tịnh,  

Mới được nghe Chánh pháp.  

Ðã từng thấy chư Phật,  

Thì tin được việc này,  

Cung kính nghe phụng hành,  

Hớn hở rất vui mừng.  

Kiêu mạn, ngu, giải đãi,  
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Khoù tin được pháp này,  

Ðời trước thấy chư Phật,  

Thích nghe giáo pháp này.  

Thanh-văn hoặc Bồ-tát,  

Chẳng biết được tâm Phật,  

Ví như người sanh-manh (muø loøa),   

Muốn dẫn đường người khác.  

Biển trí huệ của Phật,  

Sâu rộng không bờ đáy,  

Nhị thừa chẳng lường được,  

Chỉ riêng Phật sáng tỏ.  

Giả sử tất cả người,  

Ðều đắc đạo cả thảy,  

Huệ nhãn biết bổn Không (Sunyata),  

Ức kiếp suy Phật-trí.  

Tận lực cố giảng nói,  

Vẫn chẳng biết được rõ,  

Trí Phật không ngằn mé,  

Tột thanh tịnh như vậy.  

Thọ mạng rất khó được,  

Ðời Phật cũng khó gặp,  

Có tín huệ cũng khó,  

Nếu nghe siêng năng cầu.  

Nghe pháp được chẳng quên,  

Cung kính rất vui mừng,  

Là bạn lành của ta,  

Vì vậy phải phát tâm.  

Daàu lửa khắp thế giới,  

Quyết vượt qua nghe pháp,  

Ðể được thành Phật đạo,  

Rộng độ dòng sanh tử.  
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Ðức Phật bảo ngài A-nan:  

Bồ-tát ở nước An Lạc rốt ráo đều sẽ đến bậc Nhứt Sanh Bổ Xứ (1). Trừ 

những vị coù bổn nguyện vì chúng sanh mà lập nguyện công đức lớn để tự trang 

nghiêm, muốn độ thoát khắp cả chúng sanh.  

Này A-nan ! Hàng Thanh-văn ở nước An Lạc thân chiếu ánh sáng một 

tầm, thân Bồ-tát chiếu ánh sáng trăm do tuần.  

Có hai Bồ-tát tối tôn đệ nhứt oai thần quang minh chiếu khắp cõi Ðại thiên 

(109 theá giôùi heä).   

 

__________________________________________ 

(1) Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát: Vị naày chỉ còn sanh vào cõi Tịnh Độ một lần nữa là được lên 
ngôi Phật, thường chỉ áp dụng cho Bồ Tát, trong số đó có vô-số “Thượng Thiện Nhân” . 
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Ngài A-nan thưa: “Bạch đức Thế Tôn Hai Bồ-tát ấy danh hiệu là gì ?”  

Ðức Phật bảo ngài A-nan:  

Này A-nan ! Bồ-tát thứ nhứt hiệu là Quán Thế Âm (Avalokitesvara), Bồ-

tát thứ hai hiệu là Ðại Thế Chí. Hai Bồ-tát ấy ở cõi nước Ta Bà này tu Bồ-tát 

hạnh, lúc mạng chung chuyển sanh về nước An Lạc.  

Này A-nan ! Có chúng sanh nào sanh về nước An Lạc, thân của họ đều 

đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, thành mãn trí huệ thâm nhập diệu pháp, thần thông 

vô ngại, các căn sáng suốt mau lẹ. Người căn trí chậm lụt nhứt thì thành tựu hai 

Pháp nhẫn: AÂm Höôõng Nhaãn, Nhu Thuaän Nhaãn. Người căn trí lanh lợi thì được 

Vô Sanh Pháp Nhẫn, khoâng theå keå xieát.  

Lại chư Bồ-tát ở nước ấy mãi đến thành Phật chẳng sanh vào Ác Đạo, thần 

thông tự tại thường biết túc mạng. Trừ người sanh về đời ác ngũ trược ở phương 

khác như quốc độ Ta Bà của Ta đây.  

Này A-nan ! Bồ-tát nước An Lạc thừa oai thần của đức Vô Lượng Thọ 

Phật, khoảng thời gian một bữa ăn, đi đến vô lượng thế giới mười phương cung 

kính cúng dường chư Phật Thế Tôn, theo ý nghĩ của họ, những món cúng dường 

như hoa, hương, kỹ nhạc, y phục, phan lọng, vô số vô lượng thứ tự nhiên hóa hiện 

ra, tất cả đều trân quý vi diệu thế gian chẳng có được. Chư Bồ-tát ấy liền đem rải 

lên cúng dường chư Phật và chư Bồ-tát Thanh-văn. Những thứ ấy ở trên không 

hóa thành lọng hoa xinh đẹp sáng chói tỏa hương thơm khắp nơi. Lọng hoa ấy chu 

vi bốn trăm dặm, rồi lần lần lớn gấp bội cho đến trùm khắp cõi Ðại thiên, sau đó 

tuần tự ẩn mất.  

Chư Bồ-tát đều vui mừng thăng lên hư không đồng tấu Thiên nhạc, dùng 

âm thanh vi diệu ca ngợi công đức của chư Phật, lắng nghe Kinh pháp vui mừng 

vô lượng. Cúng dường chư Phật xong, bỗng nhiên nhẹ nhàng bay về bổn quốc An 

Lạc vẫn còn trước giờ ăn.  

Này A-nan ! Lúc đức Vô Lượng Thọ Phật ban pháp ngữ cho hàng Trời, 

Người, Thanh-văn, Bồ-tát thì đều vân tập tại thất bửu giảng đường. Thính chúng 

được nghe diệu pháp không ai là chẳng khai ngộ vui mừng. Liền đó bốn phương 

tự nhiên gió nhẹ thổi động những cây thất bửu phát ra ngũ âm. Vô lượng hoa đẹp 

theo gió bay tứ tán để cúng dường bất tuyệt. Tất cả hàng chư Thiên đều mang 
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trăm ngàn thứ hoa hương cõi trời và muôn thứ kỹ nhạc Trời cúng dường Đức Phật 

ấy cùng Bồ-tát, Thanh-văn. Rải hoa hương khắp nơi, hòa tấu âm nhạc, chư Thiên 

hàng hàng lớp lớp trước sau qua lại, vẹt tránh lẫn nhau. Trong lúc ấy, tất cả đều 

sung sướng khoái lạc chẳng thể nói được.  

Này A-nan ! Chư Bồ-tát sanh về nước An Lạc có giảng thuyết được thì 

thường tuyên Chánh pháp thuận theo trí huệ chẳng hề sai thất.  

Trong nước An Lạc, chư Bồ-tát đối với vạn vật không có tâm ngã sở, 

không có tâm nhiễm trước, qua lại đi đứng tâm không hệ lụy tùy ý tự tại, không 

khen lấy hay chê bỏ, không quan niệm bỉ ngã, không ý nghĩ tranh giành. Ðối với 

mọi người có tâm đại từ đại bi, chỉ nghĩ đến việc làm lợi ích, lòng luôn nhu thuận 

điều phục không hề giận hờn, không lười biếng chán nản, lìa cái triền được thanh 

tịnh, có những tâm bình đẳng, tâm thù thắng, thâm tâm, định tâm, tâm yêu pháp, 

thích pháp và mừng được pháp, diệt trừ phiền não, rời tâm AÙc Đạo, trọn vẹn công 

hạn của Bồ-tát, thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, được thâm thiền định, thần 

thông và trí huệ, chỉ ở bảy phần Bồ-đề, tu tâm Phật-thừa (Buddhayana), nhục 

nhãn trong sáng không gì chẳng thấy biết rõ, Thiên nhãn thông đạt vô hạn vô 

lượng, Huệ nhãn thấy Chơn Đế đến được bờ kia, Pháp nhãn quan sát rốt ráo các 

Đạo, Phật nhãn đầy đủ chiếu rõ Pháp tánh (Dharmata), dùng trí vô ngại giảng 

thuyết cho người, xem khắp ba cõi trống rỗng không chỗ có, chí cầu Phật-thừa đủ 

các biện tài, trừ diệt khổ họa phiền não của chúng sanh.  

Laïi nöõa, chư Bồ-tát naày từ Như Lai sanh ra, neân hiểu Pháp Như Như Baát 

Ñoäng (Tathata), biết rành tập diệt âm thanh phương tiện, chẳng thích thế tục ngữ 

ngôn, ưa mến đàm luận Chánh pháp, tu tập những gốc lành, chí tôn sùng Phật 

đạo, biết tất cả pháp thảy đều tịch diệt, hai thứ còn thừa là sanh thân và phiền não 

đều hết, nghe nói pháp thậm thâm lòng chẳng nghi chẳng sợ, thường hay tu hành 

đức tánh đại bi sâu xa vi diệu chở che cho tất cả, rốt ráo Nhứt-thừa (Ekayana töùc 

Phaät-Thöøa) đến bờ kia, quyết đoán lưới nghi trí tuệ từ tâm phát ra, gồm bao Phật 

pháp không để soùt, trí huệ rộng sâu như Đại Hải, Tam Muội vững chắc như sơn 

vương, trí huệ chiếu sáng trong sạch hơn hẳn mặt nhựt, mặt nguyệt, pháp thanh 

bạch đều đã đầy đủ, soi các công đức đồng một trong sạch như núi Tuyết, tâm 
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không phân biệt như mặt đất không nghĩ sạch dơ tốt xấu sai khác, rửa sạch những 

cấu nhiễm trần lao như tịnh thủy, cháy hết tất cả củi phiền não như lửa hồng, đi 

qua các thế giới không chướng ngại như gió lớn, với tất cả không dính mắc như 

hư không, nơi tất cả thế gian không bị nhiễm ô như hoa sen, chuyên chở chúng 

sanh ra khỏi sanh tử như cỗ xe lớn, chấn đại pháp lôi cảnh giác kẻ chưa thức tỉnh 

như mây dày mưa pháp cam lộ nhuần ướt chúng sanh như mưa lớn, loài Ma 

ngoại đạo chẳng động đến được như núi Kim Cương, nói các pháp lành và là bậc 

tối thượng thủ như Phạm Thiên Vương, che mát tất cả những cây Ni-câu-luật 

(nyagradha), rất là ít có, khó gặp như hoa Ưu-đàm-bát (udumbara), oai phục ngoại 

đạo như Kim Sí Điểu (Garuda), không có chứa để như loài du cầm, không ai 

thắng được như Ngưu Vương, khéo điều phục thuần thục như Tượng Vương, 

được vô sở úy như Sư tử Vương, đại từ bình đẳng như hư không rỗng rang, dứt 

lòng ganh ghét vì chẳng đố kỵ người hơn mình,  

Chư Bồ-tát chuyên ưa cầu pháp lòng chẳng chán đủ, thường muốn giảng 

dạy chí nguyện chẳng mỏi mệt, đánh Pháp cổ, dựng Pháp tràng, chiếu Huệ nhựt, 

trừ si ám, tu lục hòa kính, thường hành Pháp thí, chí dũng mãnh tinh tiến, lòng 

không khiếp nhược thối chuyển, là đèn sáng cho đời, là ruộng phước thù thắng, 

thường làm thầy dìu dắt bình đẳng không thương ghét, chỉ thích Chánh Đạo 

không ưa muốn gì khác, nhổ gai ái dục để an ổn quần sanh, công đức trí huệ đều 

thù thắng không ai là chẳng tôn kính, diệt ba chướng du hý thần thông, đầy đủ tất 

cả những lực như: nhơn lực, duyên lực, ý lực, nguyện lực, phương tiện lực, 

thường lực, thiện lực, định lực, huệ lực, đa văn lực, thí lực, giới lực, nhẫn lực, tinh 

tiến lực, thiền định lực, trí huệ lực, chánh niệm lực, chỉ quán lực, thần thông lực, 

và năng lực điều phục các chúng sanh đúng pháp, sắc thân tướng hảo công đức 

biện tài đều đầy đủ trang nghiêm không ai bằng, cung kính cúng dường vô lượng 

chư Phật, thường được chư Phật đồng khen ngợi, đã rốt ráo các môn Ba-la-mật 

của Bồ-tát, tu các môn không, vô tướng, vô nguyện tam muội và các môn tam 

muội bất sanh bất diệt, rời xa địa vị Thanh-văn và Duyên-giác.  
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Này A-nan ! Chư Bồ-tát nước An Lạc thành tựu vô lượng công đức như 

vậy. Ta chỉ nói lược cho ông đó thôi. Nếu nói rộng thời nói suốt trăm ngaøn muôn 

kiếp cũng chẳng hết được.  

     

           Shakyamuni vaø 8 Boà Taùt    Di-Laëc Boà-Taùt 

 

Ðức Phật gọi ngài Di Lặc (Maitreya) Bồ-tát mà bảo rằng:  

Này A-dật-đa ! Công đức và trí huệ của hàng Thanh-văn và Bồ-tát nước 

An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật chẳng thể kể nói được.  

Lại quốc độ ấy vi diệu an lạc thanh tịnh dường ấy, sao chư Thiên và mọi 

người chẳng gắng sức làm lành, phải đều siêng năng tinh tiến nỗ lực tự cầu tất 

được siêu tuyệt vãng sanh nước An Lạc, dứt ngang năm Ác Đạo, ác đạo tự nhiên 

đóng bít, con đường đạo tiến lên không cùng tột dễ đến mà không có người, nước 

ấy chẳng trái bỏ một ai lại có sức kéo dắt tự nhiên.  

Sao mọi người chẳng vứt bỏ việc đời để chuyên cần tu hành cầu nên đạo 

đức để được tột sự trường sanh hưởng vui không cùng cực.  

Nhưng, người đời phần đông phước mỏng, cùng tranh nhau những sự 

chẳng cần kíp, ở tại trong chỗ kịch ác tột khổ mà nhọc nhằn kinh doanh chật vật 
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để tự cung cấp. Không luận là người tôn kẻ ti, người nghèo, kẻ giàu, trẻ già nam 

nữ đều lo nghĩ về tiền tài, vất vả sầu khổ mãi nghĩ mãi lo không lúc nào yên. Có 

ruộng lo ruộng, có nhà lo nhà, có trâu ngựa, lục súc, nô tỳ, tiền của, y thực, trăm 

ngàn thứ lại lo trăm ngàn thứ. Toan tính cầu lợi lo nghĩ buồn sợ bỗng chốc bị trộm 

cướp, nước cuốn, lửa cháy, sung công, tài sản tiêu tan thân mang tai họa, lại sầu 

khổ phẫn uất. Nếu tài sản không bị tiêu tan, thân không bị tai họa, nhưng cuối 

cùng vô thường bỗng đến, thân chết mạng chung, tay không mà đi không mang 

món gì theo được.  

 Ðức Phật bảo ngài Di Lặc Bồ-tát và hàng chư Thiên nhơn chúng rằng:  

Nay Ta nói với các người, thế nhơn do những sự việc ấy nên chẳng đắc 

Đạo.  

Phải suy nghĩ chín chắn, nên xa lìa những điều ác, chọn những điều lành 

rồi siêng năng thực hành.  

AÙi dục, vinh hoa là những thứ chẳng thể bảo tồn mãi mãi, rồi đều sẽ ly tan 

không có gì đáng vui đáng thích. May mắn gặp Đức Phật tại thế phải kíp chuyên 

cần tu tập, người nào có chí nguyện sanh về nước An Lạc thì được trí huệ sáng 

suốt, công đức thù thắng. Chẳng nên buông lung theo lòng dục vọng mà phụ rẫy 

lời dạy trong kinh pháp giới luật để rồi phải rơi ở sau người. Nếu có ai còn thắc 

mắc hay chẳng hiểu Kinh pháp nên đem hỏi Phật. Ta sẽ giải thuyết cho.  

 Bấy giờ, ngài Di Lặc Bồ-tát tiến ra quỳ dài bạch đức Phật:  

Ðức Thế Tôn oai thần tôn trọng giảng nói rất hay. Tôi lắng nghe kinh ngữ 

mà đức Phật vừa nói, suy gẫm kỹ lại thì người đời thiệt đúng như lời đức Phật đã 

phán dạy.  

Nay đức Phật thương xót hiển thị Đại Đạo, tất cả đều sáng mắt ra được lợi 

ích lành rất lớn, không ai là chẳng vui mừng. Chư Thiên, nhơn dân cho đến các 

loài nhuyến động đều nhờ từ ân của đức Phật mà thoát khỏi ưu khổ.  

Ðức Phật dạy bảo rất sâu rất lành. Phật trí thấy suốt mười phương ba đời, 

chẳng sự gì là chẳng rành rẽ.  

Ngày nay, chúng tôi được giải thoát đây, đều là nhờ đời trước đức Phật đã 

từng khổ nhọc cầu Đạo vậy.  
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AÂn đức của Phật trùm khắp, phước lớn vòi vọi quang minh chiếu suốt, đạt 

thấu pháp Không (Sunyata), khai nhập tịch diệt, cảm động mười phương vô cùng 

vô cực.  

Ðức Phật là đấng Pháp Vương, là thầy của tất cả trời người, tùy theo sở 

nguyện của họ đều làm cho họ đắc Đạo. Nay được gặp đức Phật lại được nghe về 

đức Vô Lượng Thọ Phật không ai là chẳng vui mừng tâm được khai ngộ.  

 Ðức Phật bảo ngài Di Lặc Bồ-tát:  

Ông nói rất phải. Nếu ai mến kính đức Phật thì thiệt là sự đại thiện. Trong 

thiên hạ lâu lâu mới có Phật ra đời.  

Nay Ta ở đời này làm Phật diễn nói Kinh pháp tuyên bố Đạo dứt các lưới 

nghi, nhổ gốc ái dục, ngăn nguồn xấu ác, đi khắp ba cõi không bị chướng ngại, 

khai thị Ngũ Đạo độ kẻ chưa được độ, quyết chánh con đường sanh tử và Niết-

bàn.  

Này A-dật-đa (Ajita)! Từ vô số kiếp đến nay, ông tu Bồ-tát hạnh 

(Bodhisattvacarya) để độ chúng sanh. Những người nhờ ông mà được đắc Đạo 

cho đến chứng Niết-bàn chẳng thể đếm noåi.  

Chư Thiên và nhân dân tứ chúng từ nhiều kiếp đến nay xoay lăn trong 

Ngũ Đạo lo sợ khốn khổ chẳng nói hết được. Mãi đến đời nay vẫn chưa dứt sanh 

tử. Gặp được đức Phật nghe thọ Kinh pháp và được nghe về đức Vô Lượng Thọ 

Phật, thật là được lợi lành rất lớn. Ta mừng cho đó.  

Các người ngày nay cũng nên tự nhàm chán sanh lão bệnh tử (samsara) 

thống khổ, thân ngũ ấm hôi nhơ vô thường không có gì đáng vui thích. Phải tự 

quyết đoán đoan thân chánh hạnh làm nhiều việc lành, trừ sạch tâm nhơ bẩn, ngôn 

hạnh trung tín trong ngoài tương ưng, tự độ mình mà cũng cứu giúp người khác, 

thành tâm cầu nguyện chứa nhóm đức lành. Dầu phải cần khổ tu hành nhưng chỉ 

là một đời ngắn ngủi, về sau được sanh về nước An Lạc của đức Vô Lượng Thọ 

Phật hưởng sự khoái lạc vô cực, mãi mãi hiệp với Đạo, khỏi hẳn sanh tử, không 

còn họa hoạn tham sân ngu si, muốn thọ một kiếp hay trăm ngàn muôn ức kiếp 

đều tùy ý tự tại, tất cả đều vô vi tự nhiên kế Đạo tịch diệt.  
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Các người phải đều tinh tiến phát nguyện tu hành, không được nghi ngờ 

chần chờ tự gây lấy tội vạ mà phải sanh về cung điện bảy báu ở biên địa của nước 

ấy, chịu lấy tai ách trong năm trăm năm.  

Ngài Di Lặc Bồ-tát bạch đức Phật: “Chúng con nhận lãnh lời răn dạy của đức Phật, 

chuyên cần tu học y giáo phụng hành, chẳng dám có lòng nghi ngờ”.  

Ðức Phật lại bảo ngài Di Lặc Bồ-tát rằng:  

Các người có thể ở đời này đoan tâm chánh ý chẳng làm những điều ác đó 

là chí đức, mười phương thế giới không đâu sánh bằng. Tại sao vậy?  

ÔÛ quốc độ của chư Phật, hàng chư Thiên và nhơn dân tự nhiên làm điều 

lành, chẳng phạm nhiều điều ác, họ rất dễ khai hóa. Hiện nay, Ta làm Phật ở thế 

gian này, ở trong ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, chỗ quá khổ lụy, giáo hóa chúng 

sanh khiến họ trừ ngũ ác, bỏ ngũ thống, rời ngũ thiêu, điều phục ý họ khiến họ trì 

ngũ thiện, cho họ được phước đức thoát khỏi thế gian chứng nhập đạo Niết-bàn 

trường thọ.  

Này A-dật-đa (Ajita)! Những gì là ngũ ác, ngũ thống (ñau) và ngũ thiêu 

(ñoát) ? Thế nào là tiêu hóa ngũ ác, khiến trì ngũ thiện được phước đức thoát khỏi 

thế gian chứng nhập đạo Niết-bàn trường thọ ?  
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NGUÕ AÙC, NGUÕ THOÁNG, NGUÕ THIEÂU 
 

 

Ðiều ác thứ nhöùt: Từ Trời, Người cho đến các loài giun, bọ (nhuyeán 

ñoäng), phần đông muốn làm các điều ác đều như thế này: Kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, 

giành giựt tàn hại, sát lục cho đến ăn thịt lẫn nhau. Họ chẳng biết làm lành, ác 

nghịch vô đạo.  

Coù Nghiệp-nhơn tất chịu Quả-báo, nên có những sự nghèo cùng hạ tiện cô 

độc, đui điếc câm ngọng, tệ ác ngu si, thậm chí có hạng cuồng điên, chẳng nên 

hình.  

Còn những người tôn quý hào phú cao tài minh đạt, đó là do đời trước họ 

nhơn từ hiếu để tích đức làm lành.  

Lúc sống vướng phải pháp luật thế gian, lao tù đày đọa, chịu mọi hình 

phaït, rõ ràng trước mắt, ngục tù khó mong ra khỏi. Kẻ chẳng kiêng sợ giữ gìn làm 

ác bị tội phải xử phạt cầu thoát khó được. Thế gian có những sự hiện tiền trước 

mắt như vậy. Khi chết đời sau càng sâu càng khổ vào chỗ u minh thọ lấy thân 

hình, nên có tự nhiên tam đồ vô lượng khổ não, chuyển đổi thân hình, thọ mạng 

hoặc dài hay ngắn, Thần Thức tự nhiên đến đó theo nhau cùng sanh, báo đền lẫn 

nhau không có lúc nào thôi dứt, tội ác chưa hết thì chẳng thể thoát lìa, đau khổ 

chẳng nói được. Con đường thiện ác nhân quả đương nhiên như vậy.  

Ðây là đại ác thöù nhöùt, thống thöù nhöùt, thiêu thöù nhöùt, như lửa lớn 

đốt cháy thân người. Có ai ở trong ấy nhứt tâm nhiếp ý đoan thân chánh hạnh 

chuyên làm điều lành chẳng phạm tội ác thì được độ thoát, có phước đức lớn, 

sanh lên cõi Trời, hoặc chứng nhập Niết-bàn. Ðây là đại thiện thöù nhöùt vậy.  

Ðiều ác thứ hai: Người thế gian, cha con anh em chồng vợ vô nghĩa, vô 

đạo, chẳng thuận pháp độ, xa xí hoang dâm, kiêu mạn, phóng túng, đều riêng 

muốn khoái ý, nên buông lung theo lòng họ, khi dối lẫn nhau, tâm khẩu mâu 

thuẫn, lời cùng ý không thành thật, siểm nịnh chẳng trung, xảo ngôn dua mị, ghét 

người Hiền, chê người lành. Làm Vua bất minh, làm Quan lộng quyền, tại vì 
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chẳng chánh khi dối lẫn nhau, hãm hại trung can, dung dưỡng gian nịnh. Tôi khi 

Chúa, con khi cha, anh em chồng vợ bè bạn lường gạt lẫn nhau. Ai ai cũng cưu 

lòng tham dục, sân hận, ngu si, muốn mình được nhiều mặc người tổn hại. Chẳng 

nghĩ nhà phá thân vong, chẳng quản tội trước họa sau, cho đến thân thuộc, nội 

ngoại liên lụy diệt tộc.  

Có khi gia đình bè bạn xóm làng chợ búa, dân ngu tranh giành lợi hại, do 

giận hờn mà kết oán thù. Kẻ giàu dư dả lại bỏn sẻn chẳng chịu thí cho, tham ái 

quá nặng tâm nhọc thân khổ. Cuối cùng rồi không chỗ cậy nhờ đến đi một mình 

không ai theo giúp. Thiện và ác, họa và phước theo người mà sanh, hoặc ở chỗ 

vào chốn khổ, sau đó mới hối hận thì đâu còn kịp.  

Người đời vì tâm khờ ít trí, thấy người làm lành thì chê ghét chẳng chịu 

ngưỡng mộ để được bằng. Chỉ muốn làm ác, làm điều phi pháp. Thường có tâm 

trộm cắp trông đoạt được của người. Phá của tiêu tan rồi đi tìm cầu. Tâm tà chẳng 

chánh, sợ người hơn mình. Chẳng lo tính trước việc đến mới ăn năn.  

Hiện đời bị phép nước tù phạt trị tội. Sau khi chết đọa vào AÙc Đạo, nên có 

tự nhiên Tam Đồ chịu khổ vô lượng. Xoay vần trong đó nhiều đời nhiều kiếp 

không có lúc ra khỏi, khó được giải thoát, đau khổ chẳng nói được.  

Ðây là đại ác thöù hai, thống thöù hai, thiêu thöù hai, như lửa lớn đốt 

cháy thân người. Có người nào ở trong ấy mà nhứt tâm, chế ý, đoan thaân, chánh 

hạnh, chuyên làm điều lành, chẳng phạm điều ác, thì được độ thoát, có nhiều 

phước đức, hoặc sanh lên cõi Trời, hoặc chứng nhập Niết-bàn. Ðây là đại thiện 

thöù hai vậy.  

Ðiều ác thứ ba: Người đời nương nhờ nhau mà sống còn ở trong trời đất, 

tuổi thọ không được bao nhiêu. Trên có các nhà hiền minh, Trưởng giả, tôn quý 

hào phú, dưới có những kẻ nghèo cùng ti tiện, yếu kém ngu phu. Trong đó, có 

những người bất thiện thường cưu lòng tà ác, chỉ nghĩ nhớ dâm dật ái dục, phiền 

não đầy bụng, ngồi đứng chẳng an, tham lam muốn lấy không của người, chán 

ghét vợ nhà lén lút ra vào, hao tổn gia tài làm điều phi pháp. Tụ hội bè đảng, đem 

quân xâm lăng, đánh cướp giết hại, cưỡng đoạt vô đạo; ra ngoài làm ác, chẳng tự 
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làm ăn, trộm cắp, bức hiếp, buông lung hưởng lạc; hoặc đối với họ hàng, chẳng kể 

người nên kẻ dưới, bà con nội ngoại, buồn khổ chán ghét, lại cũng chẳng sợ phép 

nước cấm ngăn. Tội dữ như thế, chạm đến cả Người và Quỷ; Nhật Nguyệt soi 

thấy, Thần minh xét biết, nên bị đọa vào Tam đồ khổ não; quanh quẩn trong đó, 

nhiều đời nhiều kiếp, chẳng hẹn ngày ra, khổ đau khôn xiết! Ác nghiệp chiêu báo, 

sau khi chết đọa vào Tam Đồ chịu vô lượng khổ não, xoay vần trong đó nhiều đời 

nhiều kiếp không có thời gian ra khỏi, khó được giải thoát, đau đớn chẳng thể nói 

được.  

Ðây là đại ác thöù ba, thống thöù ba, thiêu thöù ba, như lửa lớn đốt cháy 

thân người. Có ai ở trong ấy nhứt tâm, chế ý, đoan than, chánh hạnh, chuyên laøm 

điều lành, chẳng phạm điều ác, thì được độ thoát, có nhiều phước đức, hoặc sanh 

lên coõi Trời, hay chứng nhập Niết-bàn. Ðây là đại thiện thöù ba vậy.  

Ðiều ác thứ bốn: Người đời chẳng nghĩ làm lành để dạy bảo lẫn nhau, lại 

cùng làm những điều ác, những là lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ. Cãi vã 

chê bai, ganh ghét người lành, hãm hại người hiền rồi đứng bên vui thích. Bất 

hiếu với cha mẹ, khinh mạn Sư trưởng. Vô tín với bằng hữu, tự tôn, tự đại, cho 

mình là hay là phải, cậy quyền ỷ thế, áp bức người, làm ác không biết hổ thẹn, 

chẳng tự biết mình. Tự cho mình là khỏe muốn mọi người kính nể. Chẳng sợ trời 

đất, thần minh nhựt nguyệt, chẳng chịu làm lành, khó giáo hóa. Không kiêng sợ ai 

luôn luôn kiêu mạn. Cậy có chút ít phước đức do đời trước làm được điều lành 

nhỏ, đời nay làm ác, phước đức tiêu diệt, sau khi chết, tội báo tự nhiên chẳng hề 

rời lìa, đọa vào Tam Đồ chịu vô lượng thống khổ, đến lúc này ăn năn đâu còn kịp. 

Xoay vần trong ấy nhiều đời nhiều kiếp không có thời kỳ ra khỏi, khó được giải 

thoát, đau khổ chẳng nói được.  

Ðây là đại ác thöù tö, thống thöù tö,  thiêu thöù tö, như lửa lớn đốt cháy 

thân người. Có ai ở trong ấy nhứt tâm, chế ý, đoan thaân, chánh hạnh, chuyên làm 

những điều lành, chẳng phạm điều ác, thì được độ thoát có nhiều phước đức, hoặc 

sanh lên cõi Trời, hay chứng nhập Niết-bàn. Ðây là đại thiện thöù tö vậy.  
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Ðiều ác thứ năm: Người đời ỷ lại lười biếng chẳng chịu làm điều lành 

sửa mình tu nghiệp. Cha mẹ có dạy răn thì giận dỗi chống trái, bất hiếu bất mục, 

phụ ân vô nghĩa, không có lòng báo đáp. Nghèo cùng khốn thiếu, sang đoạt phóng 

đãng, lấy ngang của người để tự cung cấp. Thích ngon ưa rượu, ăn uống vô độ, 

gây gổ xung đột chẳng biết nhơn tình. Thấy người hay tốt thì ganh ghét. Vô nghĩa 

vô lễ không hề kiêng kỵ. Phóng túng chơi bời không ai khuyên can được. Với lục 

thân quyến thuộc, thiếu đủ, khoán khoå, không hề đoái hoài. Chẳng nghĩ ơn cha mẹ, 

chẳng biết nghĩa thầy bạn. Tâm thường nghĩ ác, miệng thường nói ác, thân thường 

làm ác, không có được chút lành. Chẳng tin Kinh pháp của chư Phật hiền thánh. 

Chẳng tin hành đạo sẽ được giải thoát. Chẳng tin sau khi chết thần thức đầu thai 

trở lại. Chẳng tin làm lành được lành, làm dữ được dữ. Muốn giết người chơn tu, 

phá rối chúng Tăng. Muốn hại cha mẹ anh em quyến thuộc. Tông tộc đều chán 

ghét muốn nó chết đi. Người như vậy, tâm ý họ cháy phừng ngu si mê muội mà 

họ tự cho là sáng suốt. Chẳng biết sanh từ đâu đến, chết sẽ về đâu. Bất nhơn bất 

thuận ác nghịch trời đất, mà lại muốn cầu may được trường thọ. Có ai thương dạy 

bảo điều lành lẽ phải, khai thị con đường sanh tử thiện ác, họ vẫn chẳng tin, khổ 

tâm cạn lời cũng thành vô ích. Lòng họ bít lấp, ý họ chẳng tỏ ngộ. Lúc sắp chết 

mới biết lo sợ ăn năn thì đâu còn kịp nữa. Trong trời đất năm loài phân minh, 

rộng rãi mịt mờ mênh mênh mông mông. Báo ứng lành dữ, họa phước kéo dắt tự 

mình lãnh chịu, không ai thay thế được. Người lành làm lành thì từ vui vào vui, từ 

sáng vào sáng. Người dữ làm dữ thì từ khổ vào khổ, từ tối vào tối. Ai biết được 

đó? Chỉ một mình đức Phật biết rõ dạy bảo khai thị. Người tin làm theo rất ít. Vì 

thế nên sanh tử (samsara) chẳng thôi, Ác Đạo (Aparagati) chẳng tuyệt. Người đời 

tạo ác như vậy nên có tự nhiên tam đồ khổ sở vô lượng. Xoay vần trong ấy nhiều 

đời nhiều kiếp không có thời kỳ ra khỏi, khó được giải thoát đau đớn chẳng nói 

được.  

Ðây là đại ác thöù naêm, thống thöù naêm, thiêu thöù naêm, như lửa lớn 

đốt cháy thân người. Nếu có ai trong ấy nhứt tâm, chế ý, đoan thân chánh niệm, 

ngôn hạnh tương ưng, việc làm chí thành, chuyên làm điều lành, chẳng phạm điều 
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ác thì được độ thoát, có nhiều phước đức, được sanh lên cõi Trời, hay chứng nhập 

Niết-bàn. Ðây là đại thiện thöù naêm vậy.  

Này A-dật-đa ! Ðó là năm điều ác trong đời khổ não như vậy. Năm thống, 

năm thiêu xoay vần sanh lẫn nhau. Chẳng tu đức lành mà chỉ làm những điều 

ác thì đều tự nhiên đọa vào AÙc Đạo. Hoặc có kẻ hiện đời nay, trước hết bị bệnh 

hoạn cầu chết chẳng được, cầu sống chẳng được, cho mọi người thấy sự chiêu 

cảm của tội ác. Khi thân chết, Thần Thức theo ác nghiệp mà đi vào ba AÙc Đạo 

chịu vô lượng thống khổ. Tội ác từ mảy nhỏ lần thành to lớn, đều do tham làm tài 

sắc chẳng chịu ban bố. Chạy theo dục vọng si cuồng, phiền não buộc trói không 

tháo mở được. Tranh lợi về mình chẳng biết tự xét. Phú quý vinh hoa đương thời 

đắc ý, chẳng hay nhẫn nhục, chẳng biết làm lành. Không bao lâu oai thế tiêu diệt, 

thân bị khổ nhọc càng ngày càng nặng, nhân xấu quả khổ, nhân quả tự nhiên 

không hề sai sót, xưa nay đều như vậy thật rất đáng thương.  

Này A-dật-đa ! Nay ông và chư Thiên cùng nhơn dân với người đời sau 

được kinh giáo của đức Phật phải suy ngẫm chín chắn, có thể y theo trong ấy mà 

đoan thân chánh hạnh, người trên làm lành rồi đem cảm hóa người dưới, luân 

chuyển dạy bảo nhau đều giữ gìn thực hành, tôn bậc Thánh, kính người lành, 

nhơn từ bác ái, chẳng dám trái lời Phật dạy. Phải cầu xuất thế nhổ đứt gốc sanh tử 

tội ác, rời hẳn con đường Tam Đồ vô lượng lo sợ khổ đau. Các người ở cõi này 

vun trồng cội công đức lớn rộng, ban ơn bố thí, chớ phạm cấm giới, nhẫn 

nhục, tinh tiến, nhứt tâm và trí huệ. Giáo hóa lẫn nhau, tu đức lập thiện, 

chánh tâm chánh ý, trai giới thanh tịnh một ngày một đêm còn hơn ở nước 

An Lạc làm lành cả trăm năm. (1) Tại sao vậy ? Quốc độ An Lạc của đức Vô 

Lượng Thọ Phật vô vi tự nhiên đều chứa những điều lành, không có tơ hào việc 

ác. ÔÛ cõi này làm lành mười ngày mười đêm hơn ở cõi khác làm lành ngàn 

năm. Tại sao vậy ? Những cõi khác, người làm lành nhiều, người làm ác ít, phước 

_____________________________________ 

(1) Xem toân kinh Ñaïi Thöøa Ñaûnh Vöông töùc Voâ-Caáu Xöng/Duy-Ma-Caät Sôû-Thuyeát 
(Vimalakirti-nirdesa Sutra) 
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đức tự nhiên không có chỗ để tạo ác. Chỉ ở thế gian này không có phước đức tự 

nhiên, nhiều người làm ác, cần khổ theo dục vọng, khi dối lẫn nhau, lao tâm khổ 

thân, uống đắng ăn độc, sự ác triền miên không bao giờ ngừng nghỉ. Ta vì thương 

mọi người mà hết lời khuyên dạy hành Đạo làm lành tùy nghi dìu dắt truyền Kinh 

pháp của Phật, tất được thọ dụng, theo ý nguyện cầu đều làm cho đắc Đạo cả.  

 Chỗ nào đức Phật đi đến, hoặc quốc ấp, hoặc xóm làng, không đâu là 

chẳng nhờ giáo hóa. Thiên hạ hòa thuận, nhựt nguyệt trong sáng, gió mưa phải 

thời, tai dịch chẳng khởi, nước thạnh dân an, binh đao vô dụng, sùng đức trọng 

nhơn chuyên làm lễ nghĩa. Ta thương mọi người còn hơn cha mẹ thương con. Nay 

Ta ở đời này làm Phật cảm hóa năm ác, tiêu trừ năm thống, tuyệt diệt năm thiêu. 

Ðem điều lành công phá tội ác, dứt khổ sanh tử, khiến được năm đức đến chỗ an 

ổn vô vi.  

Sau khi Ta nhập diệt rời bỏ thế gian này, Kinh đạo diệt lần, nhơn dân siểm 

ngụy trở lại làm ác, naêm thống năm thiêu hoàn lại như trước, về sau càng nặng 

chẳng nói hết được. Ta chỉ nói lược đó thôi.  

Ðức Phật bảo ngài Di Lặc Bồ-tát: “Các người phải khéo suy gẫm dạy bảo lẫn nhau 

đúng như Kinh pháp của ñức Phật, không được phạm ác”.  

  Ngài Di Lặc Bồ-tát chắp tay bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ! Lời Đức Phật dạy rất hay. 

Người đời quả thật có như vậy. Ðức Như Lai từ mẫn làm cho họ được độ thoát. Chúng tôi xin 

lãnh lời Phật cặn kẽ dạy bảo, chẳng dám sai thất”.  

Ðức Phật bảo ngài A-nan: “Này A-nan ! Ông đứng dậy chỉnh y phục chắp tay cung kính 

đảnh lễ đức Vô Lượng Thọ Phật. Chư Phật Như Lai ở nhũng quốc độ mười phương thường ca 

ngợi đức Vô Lượng Thọ Phật chẳng chướng ngại chẳng nhiễm trước”.  

  Ngài A-nan đứng dậy chỉnh y phục, chánh thân hướng về phương Tây chắp tay cung 

kính năm vóc gieo xuống đất đảnh lễ đức Vô Lượng Thọ Phật mà bạch rằng: “Bạch đức Thế 

Tôn ! Chúng tôi mong được thấy quốc độ An Lạc, đức Phật và chư Bồ-tát cùng Thanh-văn đại 

chúng”.  
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  Liền đó, đức Vô Lượng Thọ Phật phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả thế giới của 

chư Phật mười phương. Những núi Kim Cang, núi Thiết Vi, núi Tu Di, các núi lớn nhỏ và tất cả 

vạn vật đều đồng một màu sắc. Như thời kỳ đại thủy tai, nước ngập tràn đầy tất cả, vạn vật đều 

chìm ngập chẳng còn, chỉ thấy mặt nước mênh mông.  

  Quang minh của đức Vô Lượng Thọ Phật chiếu khắp cũng như vậy. Quang minh của tất 

cả Bồ-tát, Thanh-văn đều bị che ẩn, chỉ thấy Phật quang sáng rỡ.  

 Ngài A-nan thấy đức Vô Lượng Thọ Phật oai đức nguy nguy, tướng hảo đầy đủ quang 

minh rực rỡ như núi Tu Di cao vượt trên tất cả thế giới.  

 Tất cả hàng tứ chúng nơi đây cũng đồng thấy như vậy. Ðại chúng ở nước An Lạc cũng 

nhìn thấy bên cõi Ta Bà này.  

  Ðức Phật bảo ngài A-nan và ngài Di Lặc Bồ-tát rằng: “Các ông có thấy ở nước An Lạc 

ấy, từ mặt đất báu lên đến không gian, tất cả vạn vật đều vi diệu thanh tịnh tự nhiên chăng ?”.  

 Ngài A-nan thưa: “Bạch Đức Thế Tôn ! Chúng tôi đều thấy.”  
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 Ðức Phật bảo: “Các ông có nghe âm thanh to lớn của đức Vô Lượng Thọ Phật tuyên bố 

khắp tất cả thế giới giáo hóa chúng sanh chăng ?”  

 Ngài A-nan thưa: “Bạch Đức Thế Tôn ! Chúng tôi có nghe.”  

 Ðức Phật bảo: “Các ông có thấy người nước An Lạc ngồi cung điện thất bửu rộng lớn trăm 

ngàn do tuần đến khắp những quốc độ mười phương cúng dường chư Phật không bị chướng ngại 

chăng ?”  

 Ngài A-nan thưa: “Bạch Đức Thế Tôn ! Chúng tôi đều thấy.”  

 Ðức Phật bảo: “Các ông có thấy trong nước An Lạc, những cây thất bửu, những ao thất 

bửu, những hoa trời đẹp thơm luôn luôn mưa rải khắp mặt đất thất bửu để làm trang nghiêm 

chăng ?”  

 Ngài A-nan thưa: “Bạch Đức Thế Tôn ! Chúng tôi đều thấy.”  
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Ðức Phật bảo: “Các ông có thấy trong nước An Lạc, các loài chim đẹp lạ bay liệng trên 

không kêu hót hòa nhã không khác âm thanh của Phật, tiếng chim vang khắp thế giới. Các lời 

chim ấy đều do đức Phật Vô Lượng Thọ biến hóa ra, chẳng phải là thiệt súc sanh chăng ?” 

 

 

 

  

Ngài A-nan thưa: “Bạch Đức Thế Tôn ! Chúng tôi đều nghe thấy.”  

  Ðức Phật bảo: “Các ông có thấy chúng sanh ở nước An Lạc ngày đêm sáu thời tự nhiên 

niệm Phật tương tục chăng ?”  

  Ngài A-nan thưa: “Bạch Đức Thế Tôn ! Chúng tôi đều nghe thấy.”  

  Ðức Phật bảo: “Các ông thấy ở nước An Lạc, chư Thiên và nhơn dân thọ dụng những 

thứ cần dùng có khác nhau chăng ?”  

  Ngài A-nan thưa: “Bạch Đức Thế Tôn ! Chúng tôi thấy trời và người ở nước An Lạc thọ 

dụng đồng nhau không có một chút sai khác.”  
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HAI THÖÙ SANH 
 

 

  Ðức Phật bảo: “Các ông có thấy tại nước An Lạc, có người ở trong thai chăng ?”  

  Ngài A-nan thưa:  

Bạch Đức Thế Tôn ! Chúng tôi thấy tại nước An Lạc, người ở trong thai 

cung điện bảy báu, như Trời Ðao Lợi ở trong cung điện thất bửu hoặc rộng lớn 

một trăm do tuần, hoặc năm trăm do tuần sung sướng, vui vẻ. Chúng tôi cũng thấy 

tại nước An Lạc, có người từ hoa sen thất bửu tự nhiên hóa sanh.  

  Lúc ấy, Di Lặc Bồ-tát bạch đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn ! Duyên cớ gì mà người nước 

An Lạc có thai sanh và hóa sanh ?”.  

  Ðức Phật dạy:  

Này A-dật-đa ! Nếu có chúng sanh chẳng hiểu rõ Phật Trí, Bất Tư Nghị 

Trí (1), Bất Khả Xưng Trí, Đại Thừa Quảng Trí, Vô Đẳng Luân Tối Thượng 

Thắng Trí. Với những trí ấy nghi hoặc chẳng tin, nhưng lại tin nhơn quả tội 

phước tu tập hạnh lành cầu nguyện sanh về nước An Lạc của đức Vô Lượng Thọ 

Phật. Chúng sanh ấy sanh về nước An Lạc ở trong cung điện thất bửu năm trăm 

năm, chẳng thấy Phật, chẳng nghe kinh pháp, chẳng thấy Bồ-tát và chúng Thanh-

văn. Vì thế, nên ở nước ấy gọi là thai sanh.  

Nếu chúng sanh biết và tin Phật trí, cho đến biết và tin vô đẳng luân tối 

thượng thắng trí, tu các công đức kính tin hồi hướng nguyện cầu sanh về nước An 

Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật. Các chúng sanh ấy sanh về nước An Lạc ở 

trong hoa sen thất bửu tự nhiên hóa sanh ngồi kiết già, khoảnh khắc những thân 

tướng, quang minh, trí huệ, công đức đều thành tựu đầy đủ như chư Bồ-tát.  

_________________________________________________ 

(1) Bất Khả Tư Nghì Trí: Acintyajnana (skt)—Cái biết hay cái trí vượt ngoài sự hiểu biết bình 
thường hay là cảnh giới trí tuệ bất tư nghì của chư Như Lai (bất tư nghì chư Như Lai trí tuệ cảnh 
giới). Bất Khả Xưng Trí: Trí huệ Như Lai trên mọi khía cạnh không thể nghĩ bàn 
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Lại này A-dật-đa ! Chư đại Bồ-tát ở cõi nước phương khác phát tâm muốn 

thấy đức Vô Lượng Thọ Phật để cung kính cúng dường và muốn thấy chúng Bồ-

tát, Thanh-văn nước ấy. Chư đại Bồ-tát ấy lúc mạng chung được sanh về nước An 

Lạc ở trong hoa sen thất bửu tự nhiên hóa sanh.  

Này A-dật-đa ! Tại nước An Lạc, những người hóa sanh vì có trí huệ thù 

thắng. Người thai sanh không có trí huệ, trong năm trăm năm thường chẳng thấy 

Phật, chẳng nghe kinh pháp, chẳng thấy Thánh chúng Bồ-tát và Thanh Vãn. 

Không do đâu để được cúng dường đức Phật, chẳng biết phép tắc của Bồ-tát, 

chẳng tu tập được các công đức. Phải biết những người này lúc ở đời trước vì 

không có trí huệ, chẳng diệt nghi hoặc mà ra.  

Này A-dật-đa ! Thí như Chuyển Luân Thánh Vương có nhà ngục bảy báu 

trang nghiêm, trần thiết giường màn, treo phan kết tụi. Nếu có hàng Tiểu Vương- 

tử mắc tội, bèn đem giam vào trong nhà ngục ấy trói bằng dây xích vàng, cấp 

dưỡng đầy đủ đồ uống ăn, mền nệm, hoa hương kỹ nhạc, đồng như Chuyển Luân 

Thánh Vương không để thiếu thốn. Ý ông nghĩ sao, A-dật-đa ! Các Tiểu Vương 

tử ấy có vui thích chăng ?  

  Di Lặc Bồ-tát thöa:  

Bạch Đức Thế Tôn ! Không vui thích được. Họ chỉ mong có phương cách 

gì để ra khỏi ngục.  

Này A-dật-đa ! Cũng vậy. Các chúng sanh ấy vì nghi hoặc Phật trí mà 

sanh trong cung điện thất bửu không có hình phạt, cũng không có một niệm ác sự. 

Chỉ trong vòng năm trăm năm, chẳng thấy Tam bửu. Chẳng được cúng dường, 

chẳng được tu các đức lành mà lấy đó làm khổ, dầu có những sự vui, nhưng vẫn 

chẳng thích chỗ ấy. Nếu các chúng sanh ấy biết tội đời trước rất ăn năn tự trách 

cầu rời chỗ ấy liền được toại ý qua đến chỗ Vô Lượng Thọ Phật cung kính cúng 

dường, cũng được đến khắp vô lượng vô số chỗ chư Phật mười phương tu các 

công đức.  

 Ðức Phật dạy: “Này A-dật-đa ! Có Bồ-tát nào sanh lòng nghi hoặc đối với Phật trí thì mất 

lợi lớn. Vì thế nên phải biết và tin trí huệ Vô thượng của Phật”.  
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TA-BAØ  VAØ CAÙC COÕI KHAÙC 
BOÀ-TAÙT BAÁT THOÁI CHUYEÅN  

SANH VEÀ COÕI CÖÏC LAÏC 
 

 

Ngài Di Lặc Bồ-tát thưa : “Bạch Đức Thế Tôn ! ÔÛ cõi Ta Bà này có bao nhiêu Bồ-tát bất 

thối sanh về nước An Lạc ấy ?”.  

 Ðức Phật dạy:  

Này A-dật-đa ! Cõi Ta Bà này có sáu mươi bảy ức (67x107) Bồ-tát Bất 

Thối Chuyeãn (1) sanh về nước An Lạc ấy. Mỗi Bồ-tát này đã từng cúng dường 

vô số chư Phật gần như Di Lặc vậy. Còn hàng tiểu Bồ-tát và người tu tập công 

đức ít thì số đông chẳng thể kể nói, sẽ được sanh về nước ấy.  

Này A-dật-đa ! Chẳng phải chỉ có các Bồ-tát ở cõi này vãng sanh nước ấy 

mà quốc độ phương khác cũng như vậy.  

1. Trong nước của đức Phật thứ nhứt là đức Phật Viễn Chiếu có một 

trăm tám mươi ức (180x107) Bồ-tát Bất Thối Chuyeãn, sẽ đều vãng 

sanh về nước An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật.  

2. Ðức Phật thứ hai là ñức Bửu Tạng Phật, có chín mươi ức (90x107) 

Bồ-tát Bất Thối Chuyeãn đều sẽ vãng sanh về nước An Lạc của đức 

Vô Lượng Thọ Phật.   

3. Ðức Phật thứ ba là đức Phật Vô Lượng Âm có hai trăm hai mươi ức 

(220x107) Bồ-tát Bất Thối Chuyeãn sẽ đều vãng sanh về nước An Lạc 

của đức Vô Lượng Thọ Phật.   

________________________________________ 

(1) Boà-Taùt Bất Thối/Thoái Chuyển: Avaivartika (skt). Không lùi mà đi thẳng vào Niết bàn, 
người đã đạt tới  thực chứng tánh Không (Sunyata), sẽ không bao giờ đi lùi trên đường đi đến 
Phật quả. Thöôøng chæ cho Boà-Taùt Ñeä Baùt Baát Ñoäng Ñòa, baäc ñaõ chöùng Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn. 
Coøn Bất Thối/Thoái Địa: Địa vị chẳng lui, địa thứ nhứt, Hoan Hyû Ñòa, trong Thập Địa 
(Dasabhumi) cuûa Bồ Tát Ñaïo —A bệ bạt trí (A Bệ Bạt Trí: Avaivartika/Avivartin/Aparivartya—
A Duy Việt Trí—A Tỳ Bạt Trí—Bất Thối Chuyển). 
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4. Ðức Phật thứ tö là đức Phật Cam Lộ Vị có hai trăm năm mươi ức 

(250x107) Bồ-tát Bất Thối Chuyeãn sẽ đều vãng sanh về nước An Lạc 

của đức Vô Lượng Thọ Phật.  

5. Ðức Phật thứ năm là đức Phật Long Thắng có mười bốn ức (14x107) 

Bồ-tát Bất Thối Chuyeãn sẽ đều vãng sanh về nước An Lạc của đức 

Vô Lượng Thọ Phật.   

6. Ðức Phật thứ sáu là đức Phật Thắng Lực có một vạn bốn ngàn öùc (1)  

Bồ-tát Bất Thối Chuyeãn sẽ đều vãng sanh về nước An Lạc của đức 

Vô Lượng Thọ Phật.    

7. Ðức Phật thứ bảy là đức Phật Sư Tử có năm trăm ức (500x107) Bồ-

tát Bất Thối Chuyeãn sẽ đều vãng sanh về nước An Lạc của đức Vô 

Lượng Thọ Phật.   

8. Ðức Phật thứ tám là đức Phật Ly Cấu Quang có tám mươi ức 

(80x107) Bồ-tát Bất Thối Chuyeãn sẽ đều vãng sanh về nước An Lạc 

của đức Vô Lượng Thọ Phật.    

9. Ðức Phật thứ chín là đức Phật Ðức Thủ có sáu mươi ức (60x107) Bồ-

tát Bất Thối Chuyeãn sẽ đều vãng sanh về nước An Lạc của đức Vô 

Lượng Thọ Phật.   

10. Ðức Phật thứ mười là đức Phật Diệu Ðức Sơn có sáu mươi ức 

(60x107) Bồ-tát Bất Thối Chuyeãn sẽ đều vãng sanh về nước An Lạc 

của đức Vô Lượng Thọ Phật.   

11. Ðức Phật thứ mười một là đức Phật Nhơn Vương có mười ức 

(10x107) Bồ-tát Bất Thối Chuyeãn sẽ đều vãng sanh về nước An Lạc 

của đức Vô Lượng Thọ Phật.   

_________________________________________ 

(1) Caùc baûn dòch töø chöõ Haùn coù leõ queân chöõ “koti” (107) töùc laø 1 öùc. Vì vaäy, phaûi söûa laïi laø 1,4x107, vì 
sao? – Bôûi vì töø treân xuoáng döôùi laáy chöõ koti/öùc laøm ñôn vò. Baûn dòch cuûa Thích Tueä Ñaêng, Thích Trí 
Tònh vaø cuûa Hisao Inagaki ñeàu gioáng nhau, töùc laø hoï khoâng vieát chöõ “koti/öùc”, maø thay vaøo laø chöõ 
“ngaøn”. Ñeå thoáng nhöùt vôùi Thaùnh-yù, Long-Nhöït gaït boû chöõ “ngaøn”, söûa thaønh chöõ “öùc”. Neáu dòch sai, 
nguyeän khoâng ñöôïc veà Sukhavati! Coøn dòch truùng thì nguyeän taát caû nhöõng ai ñoïc baûn dòch naày ñeàu 
ñöôïc dieän-kieán toân Phaät Voâ-Löôïng Thoï vaø khi maõn phaàn ñöôïc Thöôïng Phaåm ôû coõi Sukhavati.  
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12. Ðức Phật thứ mười hai là đức Phật Vô Thượng Hoa có vô số, bất khả 

xưng kể (1) Bồ-tát Bất Thối Chuyeãn vaø nhöõng baäc ñaõ ñöôïc Voâ-Ñaúng 

Trí (Asamajnana), ñaõ töøng cuùng-döôøng voâ-löôïng chö Phaät, vaø chæ 

trong 7 ngaøy laø coù khaû-naêng laõnh-hoäi caùc Giaùo-Phaùp Kim-Cang (3) 

maø chö Ñaïi Boà-Taùt ñaõ thaønh-töïu, sau khoaûng thôøi gian traêm ngaøn 

kieáp (kalpa) tu-taäp, (2) sẽ đều vãng sanh về nước An Lạc của đức Vô 

Lượng Thọ Phật.  

13. Ðức Phật thứ mười ba là đức Phật Vô Úy có bảy trăm chín mươi ức 

(790x107) đại Bồ-tát (Bodhisattva Mahasattva), chư Bồ-tát nhỏ và 

chúng Tỳ-kheo chẳng tính kể được, đều sẽ vãng sanh về nước An Lạc 

của đức Vô Lượng Thọ Phật.  

__________________________________________ 

(1) Thuaät ngöõ cuûa Vöông kinh Hoa-Nghieâm, Phaåm A-Taêng-Kyø, chæ cho soá khoâng theå töôïng 
noåi. Moät baát khaû xöng laø (10161.491.291.331.698.937.671.426.602.324.547.072). Soá naày coù theå ví nhö soá 
laàn tính toaùn trong moãi phuùt (1015-1024 laàn/giaây ñoàng hoà) maø traêm ngaøn muoân öùc maùy sieâu vi-
tính hieän ñaïi (modern supercomputer) ñoàng thôøi hoaït ñoäng, coäng chung laïi trong suoát thôøi gian 
maùy coøn coù khaû naêng hoaït ñoäng.  
(2) Caùc nhaø dòch thuaät cuûa Vieät-Nam ñeàu boû qua ñoaïn naày vì voâ tình hay coá yù quaû thaät laø toäi 
loãi tai haïi! 

a) Thích Tueä Ñaêng dòch Kinh Voâ-Löôïng Thoï, vieát, “Mười hai là cõi Phật Vô Thượng 
Hoa, cõi ấy có vô số các bậc Bất Thoái Bồ Tát, trí tuệ dũng mãnh, đã từng cúng dường vô số 
chư Phật, Chỉ trong bảy ngày mà thu nhiếp, được các pháp kiên cố của các Ðại Sĩ, đã từng tu 
tập trăm ngàn ức kiếp. Các Bồ Tát ấy đã được vãng sinh sang cõi nước ấy”. Trí tueä duõng maõnh 
vaø caùc phaùp kieân coá khoâng coù yù nghóa gì khi noùi veà chö Ñaïi Boà-Taùt caû. 

b) Thích Trí Tònh dòch: Kinh Voâ-Löôïng Thoï, vieát “Ðức Phật thứ mười hai là đức Phật 
Vô Thượng Hoa có vô số bất khả xưng kể Bồ Tát sẽ đều vãng sanh.” 

Trong khi Larger Sutra on Amida Buddha (Daimuryojukyo, or Larger Sukhavativyuha 
Sutra) cuûa Hisao Inagaki, vieát “Twelfth, in the land of the Buddha Splendid Flower there are 
innumerable and incalculable bodhisattvas who are all non-retrogressive and possessed of 
unrivaled wisdom, who have previously made offerings to countless Buddhas and are able to 
learn in seven days the adamantine teachings of the Dharma that can only be attained by 
mahasattvas after practicing for a hundred thousand kotis of kalpas. Those bodhisattvas all visit 
there.” 
(3) töùc Kim-Cang Thöøa (Vajrayana) ñuùng chaân-nghóa. Caùc Kim-Cang Giaùo-Phaùp laø nhöõng 
giai-ñoaïn tu-taäp cuûa chö Ñaïi Boà-Taùt sau khi ñaõ vöôït qua Ñeä Thaát Vieãn Haønh Ñòa, tieán thaúng 
vaøo Ñeä Baùt Baát Ñoäng Ñòa, taåy tröø hai caùi ngu cöïc vi-teá coøn soùt laïi. 
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Này A-dật-đa ! Chẳng phải chỉ có chúng sanh trong mười bốn cõi nước 

trên đây (keå caû Ta-Baø) sẽ vãng sanh về nước An Lạc, mà trong thế giới mười 

phương có vô lượng cõi nước, chúng sanh vãng sanh cũng như vậy, rất đông, rất 

nhiều, dầu Ta có kể nói luôn ngày đêm suốt một kiếp cũng chẳng hết được. Nay 

Ta chỉ nói lược đó thôi.  

Này A-dật-đa ! Có ai được nghe danh hiệu đức Vô Lượng Thọ Phật 

(Amitayus) mà hớn hở vui mừng cho đến chừng một niệm, phải biết người ấy đã 

được lợi ích rất lớn, là đã đầy đủ công đức vô thượng. Vì vaäy, nên giả sử có lửa 

lớn đầy khắp cả Ðại thiên thế giới vẫn cần phải lướt qua để nghe Kinh pháp này 

rồi vui mừng tin ưa thọ trì đọc tụng tu hành đúng theo.  Tại sao vậy ? - Có rất 

nhiều Bồ-tát muốn được nghe Kinh này mà chẳng được. Nếu chúng sanh vào 

nghe Kinh này thì không còn thối chuyển nôi đạo Vô thượng Chánh giác. Vì lẽ ấy 

nên cần phải chuyên tâm tin ưa thọ trì đọc tụng giảng thuyết thực hành.  

Nay Ta vì chúng sanh mà nói Kinh pháp này, làm cho họ được thấy đức 

Vô Lượng Thọ Phật, tất cả vạn vật ở nước An Lạc và Thánh chúng Bồ-tát, 

Thanh-văn ở nước ấy. Chớ nên, sau khi Ta diệt độ (parinirvana) mà sanh lòng 

nghi hoặc.  

Ðời tương lai, lúc Kinh pháp diệt tận, Ta dùng oai lực từ bi đặc biệt lưu 

Kinh này lại một trăm năm, có chúng sanh nào gặp Kinh này thì tùy ý họ nguyện 

cầu đều được độ thoát.  

Này A-dật-đa ! Ðức Như Lai ra đời khó gặp, khó thấy, Kinh pháp của Phật 

khó được, khó nghe. Các môn Ba-la-mật (Paramita), các pháp thù thắng của Bồ-

tát được nghe cũng khó. Gặp thiện tri thức (kalyanamitra) nghe pháp mà làm 

được cũng là khó. (1) 

Nếu nghe Kinh này mà tin ưa thọ trì thì là khó trong khó, không gì khó 

hơn. Vì vaäy, nên pháp của Ta, làm như vậy, nói như vậy, dạy như vậy, phải nên 

tin thuận y theo tu hành.  

_______________________________________ 

(1) Thieän tri thöùc cuõng laø thuaät ngöõ cuûa Hoa-Nghieâm vaø Maät Toâng. 
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Lúc đức Thế Tôn nói Kinh này, có vô lượng chúng sanh phát tâm Vô thượng Bồ-đề 

(Bodhicittotpada). Một muôn hai ngàn na-do-tha người được Pháp nhãn thanh tịnh. Hai mươi hai 

ức chư Thiên và nhơn dân được quả A-na-hàm. Tám mươi vạn Tỳ-kheo lậu tận ý giải thành A-

la-hán. Bốn mươi ức Bồ-tát được chẳng thối chuyển, dùng công đức hoằng thệ tự trang nghiêm, 

ở đời tương lai sẽ thành Chánh giác. (1) 

  Bấy giờ, Ðại thiên thế giới chấn động sáu cách. Quang minh lớn chiếu khắp cõi nước 

mười phương. Trăm ngàn âm nhạc tự nhiên hòa tấu. Vô lượng hoa đẹp thơm tho rưới xuống.  

  Ðức Phật nói Kinh này xong, Di Lặc Bồ-tát và chúng Bồ-tát từ mười phương đến, 

Trưởng lão A-nan và chư đại Thanh-văn, tất cả đại chúng nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui 

mừng tín thọ phụng hành. 

 

 
__________________________________________ 
(1) Toân kinh Ñaïi Thoâng Phöông Quaûng Saùm Hoái Dieät Toäi Trang Nghieâm Thaønh Phaät, 
Nguyeãn Pram/Phaùp Ñònh, giaûo-ñính vaø chuù-giaûi, trang 99, vieát,  

Luùc baáy giôø, chö Phaät phaân-thaân cuûa ñöùc Thích-Ca Maâu-Ni töø nôi hö-hoâng 
hoùa hieän haï xuoáng nhö möa hoa, töø ñaát hoùa vöôït leân nhö caây moïc, ñaày khaép 
hö-khoâng, khoâng choã naøo hôû.” 

Khi ñöùc Töø-Phuï Thích-Ca Möu-Ni (Shakyamuni Buddha) giaùo chuû coûi Kham Nhaån 
(Saha) tuyeân-giaûng giaùo-phaùp Ñaïi-Thöøa thì Ngaøi hieän ra thieân baù öùc (10.000.000.000) hoùa 
thaân hình-töôùng in heät nhö toân Phaät khaép caû Tam Thieân Ñaïi Thieân Theá-Giôùi (Tri-sahasra-
maha-sahara-lokadhatu), chôù khoâng phaûi chæ giaûng daïy cho con ngöôøi ôû quaû Ñòa-Caàu cuûa 
chuùng ta. Thöïc ra, quaû Ñòa-Caàu cuûa chuùng ta ñang sanh-soáng laø theá-giôùi ngoaøi bìa cuøng cuûa 
coõi Ta-Baø.   

Trang 144, vieát  

Chö Thieän-nam-töû! Traêm öùc (109) Thích-Ca Maâu-Ni moãi moãi phaân thaân trong 
caùc quoác-ñoä giaùo hoùa chuùng sanh, Phaät Thích-Ca Maâu-Ni sau cuøng laø thaân Ta 
vaäy.” 

 
Tri-sahasra-maha-sahasra-lokadhatu, dòch laø tam thieân ñaïi thieân theá giôùi töùc 

1.000.000.000 tieåu theá giôùi nhö cuûa chuùng ta soáng. Moãi tieåu theá giôùi coù 1 nuùi Tu Di 
(Sumeru/Meru: Dieäu Cao Sôn, hay Nuùi Chuùa) laøm truïc, 1 Nhöït, 1 Nguyeät, caùc haønh tinh (quyû 
thaàn ôû), Töù Chaâu Thieân Haï, caùc Nuùi Vuõ Truï maët Trôøi khoâng chieáu tôùi laø truï xöù cuûa caùc A-Tyø 
Ñòa Nguïc vaø caùc Ñòa Nguïc lôùn, caùc Bieån Vuõ Truï (A-tu-la soáng döôùi ñaùy bieån, loøai Roàng soáng 
trong bieån) vaø nuùi Thieát Vi bao quanh; xem Lyù Thuyeát Toái Cao Veà Vuõ Truï, Nguyeãn Pram. 
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NGÖÔØI TU MOÂN TÒNH-ÑOÄ MAØ KHOÂNG TU  
THEO TOÂN KINH QUAÙN VOÂ-LÖÔÏNG-THOÏ  

(AMITAYUS SUTRA)  
THÌ THAÄT LAØ PHÍ UOÅNG THAÙNG NAÊM! 
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KINH QUAÙN VOÂ-LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT 
 
 
 

Nguyeãn Pram dich vaø chuù-thích 
Ngaøy 23, thaùng 05, naêm 2008 

 
 

---o0o--- 
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Nhö vaäy, toâi nghe (E-vam maya srtam): Moät thuôû noï, ñöùc Phaät Thích-Ca Maâu-Ni Theá-

Toân (Buddha Shakyamuni Bhagavat) ôû taïi thaønh Vöông-Xaù (Rajagrha, baây giôø laø Rajgir, 

thuoäc bang Bihar, mieàn Ñoâng-Baéc AÁn) trong nuùi Kyø-Xaø-Quaät (Grdhrakuta: Linh-Thöùu), cuøng 

chuùng ñaïi Tyø kheo, moät ngaøn hai traêm naêm möôi (1.250) ngöôøi caâu hoäi. 

Chuùng Boà taùt coù ba vaïn hai ngaøn (32.000), Vaên-Thuø Sö-Lôïi Phaùp Vöông-Töû Ñaïi Boà-Taùt 

(Manjusri Bodhisattva Mahasattva) laøm thöôïng thuû. 

 

Luùc baáy giôø, thaønh Vöông-Xaù coù moät Thaùi-Töû teân laø A-Xaø-Theá (Ajatasatru), thuaän 

theo lôøi baûo cuûa aùc höõu Ñeà-Baø-Ñaït-Ña (1), baét Vua cha Taàn-Baø Sa-La (Bimbisara) nhoát trong 

nhaø toái baûy töøng cöûa, caám caùc quan khoâng moät ai ñöôïc vaøo. 

__________________________________________ 

(1) Devadatta: dòch taét laø Ñieàu-Ñaït, xem toân kinh Dieäu-Phaùp Lieân-Hoa, Phaåm Ñeà-Baø-Ñaït-

Ña (Devadatta), Vöông  kinh Hoa Nghieâm, Phaåm Nhaäp Phaùp-Giôùi. 
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Quoác Thaùi phu nhôn teân laø Vi-Ñeà-Hi (Vaidehi) cung kính Ñaïi-Vöông, taém goäi saïch seõ, 

laáy toâ vaø maät nhoài mì sôïi roài treùt leân thaân, trong hoät chuoãi ngoïc ñeo ñöïng nöôùc nho, ñi vaøo 

nguïc thaêm Ñaïi-Vöông kín ñaùo daâng leân. 

Ñaïi-Vöông Taàn-Baø-Sa-La aên mì, uoáng nöôùc nho, roài xin nöôùc suùc mieäng. Suùc mieäng 

xong, Ñaïi-Vöông chaép tay cung kính höôùng veà nuùi Kyø-Xaø-Quaät voùi ñaûnh leã Theá Toân maø baïch 

raèng: “Toân-giaû Ñaïi Muïc-Kieàn-Lieân (Maudgalyayana) laø thaân höõu cuûa toâi, nguyeän höng töø bi 

truyeàn thoï giôùi Baùt-Quan-Trai cho toâi”. 

Lieàn ñoù, Toân-Giaû Ñaïi Muïc-Kieàn-Lieân, nhö chim öng, bay mau ñeán choã Vua, truyeàn giôùi 

Baùt-Quan-Trai cho Vua. Ngaøy ngaøy ñeàu nhö vaäy, ñeán truyeàn giôùi cho Vua. Ñöùc Theá-Toân cuõng 

sai Toân-giaû Phuù-Laâu-Na ñeán vì Vua maø thuyeát phaùp. 

Thôøi gian nhö vaäy traûi qua hai möôi moát ngaøy, Ñaïi-Vöông Taàn-Baø-Sa-La aên mì maät, 

uoáng nöôùc nho, laïi ñöôïc thoï giôùi Baùt-Quan-Trai, ñöôïc nghe thuyeát phaùp neân nhan saéc Vua 

hoøa vui. 

 

A-Xaø-Theá hoûi ngöôøi giöõ cöûa nguïc raèng:" Hoâm nay Phuï-Vöông ta vaãn coøn soáng ö ? ". 

Ngöôøi giöõ cöûa nguïc taâu raèng:  
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Taâu Ñaïi-Vöông! Quoác-Thaùi phu-nhôn treân thaân treùt mì maät, trong chuoãi ngoïc 

ñöïng nöôùc nho, ñem daâng leân Vua. Coøn coù Sa-moân Ñaïi Muïc-Kieàn-Lieân vaø Phuù- 

Laâu-Na (Purnamaitrayaniputra) ñi töø treân hö khoâng ñeán vì Vua thuyeát phaùp, 

chaúng theá caám caûn ñöôïc. 

A-Xaø-Theá nghe lôøi aáy giaän Meï mình raèng: “Meï ta laø giaëc laøm baïn vôùi giaëc. Sa Moân aùc 

nhôn huyeãn hoaëc chuù thuaät khieán aùc vöông aáy nhieàu ngaøy maø chaúng cheát".  

A-Xaø-Theá lieàn caàm göôm beùn muoán gieát meï. 

Luùc aáy, coù moät ñaïi thaàn teân laø Nguyeät-Quang (Chandraprabhasa), thoâng minh nhieàu 

trí, cuøng vôùi Kyø-Baø (Y-Só Jivaka) ñeán leã Vua A-Xaø-Theá maø taâu raèng: 

Taâu Ñaïi-Vöông! Chuùng Thaàn nghe Tyø-Ñaø Luaän kinh (Veda-Sastra Sutra) noùi 

töø kieáp sô ñeán nay coù ñeán 18.000 aùc vöông, vì tham ngoâi Vua maø gieát haïi cha 

mình, ñeán soá moät vaïn taùm ngaøn. Chöa töøng nghe noùi coù keû voâ ñaïo haïi meï. Nay 

Ñaïi-Vöông laøm söï saùt nghòch naøy laøm oâ ueá doøng Saùt-Ñeá-Lôïi (Ksatiya). Chuùng 

thaàn chaúng nôû nghe. Ñaây laø Chieân-Ñaø-La (Candala). Chuùng toâi chaúng neân coøn 

ôû laïi nôi ñaây. Hai vò thaàn taâu roài laáy tay voã leân göôm ñi lui maø ra. 

 

A-Xaø-Theá kinh sôï, haõi huøng baûo Kyø-Baø raèng: "Coøn anh cuõng chaúng vì ta chaêng?".  

Kyø-Baø taâu raèng: "Ñaïi Vöông caån thaän chôù coù haïi meï". 

A-Xaø-Theá nghe lôøi aáy, saùm hoái caàu cöùu, lieàn boû göôm, thoâi khoâng haïi meï, truyeàn lònh 

cho noäi quan nhoát meï vaøo thaâm cung chaúng cho ra nöõa. 

Vi-Ñeà-Hi bò giam nhoát roài, saàu lo tieàu tuïy, voùi höôùng veà nuùi Kyø-Xaø-Quaät laïy Phaät maø 

noùi raèng:  
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Ngaøy tröôùc ñöùc Nhö-Lai Theá-Toân thöôøng hay sai Toân-giaû A-Nan (Ananda) ñeán 

thaêm hoûi toâi. Nay toâi saàu lo, ñöùc Theá-Toân oai troïng khoâng sao ñöôïc thaáy. Duy 

nguyeän ñöùc Theá-Toân sai caùc Toân-giaû Ñaïi Muïc-Kieàn-Lieân vaø A-Nan ñeán cho toâi 

ñöôïc thaáy.  

Noùi xong, Vi-Ñeà-Hi buoàn khoùc, leä rôi nhö möa, voùi höôùng laïy Phaät, trong khoaûng thôøi 

gian chöa caát ñaàu leân. 

Ñöùc Theá-Toân ôû nuùi Kyø-Xaø-Quaät bieát taâm nieäm cuûa Vi-Ñeà-Hi, lieàn baûo Ñaïi Muïc Kieàn 

Lieân vaø A-Nan ñi töø treân hö khoâng. Ñöùc Phaät töø nuùi Kyø-Xaø-Quaät aån maát, hieän ra nôi Vöông-

cung. 

Vi-Ñeà-Hi laïy roài ngöôùc ñaàu leân, thaáy Theá-Toân Thích-Ca Maâu-Ni Phaät, thaân maøu töû kim, 

ngoài treân hoa sen traêm baùu, Toân-giaû Ñaïi Muïc-Kieàn-Lieân haàu beân taû, Toân-giaû A-Nan haàu beân 

höõu. 

Trong hö khoâng haøng Phaïm-Vöông, Ñeá-Thích, Hoä Theá Töù Vöông möa hoa trôøi khaép 

nôi ñeå cuùng döôøng. 

Vi-Ñeà-Hi thaáy Phaät Theá-Toân, lieàn töï böùt chuoãi ngoïc, caû thaân mình gieo xuoáng ñaát keâu 

khoùc höôùng Phaät maø baïch raèng: 

Baïch ñöùc Theá-Toân! Xöa toâi toäi gì maø sanh ñöùa aùc töû aáy. Ñöùc Theá-Toân laïi coù nhôn 

duyeân gì maø cuøng laøm quyeán thuoäc vôùi Ñeà-Baø-Ñaït-Ña. 

Duy nguyeän ñöùc Theá-Toân vì toâi maø noùi roäng nhöõng xöù khoâng coù lo khoå toâi seõ 

vaõng sanh, toâi khoâng coøn thích coõi Dieâm-Phuø-Ñeà (Jambudvipa) tröôïc aùc theá 

naày. Xöù tröôïc aùc naày ñaày nhöõng ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sanh, nhieàu khoái baát 

thieän. Nguyeän toâi ñôøi vò lai chaúng nghe danh töø aùc, chaúng thaáy ngöôøi aùc. Nay 

toâi höôùng veà Theá-Toân, naêm voùc gieo xuoáng ñaát, caàu thöông cho toâi saùm hoái. 

Duy nguyeän Phaät Nhöït daïy toâi quaùn nôi xöù nghieäp haønh thanh tònh. 

Ñöùc Theá-Toân phoùng aùnh saùng giöõa hai maøy, aùnh saùng aáy maøu chôn kim, chieáu khaép 

möôøi phöông voâ-löôïng theá-giôùi (10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256 ksetra), trôû veà truï taïi 

ñænh ñaàu Phaät, hoùa laøm ñaøi chôn kim lôùn nhö nuùi Tu-Di (Sumeru), bao nhieâu quoác ñoä thanh-

tònh vi-dieäu cuûa möôøi phöông chö Phaät ñeàu hieän roõ trong ñaøi vaøng aáy. Hoaëc coù quoác ñoä thaát 
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böûu hieäp thaønh. Hoaëc coù quoác-ñoä thuaàn laø lieân-hoa. Laïi coù quoác-ñoä nhö Töï-Taïi Thieân-cung 

(Isvara). Laïi coù quoác-ñoä nhö göông pha leâ. Coù voâ-löôïng quoác-ñoä chö Phaät 

(10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256 Buddha-ksetra) nhö vaäy trang-nghieâm xinh ñeïp, khieán  

Vi-Ñeà-Hi ñöôïc thaáy. 

 

 

Vi-Ñeà-Hi baïch Phaät raèng: 

Baïch ñöùc Theá-Toân! Daàu caùc Phaät-ñoä aáy ñeàu thanh tònh ñeàu coù quang minh. 

Nay toâi thích sanh veà Cöïc-Laïc theá-giôùi (Sukhavati/Sumati), choã cuûa ñöùc Phaät 

Voâ-Löôïng Thoï (Amitayus). Duy nguyeän ñöùc Theá-Toân daïy toâi tö duy, daïy toâi 

chaùnh thoï. 

Ñöùc Theá-Toân lieàn móm cöôøi, coù aùnh saùng nguõ saéc töø mieäng Phaät phoùng ra, moãi moãi 

aùnh saùng chieáu ñænh ñaàu vua Taàn-Baø-Sa-La. 

Daàu bò giam caàm nguïc toái, taâm-nhaõn vua khoâng chöôùng ngaïi xa thaáy ñöùc Theá Toân, 

vua ñaàu maët laïy Phaät, töï nhieân taêng tieán ñaïo löïc thaønh böïc A-Na-Haøm (Anagamin). 

 

Pram
 N

gu
ye

n



268 
 

Ñöùc Phaät baûo Vi-Ñeà-Hi: 

Naày Vi-Ñeà-Hi! Phu-nhôn coù bieát chaêng? Phaät Voâ-Löôïng Thoï caùch ñaây 

chaúng xa, baø neân nhieáp nieäm quaùn kyõ coõi nöôùc aáy thì tònh nghieäp ñöôïc thaønh. 

Nay Ta seõ vì baø maø noùi roäng caùc phaùp quaùn, cuøng khieán ñôøi vò lai taát caû 

haøng phaøm phu, nhöõng ngöôøi muoán tu tònh nghieäp ñöôïc thoï sanh Taây Phöông 

Cöïc-Laïc quoác ñoä. 

Naày Vi-Ñeà-Hi! Ngöôøi muoán sang nöôùc Cöïc-Laïc aáy neân tu ba phöôùc. 

1. Moät laø hieáu nuoâi cha meï, kính thôø böïc Sö Tröôûng, coù taâm nhôn 

töø chaúng gieát haïi vaø tu taäp möôøi nghieäp laønh. 

2. Hai laø thoï trì Tam Quy y, ñaày ñuû caùc caám giôùi vaø chaúng phaïm 

oai nghi. 

3. Ba laø phaùt Taâm Boà-Ñeà (Bodhicittotpada), saâu tin nhôn quaû, ñoïc 

tuïng Kinh-ñieån Ñaïi-Thöøa vaø khuyeân daïy saùch tieán ngöôøi tu 

haønh. 

Ba söï nhö vaäy goïi laø tònh nghieäp. 

Naày Vi-Ñeà-Hi! Nay baø coù bieát chaêng? Ba tònh nghieäp aáy laø chaùnh nhôn 

tònh nghieäp cuûa tam theá chö Phaät quaù khöù, vò lai, hieän taïi. 

Ñöùc Phaät baûo A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi raèng: 

Laéng nghe, laéng nghe, kheùo suy nghó nhôù kyõ. Nay Nhö-Lai vì taát caû 

chuùng-sanh ñôøi vò-lai, nhöõng keõ bò giaëc phieàn-naõo nhieãu-haïi maø noùi nghieäp 

thanh-tònh. Laønh thay cho Vi-Ñeà-Hi kheùo hoûi ñöôïc vieäc aáy. 

Naày A-Nan! OÂng neân thoï trì roäng vì ñaïi chuùng maø tuyeân noùi lôøi Phaät. 

Hoâm nay, chö Phaät vì Vi-Ñeà-Hi vaø vò lai taát caû chuùng sanh quaùn nôi Taây-

Phöông Cöïc-Laïc quoác-ñoä, do nguyeän-löïc Phaät neân seõ ñöôïc quoác-ñoä thanh-tònh 

aáy, nhö caàm göông saùng töï thaáy hình töôïng maët mình. Thaáy nhöõng söï vui cuøng 

cöïc vi dieäu cuûa quoác ñoä aáy, neân taâm vui möøng lieàn ñöôïc Voâ-Sanh Phaùp-Nhaãn. 

Ñöùc Phaät baûo Vi-Ñeà-Hi: “Baø laø phaøm phu, taâm töôûng yeáu keùm, chöa ñöôïc thieân nhaõn 

chaúng theå thaáy ñöôïc xa. Chö Phaät Nhö-Lai coù phöông-tieän laï khieán baø ñöôïc thaáy.” 

Pram
 N

gu
ye

n



269 
 

Vi-Ñeà-Hi baïch Phaät raèng: 

Baïch ñöùc Theá-Toân! Nhö hoâm nay toâi nhôø oai-löïc cuûa ñöùc Phaät Theá-Toân 

maø ñöôïc thaáy quoác-ñoä Cöïc-Laïc aáy. Neáu sau khi ñöùc Phaät Theá-Toân dieät ñoä, 

caùc chuùng sanh tröôïc aùc, baát thieän, bò nguõ khoå böùc ngaët, hoï laøm theá naøo coù theå 

ñöôïc thaáy Voâ-Löôïng Thoï Phaät vaø Cöïc-Laïc Theá-Giôùi ? 

Ñöùc Phaät baûo Vi-Ñeà-Hi: 

Baø vaø chuùng-sanh neân phaûi chuyeân taâm buoäc nieäm moät choã, töôûng nôi 

phöông Taây. Töôûng nieäm theá naøo? 

 

I. NHÖÏT TÖÔÛNG 
Taát caû chuùng sanh, nhöõng ngöôøi coù maét saùng maø chaúng phaûi laø keû sanh 

manh, thì ñeàu thaáy maët nhöït laën caû. 

Phaøm ngöôøi tu taäp quaùn töôûng neân phaùt khôûi töôûng nieäm, ngoài quay 

thaúng höôùng veà phía Taây, quaùn kyõ choã maët nhöït saép laën, khieán taâm nieäm truï 

vöõng chuyeân töôûng nhôù chaúng dôøi.  

 

Thaáy maët nhöït saép laën, daïng nhö maët troáng ñoàng treo. Ñaõ thaáy maët nhöït 

roài, nhaém maét môû maét ñeàu khieán phaûi saùng toû. Ñaây laø nhöït töôûng, goïi laø phaùp 

quaùn ban ñaàu. 
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II. THUÛY TÖÔÛNG VAØ III. ÑÒA TÖÔÛNG 

 

Keá ñoù quaùn töôûng nöôùc. Thaáy nöôùc ñöùng trong, cuõng khieán phaûi saùng 

toû, yù töôûng khoâng phaân taùn. Ñaõ thaáy nöôùc roài, neân quaùn töôûng baêng, thaáy baêng 

choùi suoát, töôûng laøm löu ly.  

 

Töôûng naày thaønh roài, thaáy ñaát löu ly trong ngoaøi suoát choùi, phía döôùi coù 

traøng vaøng, kim cöông, thaát böûu böng choáng ñaát löu ly.  

 

Kim traøng aáy taùm phöông ñaày ñuû taùm caïnh. Moãi moãi phöông tieän do 

traêm chaâu baùu laøm thaønh. Moãi moãi böûu chaâu coù ngaøn aùnh saùng. Moãi moãi aùnh 

saùng coù taùm vaïn boán ngaøn (84.000) maøu choùi ñaát löu ly, saùng nhö öùc ngaøn 

(1.000x107) maët nhöït chaúng theå thaáy ñuû heát ñöôïc. Treân ñaát löu ly, coù daây hoaøng 

kim xen keát laãn loän vôùi thaát böûu, giaêng phaân ranh giôùi chöøng ngaèn ngang roäng 
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phaân minh. Trong moãi moãi thaát böûu aáy coù aùnh saùng nguõ saéc. AÙnh saùng aáy nhö 

ñoùa hoa, laïi coù nhö sao nhö traêng, löõng lôø treân hö khoâng taïo thaønh ñaøi aùnh saùng. 

Coù ngaøn vaïn (10.000.000) laàu caùc do traêm baùu hieäp thaønh. Hai beân ñaøi deàu 

rieâng coù traêm öùc (100x107) hoa traøng, vôùi voâ löôïng nhaïc khí, duøng laøm trang 

nghieâm. Taùm thöù gioù maùt töø aùnh saùng phaùt ra, xao ñoäng caùc nhaïc khí aáy, vang 

ra tieáng dieãn noùi khoå, khoâng, voâ thöôøng, voâ ngaõ. Ñaây laø thuûy töôûng goïi laø phaùp 

quaùn thöù hai. 

Luùc quaùn töôûng naøy ñaõ thaønh, phaûi moãi moãi söï quaùn thaáy thaät roõ raøng, 

luùc nhaém maét, luùc môû maét chôù ñeå tan maát, chæ tröø luùc aên, thöôøng nhôù söï aáy. 

Nhö töôûng quaùn aáy goïi laø thoâ, thaáy ñaát Cöïc Laïc quoác ñoä. Neáu ñöôïc tam muoäi 

thì thaáy ñaát coõi nöôùc Cöïc Laïc toû roõ phaân minh, chaúng theå noùi ñuû heát. Ñaây laø 

ñòa-töôûng, goïi laø phaùp quaùn thöù ba. 

Ñöùc Phaät baûo Toân-giaû A-Nan: 

Naày A-Nan! OÂng thoï trì lôøi Phaät vì ñôøi vò-lai taát caû ñaïi-chuùng, nhöõng 

ngöôøi muoán thoaùt khoå, maø noùi phaùp quaùn ñòa aáy. Neáu ngöôøi quaùn ñòa aáy thì tröø 

ñöôïc toäi sanh töû trong taùm möôi öùc (80x107) kieáp, boû thaân hieän taïi, ñôøi khaùc 

quyeát-ñònh thoï sanh quoác-ñoä thanh-tònh, taâm ñöôïc khoâng nghi. Quaùn töôûng ñaây 

goïi laø chaùnh quaùn. Neáu quaùn töôûng khaùc thì goïi laø taø quaùn. 
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V. BÖÛU-THOÏ TÖÔÛNG 
 

Ñöùc Phaät baûo Toân-giaû A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi: 

Ñòa quaùn thaønh roài, keá töôûng Böûu-Thoï. 

Ngöôøi quaùn caây baùu phaûi quaùn moãi moãi caây.  

 

Töôûng baûy lôùp haøng caây baùu. Moãi caây baùu cao taùm ngaøn do tuaàn (8.000 

yojana/yojna) (1). Caùc caây baùu aáy ñeàu ñaày ñuû boâng laù baûy baùu. Moãi moãi boâng 

laù töôûng maøu khaùc laï. Trong maøu löu ly phoùng aùnh saùng maøu hoaøng kim. Trong 

maøu pha leâ phoùng aùnh saùng maøu hoàng. Trong maøu maõ naõo phoùng aùnh saùng maøu 

xa cöø. Trong maøu xa cöø phoùng aùnh saùng maøu luïc chôn chaâu. San hoâ hoå phaùch 

taát caû caùc baùu duøng laøm choùi ñeïp. Maøn löôùi dieäu chôn chaâu giaêng che treân caây 

baùu. Treân moãi moãi caây baùu coù baûy lôùp maøn löôùi. Khoaûng moãi moãi löôùi coù naêm 

traêm öùc cung ñieän xinh ñeïp, vi dieäu, nhö cung Trôøi Phaïm-Vöông, coù caùc thieân 

ñoàng töû töï nhieân ôû trong aáy. 

_______________________________________ 
(1) 1 yojana/yojna laø moät khoûang daøi cuûa boán boä binh chuûng cuûa Chuyeån-Luaân Thaùnh-Vöông töông 
ñöông vôùi 80 daëm Anh, cuûa Ngaân-Luaân Thaùnh-Vöông laø 60 daëm Anh, cuûa Ñoàng-Luaân Thaùnh-Vöông 
laø 40 daëm Anh, cuûa Thieát-Luaân Thaùnh-Vöông laø 20 daëm Anh. 
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Moãi moãi ñoàng töû coù naêm traêm öùc (500x107) chaâu ma ni Thích-ca Tyø- 

laêng-giaø (sakrabhilanga-mani), duøng laøm chuoãi ñeo. AÙnh saùng moãi chaâu ma ni 

aáy chieáu traêm öùc do tuaàn (100x107 yojana), döôøng nhö hoøa hieäp aùnh saùng cuûa 

traêm öùc (100x107) nhöït nguyeät chaúng theå keå heát. Caùc baùu xen laãn maøu saéc saùng 

ñeïp nhaát trong caùc maøu saéc. 

Caùc caây baùu aáy haøng haøng ngay nhau, laù laù keá nhau. Giöõa khoaûng caùc laù 

sanh nhöõng hoa vi dieäu. Treân hoa töï nhieân coù quaû thaát böûu. Moãi moãi laù caây 

ngang roäng ñeàu hai möôi laêm do tuaàn (25 yojana). Laù aáy coù ngaøn maøu, traêm thöù 

laèn veõ nhö chuoãi ngoïc Trôøi. Coù nhöõng hoa vi dieäu maøu dieâm phuø ñaøn kim (vaøng 

24K), nhö voøng löûa xoay choùi saùng, uyeån chuyeån khoaûng giöûa laù, voït sanh 

nhöõng quaû nhö bình baùu cuûa Thieân Ñeá-Thích (Sakra), phoùng ñaïi quang minh 

hoùa thaønh traøng phan vaø voâ löôïng loïng baùu. Trong loïng baùu aáy choùi hieän taát caû 

Phaät-söï trong toaøn coõi theá giôùi, thaäp phöông theá giôùi chö Phaät cuõng hieän boùng 

trong loïng baùu aáy. Thaáy Böûu-Thoï aáy roài, cuõng phaûi moãi moãi quaùn saùt thaân caây, 

nhaùnh laù, boâng traùi ñeàu phaûi phaân minh. Ñaây laø thoï töôûng goïi laø phaùp quaùn thöù 

tö. 

 

V. TÖÔÛNG NÖÔÙC BAÙT COÂNG-ÑÖÙC 
 

 

Keá neân töôûng nöôùc. 

 

Pram
 N

gu
ye

n



274 
 

Ngöôøi muoán töôûng nöôùc neân bieát Cöïc-Laïc theá-giôùi  coù ao nöôùc baùt 

coâng ñöùc. Moãi moãi ao nöôùc baûy baùu laøm thaønh. Baùu aáy nhu nhuyeán töø nhö yù 

chaâu vöông sanh, chia laøm möôøi boán chi, moãi moãi chi laøm saéc ñeïp baûy baùu. 

Hoaøng kim laøm loøng ao. Döôùi loøng ao coù kim cöông nhieàu maøu laøm caùt traùng 

ñaùy. 

Trong nöôùc moãi moãi ao baùu aáy ñeàu coù saùu möôi öùc (16x107) hoa sen 

thaát böûu. Moãi moãi hoa sen troøn ñeàu möôøi hai (12) do tuaàn. Nöôùc ma ni chaûy roùt 

trong khoaûng laù, theo thaân caây sen maø leân xuoáng, phaùt ra aâm thanh vi dieäu dieãn 

noùi khoå, khoâng, voâ thöôøng, voâ ngaõ, caùc Ba-La-Maät, coøn coù tieáng taùn-thaùn töôùng 

haûo cuûa chö Phaät. 

Nhö yù chaâu vöông phoùng ra aùnh saùng vi dieäu maøu hoaøng kim. AÙnh saùng 

aáy hoùa ra caùc gioáng chim maøu traêm baùu, hoøa hoùt eâm nhaõ, thöôøng taùn thaùn nieäm 

Phaät, nieäm phaùp, nieäm Taêng. Ñaây laø töôûng nöôùc baùt coâng ñöùc goïi laø phaùp quaùn 

thöù naêm. 

 

VI. TOÅNG QUAÙN TÖÔÛNG 
 
 

Trong quoác-ñoä Cöïc-Laïc dieäu böûu aáy, moãi moãi khu vöïc coù naêm traêm öùc 

(500x107) laàu baùu.  
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Trong laàu caùc aáy coù voâ löôïng chö Thieân troãi thieân kyû nhaïc. Coøn coù nhaïc 

khí treo ôû hö khoâng, nhö böûu traøng coõi Trôøi, chaúng ñaùnh töï keâu. Trong caùc aâm 

thanh aáy ñeàu dieãn noùi nieäm Phaät, nieäm phaùp, nieäm Tyø-Kheo Taêng. 

Phaùp töôûng naøy thaønh roài, goïi laø thoâ thaáy Cöïc-Laïc theá-giôùi  böûu thoï, 

böûu ñòa, vaø böûu trì, ñaây laø toång quaùn töôûng goïi laø phaùp quaùn thöù saùu. 

Neáu thaáy nhö vaäy thì tröø voâ-löôïng öùc kieáp cöïc troïng aùc nghieäp, sau khi 

maïng chung, quyeát-ñònh sanh nöôùc Cöïc-Laïc. Quaùn ñaây goïi laø chaùnh quaùn, neáu 

quaùn khaùc thì goïi laø taø quaùn. 

Ñöùc Phaät baûo A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi: “Laéng nghe, laéng nghe, kheùo suy nghó nhôù kyû ñoù. Ta 

seõ vì caùc ngöôi phaân bieät giaûi thuyeát phaùp tröø khoå naõo. Caùc ngöôi ghi nhôù, thoï trì, roäng vì ñaïi 

chuùng phaân bieät giaûi thuyeát.” 

Luùc ñöùc Thích-Ca Maâu-Ni Theá-Toân (Sakyamuni) noùi lôøi aáy, Phaät Voâ-Löôïng Thoï 

(Amitayus) hieän ñöùng treân hö khoâng, Quaùn-Theá-AÂm Boà-taùt (Avalokitesvara) ñöùng haàu beân taû, 

Ñaïi Theá-Chí Boà-taùt (Mahasthama-Prapta) ñöùng haàu beân höõu, aùnh saùng choùi röïc chaúng theå 

thaáy roõ heát, traêm ngaøn (5.000) laàn maøu vaøng dieâm phuø ñaøn kim (Jambunada) chaúng theå saùnh 

ñöôïc. 

 

Cöïc Laïc Tam Thaùnh 
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VII. TÖÔÛNG LIEÂN-HOA TOØA 
 

Vi-Ñeà-Hi thaáy Phaät Voâ-Löôïng-Thoï roài tieáp-tuïc leã laïy. Leã laïy xong, Vi-Ñeà-Hi baïch Phaät 

raèng: 

Baïch ñöùc Theá-Toân! Nay toâi nhôn oai löïc Phaät maø ñöôïc thaáy Voâ-Löôïng 

Thoï Nhö-Lai cuøng hai Ñaïi-Só Quaùn-Theá-AÂm Boà-taùt vaø Ñaïi-Theá-Chí Boà-taùt. Ñôøi 

vò-lai, caùc chuùng-sanh seõ phaûi theá naøo quaùn thaáy Phaät Voâ-Löôïng Thoï vaø hai Boà 

taùt aáy? 

Ñöùc Phaät baûo Vi-Ñeà-Hi: 

Ngöôi muoán quaùn Phaät Voâ-Löôïng Thoï thì neân khôûi töôûng nieäm:  

 

Lieân-hoa toøa 

Pram
 N

gu
ye

n



277 
 

ÔÛ treân maët ñaát thaát böûu töôûng coù hoa sen, treân moãi moãi caùnh hoa töôûng 

maøu baù böûu, coù taùm vaïn boán ngaøn (84.000) ñöôøng gaân döôøng nhö böùc hoïa coõi 

Trôøi, moãi ñöôøng gaân coù taùm vaïn boán ngaøn (84.000) aùnh saùng toû roõ raønh reõ ñeàu 

ñöôïc thaáy caû. Caùnh hoa nhoû nhaát ngang roäng hai traêm naêm möôi do tuaàn (250 

yojana), toaøn hoa sen aáy coù ñuû taùm vaïn boán ngaøn (84.000) caùnh. Khoaûng moãi 

caùnh hoa coù traêm öùc (100x107) ma-ni chaâu vöông ñeå laøm saùng ñeïp. Moãi moãi 

chaâu ma-ni vöông aáy phoùng ra ngaøn (1000) aùnh saùng, aùnh saùng aáy nhö loïng baûy 

baùu hieäp thaønh che khaép maët ñaát. Ñaøi hoa sen aáy baèng baùu Thích-ca Tyø-laêng-

giaø (sakrabhilagna-mani), coù taùm vaïn (80000) kim-cöông chaân-thuùc-ca böûu, 

phaïm ma-ni böûu vaø löôùi dieäu chôn chaâu, duøng ñeå nghieâm söùc (1). ÔÛ treân ñaøi aáy, 

töï nhieân coù boán truï böûu-traøng, moãi moãi böûu traøng cao lôùn nhö traêm ngaøn muoân 

öùc (1017) nuùi Tu-Di (Sumeru: vöôït cao khoûi Ñaïi-Haûi laø 84.000 yojana). Treân 

böûu traøng coù maøn baùu nhö Daï-Ma Thieân-cung, coøn coù naêm traêm öùc (100x107) 

böûu chaâu coù taùm vaïn boán ngaøn (84.000) aùnh saùng. Moãi moãi aùnh saùng laøm taùm 

vaïn boán ngaøn (84.000) kim-saéc nhieàu loaïi laï khaùc nhau. Moãi moãi kim-saéc khaép 

caû coõi nöôùc Cöïc-Laïc, nôi nôi bieán-hoùa, ñeàu rieâng laøm nhöõng töôùng hình khaùc 

laï: hoaëc laøm ñaøi kim-cöông, laøm löôùi chôn chaâu, hoaëc laøm maây nhieàu loaïi hoa, 

nôi möôøi phöông-dieän, tuøy yù bieán-hieän ra laøm Phaät-söï. Ñaây laø töôûng toøa ngoài 

hoa sen, goïi laø phaùp quaùn thöù baûy. 

Naøy A-Nan! Hoa sen vi dieäu nhö vaäy laø do boån nguyeän löïc cuûa Phaùp-

Taïng Tyø-Kheo (Bodhisattva Dharmakara ), tieàn thaân Phaät Voâ-Löôïng Thoï caûm 

thaønh. Neáu ngöôøi muoán nieäm ñöùc Phaät aáy thì phaûi tröôùc töôûng hoa toøa aáy. Luùc 

quaùn töôûng chaúng ñöôïc taïp quaùn. Ñeàu phaûi quaùn moãi moãi chi tieát, moãi moãi 

caùnh hoa, moãi moãi böûu chaâu, moãi moãi aùnh saùng, moãi moãi ñaøi, moãi moãi traøng 

ñeàu phaûi phaân minh, nhö thaáy töôïng maët mình hieän trong göông. Phaùp töôûng 

________________________________________ 

(1) toân kinh Thuû-Laêng-Nghieâm Tam-Muoäi coù phaân bieän 4 thöù chaâu raát roõ.  
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naøy thaønh, dieät tröø traêm muoân öùc (1017) kieáp toäi sanh töû, taát ñònh seõ sanh Cöïc-

Laïc theá-giôùi. Quaùn nhö vaäy goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc thì goïi laø taø 

quaùn. 

 
 

VIII. TÖÔÛNG PHAÄT VOÂ-LÖÔÏNG THOÏ 
 
 

Ñöùc Phaät baûo A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi: 

Thaáy hoa toøa roài keá neân töôûng Phaät. Taïi sao vaäy? Vì chö Phaät Nhö-Lai 

laø Thaân Phaùp-Giôùi (Dharmadhatu-kaya) vaøo khaép trong taâm-töôûng cuûa taát-caû 

chuùng-sanh, neân luùc caùc ngöôi taâm-töôûng Phaät, taâm aáy töùc laø ba möôi hai (32) 

töôùng, taùm möôi (80) tuøy hình haûo, taâm aáy laøm Phaät, taâm aáy laø Phaät. Chö Phaät 

Chaùnh-Bieán Tri haûi töø taâm töôûng sanh, vì vaäy neân nhöùt taâm buoäc nieäm, quaùn kyõ 

ñöùc Phaät aáy, ñöùc Nhö-Lai, ÖÙng-Cuùng, Chaùnh-Bieán-Tri. 

 

Ngöôøi muoán töôûng ñöùc Phaät aáy tröôùc neân töôûng hình töôïng. Thaáy moät 

böûu töôïng maøu nhö vaøng dieâm-phuø-ñaøn ngoài treân hoa toøa kia. Thaáy töôïng Phaät 

ngoài roài, taâm nhaõn ñöôïc khai thoâng, toû roõ phaân minh thaáy quoác-ñoä Cöïc-Laïc 

thaát böûu trang nghieâm, ñaát baùu, ao baùu, caây baùu baøy haøng. Maøn löôùi baùu coõi 

Trôøi giaêng che phía treân, caùc maøn löôùi baùu ñaày khaép hö khoâng, thaáy söï nhö vaäy 

khieán raát roõ raøng, nhö thaáy trong loøng baøn tay. 
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Thaáy söï aáy roài, laïi neân töôûng moät hoa sen lôùn ôû beân taû töôïng Phaät nhö 

tröôùc khoâng khaùc. Roài laïi töôûng moät hoa sen lôùn nhö tröôùc ôû beân höõu töôïng 

Phaät. 

Roài töôûng moät töôïng Quaùn-Theá-AÂm Boà-taùt ngoài toøa sen beân taû, cuõng kim 

saéc nhö tröôùc. 

Roài töôûng töôïng Ñaïi Theá-Chí Boà-taùt ngoài hoa sen beân höõu. 

Luùc phaùp töôûng naøy thaønh roài, töôïng Phaät vaø töôïng Boà taùt ñeàu phoùng 

aùnh saùng. AÙnh-saùng aáy kim-saéc chieáu nhöõng böûu-thoï. Döôùi moãi moãi böûu-thoï 

ñeàu coù ba toøa hoa sen, töôïng Phaät vaø hai töôïng Boà-taùt ngoài treân aáy nhö vaäy 

khaép caû quoác-ñoä Cöïc-Laïc. 

Luùc phaùp töôûng naøy ñaõ thaønh, haønh giaû neân nghe nöôùc chaûy, aùnh saùng, 

caùc böûu thoï, nhöõng chim cöu, nhaïn, uyeân öông, ñeàu dieãn noùi dieäu phaùp, luùc 

xuaát ñònh, luùc nhaäp ñònh luoân nghe dieäu phaùp. Phaùp ñöôïc nghe trong ñònh, luùc 

xuaát ñònh nhôù giöõ chaúng boû, phaûi kheá hieäp vôùi lôøi trong Kinh (Sutra). Neáu 

chaúng hieäp thì goïi laø voïng töôûng. Neáu hieäp thì goïi laø thoâ töôûng thaáy Cöïc-Laïc 

theá-giôùi. Ñaây laø töôûng-töôïng, goïi laø phaùp quaùn thöù taùm. Quaùn phaùp naøy tröø 

ñöôïc voâ löôïng öùc kieáp toäi sanh töû. Nôi thaân hieän taïi ñöôïc Nieäm Phaät Tam-

Muoäi. 

 

 

IX. TÖÔÛNG PHAÄT VOÂ-LÖÔÏNG THOÏ 
THAÂN TÖÔÙNG QUANG-MINH 

 
 
 

Ñöùc Phaät baûo A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi: 

Keá laïi, neân quaùn Phaät Voâ Löôïng Thoï thaân töôùng quang minh.  
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A-Nan phaûi bieát! Phaät Voâ Löôïng Thoï thaân nhö traêm ngaøn muoân öùc (1017) 

saéc vaøng dieâm-phuø-ñaøn Trôøi Daï-Ma, thaân Phaät cao saùu möôi muoân öùc 

(60x1012) na-do-tha (nayuta: 1028) haèng-haø-sa (ganganaivalukopama 

1078.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064 ) do-tuaàn (1), baïch haøo giöõa hai maøy xoay 

beân höõu, uyeån chuyeån nhö naêm toøa nuùi Tu-Di (moãi nuùi ngang doïc 84.000 do-

tuaàn), maét Phaät nhö boán ñaïi haûi (2) xanh bieác vaø traéng phaân minh. Caùc loã loâng 

nôi thaân Phaät phoùng aùnh saùng ra nhö nuùi Tu-Di. Vieân quang cuûa Phaät aáy nhö 

traêm öùc (100x107) Ñaïi-Thieân theá-giôùi. Trong vieân quang aáy coù traêm vaïn öùc na 

do tha haèng-haø-sa (1041x1078.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064) Hoùa Phaät. Moãi 

moãi Hoùa Phaät cuõng coù ñoâng nhieàu voâ soá Hoùa Boà-Taùt laøm thò-giaû. Thaân Phaät 

Voâ-Löôïng-Thoï coù taùm vaïn boán ngaøn (84.000) töôùng. Trong moãi moãi töôùng ñeàu 

rieâng coù taùm vaïn boán ngaøn (84.0000) tuøy hình haûo. Trong moãi moãi hình haûo coøn 

coù taùm vaïn boán ngaøn (84.000) quang-minh, moãi moãi quang-minh chieáu khaép 

thaäp phöông theá giôùi, nhieáp laáy chuùng-sanh nieäm Phaät chaúng boû soùt. Quang-

minh töôùng haûo vaø Hoùa Phaät aáy chaúng theå noùi ñuû heát, chæ neân nhôù töôûng khieán 

_____________________________________________ 
(1) moät naêm aùnh-saùng ñi khoâng chaân-khoâng laø 5.878.625.373.184 daëm Anh, hay 9.5x1012

 km, hay 
63,241 ñôn-vò thieân-vaên hoïc, vì vaäy, thaân cuûa Phaät khoâng theå nghó baøn. 
(2) bieån vuõ-truï bao boïc nuùi Tu-Di, xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, Nguyeãn Pram soïan) 
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taâm nhaõn ñöôïc thaáy. Thaáy söï aáy, lieàn thaáy thaäp phöông chieáu khaép taát caû chö 

Phaät. Vì thaáy chö Phaät neân goïi laø Nieäm Phaät Tam-Muoäi. 

Quaùn töôûng ñaây goïi laø quaùn thaân taát caû Phaät, vì quaùn thaân Phaät neân 

cuõng thaáy taâm Phaät. Phaät taâm laø ñaïi töø bi taâm, duøng töø voâ duyeân nhieáp thoï caùc 

chuùng sanh. Ngöôøi tu quaùn naøy, boû thaân, ñôøi khaùc sanh tröôùc chö Phaät ñöôïc 

Voâ-Sanh Nhaãn. Vì vaäy, neân ngöôøi trí phaûi buoäc nieäm, quaùn kyõ Voâ-Löôïng Thoï 

Phaät, töø moät töôùng haûo maø vaøo, chæ quaùn loâng traéng giöõa hai maøy khieán raát toû 

roõ. Ñöôïc thaáy loâng traéng aáy roài thì taùm vaïn boán ngaøn (84.000) töôùng haûo töï 

nhieân seõ hieän. Thaáy Phaät Voâ-Löôïng Thoï (Amitayus), lieàn thaáy voâ-löôïng 

(10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256) chö Phaät möôøi phöông. Vì thaáy voâ-

löôïng chö Phaät neân ñöôïc chö Phaät hieän-tieàn thoï-kyù. Ñaây laø khaép quaùn töôûng 

taát caû saéc thaân Phaät goïi laø phaùp quaùn thöù chín. Quaùn nhö ñaây goïi laø chaùnh 

quaùn, neáu quaùn khaùc goïi laø taø quaùn. 

 
X. TÖÔÛNG QUAÙN THEÁ-AÂM BOÀ-TAÙT (AVALOKITESVARA) 

(CUÕNG CHÍNH LAØ ÑÖÙC CHAÙNH-PHAÙP MINH NHÖ-LAI 
(SADDHARMA-PRABHASA)) 

 

Ñöùc Phaät baûo A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi: 

Ñaõ thaáy Voâ-Löôïng Thoï Phaät toû roõ phaân minh roài, keá cuõng neân quaùn 

Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt.  
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Boà Taùt naøy thaân cao taùm möôi vaïn öùc na-do-tha (80x1039) haèng-haø-sa 

(1078.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064 ) do tuaàn, thaân maøu töû kim, ñænh coù nhuïc 

keá, coå coù vieân quang moãi phöông dieän ñeàu traêm ngaøn (100.000) do-tuaàn. Trong 

vieân quang coù naêm traêm (500) Hoùa Phaät nhö Thích-Ca Maâu-Ni. Moãi moãi Hoùa 

Phaät coù naêm traêm (500) Hoùa Boà Taùt vaø voâ-löôïng chö Thieân laøm thò giaû. Trong 

aùnh saùng toaøn thaân hieän taát caû saéc töôùng cuûa chuùng sanh trong Nguõ-Ñaïo. Treân 

ñænh coù thieân quang baèng Thích-ca tyø-laêng-giaø mani böûu (sakrabhilanga-mani). 

Trong thieân quang coù moät Hoùa Phaät, ñöùng cao hai möôi laêm (25) do tuaàn. Maët 

cuûa Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt nhö maøu vaøng dieâm phuø ñaøn. Loâng traéng giöõa hai 

maøy ñuû maøu thaát böûu, chieáu ra taùm vain boán ngaøn (84.000) thöù aùnh saùng. Moãi 

moãi aùnh saùng coù voâ-löôïng (10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256) voâ-soá traêm 

ngaøn Hoùa Phaät.  

Moãi moãi Hoùa Phaät coù voâ-soá (1078.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064) Hoùa 

Boà-Taùt laøm thò giaû, bieán hieän töï taïi khaép thaäp phöông theá giôùi. Caùnh tay maøu 

nhö hoa sen hoàng coù taùm möôi öùc (80x107) aùnh saùng vi dieäu laøm chuoãi ñeo. 

Trong chuoãi ñeo, aùnh saùng aáy khaép hieän taát caû söï trang nghieâm. Baøn tay maøu 

naêm traêm öùc (500x107) hoa sen ñeïp. Baøn tay möôøi ñaàu ngoùn, moãi moãi ñaàu ngoùn 

coù taùm vaïn boán ngaøn (84.000) laèn döôøng nhö aán vaên. Moãi moãi laèn coù taùm vaïn 

boán ngaøn (84.000) aùnh saùng, aùnh saùng aáy meàm dòu chieáu khaép taát caû. Boà-Taùt 

duøng tay baùu naøy tieáp daãn chuùng sanh. Luùc Boà-Taùt caát chaân leân, döôùi loøng baøn 

chaân coù töôùng thieân-böùc-luaân töï nhieân hoùa thaønh naêm traêm öùc (500x107) ñaøi 

quang minh. Luùc ñeå chaân xuoáng, coù hoa kim-cöông ma-ni raûi raéc taát caû, khoâng 

choã naøo laø chaúng ñaày khaép. Caùc töôùng khaùc nôi thaân Boà-Taùt ñaày ñuû nhöõng hình 

haûo nhö thaân Phaät khoâng khaùc, chæ coù nhuïc keá treân ñænh vaø voâ kieán ñaûnh töôùng 

chaúng baèng Theá-Toân. Ñaây laø töôùng saéc thaân chôn thieät cuûa Quaùn-Theá-AÂm Boà-

Taùt (1), goïi laø phaùp quaùn thöù möôøi. Neáu ngöôøi muoán thaáy Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt 
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neân tu quaùn aáy. Tu quaùn aáy thì chaúng gaëp caùc tai hoïa, tröø saïch nghieäp chöôùng, 

tröø toäi sanh töû trong voâ-soá kieáp. 

Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt aáy chæ nghe danh hieäu coøn ñöôïc phöôùc voâ löôïng 

huoáng laø quaùn kyõ. Neáu ngöôøi muoán Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt thì tröôùc quaùn nhuïc-

keá, sau quaùn thieân-quang. Caùc töôùng khaùc cuõng theo thöù töï maø quaùn kyõ, ñeàu 

phaûi toû roõ nhö nhìn trong baøn tay. Quaùn nhö ñaây goïi laø chaân quaùn, neáu quaùn 

khaùc thì goïi laø taø quaùn. 

 

XI. QUAÙN ÑAÏI THEÁ CHÍ BOÀ-TAÙT 
(TÖÙC KIM-CANG THUÛ BÍ-MAÄT CHUÛ) 

(MAHASTHAMA-PRAPTA/VAJRAPANI GUHYAPATI) 
 

 

   Keá ñoù, quaùn Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt (Mahasthama-Prapta Bodhisattva). 
 

 

______________________________________________ 
(1) Toân kinh Ñaïi-Thöøa Trang-Nghieâm Baûo Vöông (Mahayana-guna-karanda-vyuha Sutra), Thích 
Vieân Ñöùc dòch ra Vieät-vaên, vaø toân kinh Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt Thuï-Kyù, Thích taâm Chaâu dòch ra 
Vieät-vaên, ñeàu coù noùi veà thaân-töôùng kyø-ñaëc cuûa ñöùc Ñaïi Thaùnh Chuùa. Vaû laïi toân kinh Ñaïi Bi-Taâm Ñaø-
Ra-Ni, Thích Thieàn Taâm dòch ra Vieät-vaên, ñaõ xaùc-ñònh ngaøi laø vò coå-Phaät coù toân danh laø Chaùnh-Phaùp-
Minh Nhö-Lai (Saddharma-prabhasa). Xem theâm Haønh-Traïng cuûa Naêm Ñaïi Boà-Taùt, Nguyeãn Pram 
soïan vaø hoøan taát ngaøy 17, thaùng 4, naêm 2008. 
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Boà Taùt naøy thaân löôïng lôùn nhoû ñeàu ñoàng nhö Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt. 

Vieân Quang moãi maët ñeàu moät traêm hai möôi laêm do tuaàn (125 yojana), chieáu 

hai traêm naêm möôi (250) do tuaàn. AÙnh saùng toaøn thaân chieáu toaøn thaân quoác ñoä 

maøu töû kim. Chuùng sanh coù duyeân thaûy ñeàu ñöôïc thaáy. Chæ thaáy aùnh saùng moät 

loã loâng cuûa Boà-Taùt naøy lieàn thaáy quang-minh tònh dieäu voâ löôïng chö Phaät möôøi 

phöông, vì vaäy neân ñaët hieäu Boà-Taùt naøy laø Voâ-Bieân Quang. Duøng aùnh saùng trí 

hueä chieáu khaép taát caû, khieán lìa Tam-Ñoà ñöôïc voâ-thöôïng löïc neân Boà-Taùt naày 

coù teân laø Ñaïi-Theá Chí (cuõng chính laø ñöùc Kim-Cang Thuû Bí-Maät Chuû (Vajrapani 

Guhyapati/Guhyanatha)). Thieân-Quang cuûa Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt coù naêm traêm 

(500) hoa baùu, moãi moãi hoa baùu coù naêm traêm ñaøi baùu, trong moãi moãi ñaøi, töôùng 

daøi ngaén cuûa quoác ñoä thanh tònh vi dieäu chö Phaät möôøi phöông ñeàu hieän roõ. 

Nhuïc-keá treân ñænh nhö hoa baùt-ñaàu-ma (padma: lieân-hoa ñoû), treân nhuïc-keá coù 

moät bình baùu ñöïng caùc aùnh saùng khaép hieän Phaät-söï. Caùc thaân töôùng khaùc nhö 

Quaùn-Theá-AÂm khoâng khaùc. 

Luùc Ñaïi Theá-Chí Boà Taùt ñi, thaäp phöông theá-giôùi taát caû chaán-ñoäng. 

Ñöông luùc chaán-ñoäng coù naêm traêm öùc (500x107) hoa baùu, moãi moãi hoa baùu 

trang nghieâm cao roõ nhö Cöïc-Laïc theá-giôùi. 

Luùc Boà-Taùt naøy ngoài, quoác ñoä thaát böûu ñoàng thôøi dao ñoäng. Töø Haï 

phöông Kim-Quang Phaät theá-giôùi nhaãn ñeán Thöôïng-phöông Quang-Minh Vöông 

Phaät theá giôùi, trong khoaûng giöõa aáy, voâ löôïng voâ soá phaân thaân Voâ-Löôïng Thoï 

Phaät, phaân thaân Quaùn Theá-AÂm Boà-Taùt, phaân thaân Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt, thaûy ñeàu 

vaân taäp Cöïc-Laïc theá giôùi, chaät ñaày hö khoâng, ngoài toøa lieân hoa, dieãn noùi dieäu 

phaùp ñoä khoå chuùng sanh. Tu phaùp quaùn naøy goïi laø quaùn thaáy Ñaïi Theá-Chí Boà-

Taùt. Ñaây laø quaùn thaáy töôùng saéc thaân thieät Ñai Theá-Chí, goïi laø phaùp quaùn thöù 

möôøi moät. Quaùn Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt tröø voâ soá kieáp voâ soá toäi sanh töû. Ngöôøi tu 

quaùn naøy chaúng coøn ôû baøo thai, thöôøng du haønh quoác ñoä thanh tònh vi dieäu chö 

Phaät. 
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Phaùp quaùn naøy thaønh roài, goïi laø ñaày ñuû quaùn Quaùn Theá-AÂm Boà-Taùt vaø 

Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt. 

 

XII. PHOÅ QUAÙN-TÖÔÛNG 
 

Luùc thaáy söï aáy roài, neân khôûi töï taâm sanh nôi Taây Phöông Cöïc-Laïc theá 

giôùi, trong hoa sen ngoài kieát giaø, töôûng hoa sen buùp laïi, töôûng hoa sen nôû ra. 

Luùc hoa sen nôû coù aùnh saùng naêm traêm (500) maøu chieáu ñeán thaân. Töôûng maét 

môû ra thaáy Phaät vaø Boà-Taùt ñaày caû hö khoâng, nöôùc, chim, caây, röøng, cuøng chö 

Phaät phaùt ra aâm thanh ñeàu dieãn noùi dieäu phaùp hieäp vôùi möôøi hai boä Kinh. Luùc 

xuaát ñònh nhôù giöõ khoâng maát. Thaáy söï naøy roài, goïi laø thaáy Cöïc-Laïc theá-giôùi 

cuûa ñöùc Voâ-Löôïng Thoï Phaät. Ñaây laø phoå quaùn-töôûng goïi laø phaùp quaùn thöù 

möôøi hai. 

Voâ Löôïng Thoï Phaät hoùa thaân voâ soá, cuøng Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt vaø Ñaïi 

Theá-Chí Boà-Taùt thöôøng ñeán choã haønh nhôn aáy. 

 

XIII. TAÏP TÖÔÛNG QUAÙN 
 

Ñöùc Phaät baûo A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi: 

Ngöôøi muoán chí-taâm sanh Cöïc-Laïc theá-giôùi, tröôùc neân quaùn töôïng Phaät 

Voâ-Löôïng Thoï cao moät tröôïng saùu xích (khoûang 2,6 meùt Taây) ôû treân maët nöôùc 

ao baùu. Nhö tröôùc ñaõ noùi, Voâ-Löôïng Thoï Phaät thaân löôïng voâ-bieân chaúng phaûi 

taâm-löïc cuûa phaøm-phu kòp ñöôïc. Nhöng do nguyeän-löïc ñôøi tröôùc cuûa ñöùc Nhö-

Lai aáy, neân ai coù taâm nhôù töôûng thì aét ñöôïc thaønh töïu. Chæ töôûng töôïng Phaät, 

ñöôïc phöôùc voâ löôïng, huoáng laø quaùn ñuû thaân töôùng cuûa Phaät. Voâ-Löôïng Thoï 

Phaät thaàn-thoâng nhö-yù, nôi möôøi phöông quoác-ñoä bieán-hieän töï-taïi. Hoaëc hieän 

thaân lôùn ñaày trong hö khoâng, hoaëc hieän thaân nhoû moät tröôïng saùu xích, hoaëc laø 
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taùm xích. Thaân hình Phaät hieän ra ñeàu maøu chôn kim, vieân quang Hoùa Phaät vaø 

hoa sen baùu nhö ñaõ noùi ôû treân. Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt vaø Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt ôû 

taát caû xöù, thaân ñoàng vôùi chuùng sanh. Chæ quaùn töôûng treân ñaàu, bieát laø Quaùn-

Theá-AÂm hay Ñaïi Theá-Chí. Hai ñaïi Boà-Taùt aáy trôï Voâ-Löôïng Thoï Phaät khaép hoùa 

ñoä taát caû. Ñaây laø taïp töôûng quaùn goïi laø quaùn thöù möôøi ba. 

 

CÖÕU PHAÅM HOÙA SANH 
 

 
 

Ñöùc Phaät baûo A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi: 

Ngöôøi sanh Cöïc-Laïc theá-giôùi, baäc Thöôïng Phaåm Thöôïng Sanh. Neáu coù 

chuùng sanh nguyeän sanh Cöïc-Laïc theá-giôùi phaùt ba thöù taâm lieàn ñöôïc vaõng 

sanh. Nhöõng gì laø ba taâm? 

 Moät laø chí thaønh taâm, 

 hai laø thaâm taâm vaø 

 ba laø hoài-höôùng phaùt nguyeän taâm. 

Ngöôøi ñuû ba taâm naøy aét sanh Cöïc-Laïc theá-giôùi. 

Coøn coù ba haïng chuùng sanh seõ ñöôïc vaõng sanh. Nhöõng gì laø ba haïng? 
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I. 1 — THÖÔÏNG PHAÅM THÖÔÏNG SANH 
(QUAÙN THÖÙ XIV caáp thöù 1) 

 
 

 Moät laø töø taâm baát saùt, ñuû caùc giôùi haïnh. 

 Hai laø ñoïc tuïng kinh ñieån Phöông Ñaúng Ñaïi-Thöøa. 

 Ba laø tu haønh Luïc Nieäm, hoài höôùng phaùt nguyeän, nguyeän sanh 

theá-giôùi Cöïc-Laïc. 

Ngöôøi ñuû caùc coâng ñöùc naøy töø moät ngaøy ñeán baûy ngaøy lieàn ñöôïc vaõng 

sanh.  
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Luùc sanh veà nöôùc aáy, vì ngöôøi naøy tinh tieán duõng maõnh, neân Voâ-Löôïng 

Thoï Phaät cuøng Quaùn-Theá-AÂm, Ñaïi Theá-Chí, voâ soá Hoùa Phaät, traêm ngaøn Tyø 

Kheo Thanh Vaên ñaïi chuùng, voâ-löôïng chö Thieân, cung ñieän baûy baùu. Quaùn-

Theá-AÂm Boà-Taùt caàm ñaøi kim-cöông cuøng Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt ñeán tröôùc haønh 

nhôn. Voâ-Löôïng Thoï Phaät phoùng ñaïi quang-minh chieáu thaân haønh giaû, cuøng caùc 

Boà Taùt trao tay nghinh tieáp. Quaùn-Theá-AÂm, Ñaïi Theá-Chí, cuøng voâ soá Boà-Taùt, 

taùn-thaùn haønh-giaû, khuyeán-khích, saùch tieán taâm haønh-giaû. Haønh-giaû thaáy roài, 

hoan-hæ duõng maõnh, töï thaáy thaân mình ngoài ñaøi kim-cöông, ñi theo sau Phaät. 

Nhö khoaûng khaûy ngoùn tay, vaõng sanh theá-giôùi Cöïc-Laïc. 

Sanh theá-giôùi Cöïc-Laïc roài, thaáy saéc thaân Voâ-Löôïng Thoï Phaät ñaày ñuû 

caùc töôùng. Thaáy chö Boà Taùt saéc töôùng ñaày ñuû. Quang minh caây röøng baùu dieãn 

noùi dieäu phaùp. Nghe roài lieàn ngoä (hieåu bieát chaân-thaät) Voâ-Sanh Phaùp Nhaãn 

(Baùt Ñòa Boà-Taùt ñöôïc an-truï nôi Khoâng-lyù, khoâng sanh khoâng dieät, baát ñoäng, 

ñaây chæ laø Ngoä chôù chöa Nhaäp). Trong thôøi gian giaây laùt, ñi khaép thaäp phöông 

theá giôùi kính thôø chö Phaät. ÔÛ tröôùc chö Phaät thöù ñeä thoï-kyù. Trôû veà boån quoác 

ñöôïc voâ löôïng traêm ngaøn moân ñaø-la-ni (dharani). Ñaây goïi laø ngöôøi Thöôïng 

Phaåm Thöôïng Sanh. 

 

I. 2 — THÖÔÏNG PHAÅM TRUNG SANH 
(QUAÙN THÖÙ XIV caáp thöù 2) 

 

Ngöôøi naøy baát taát thoï trì ñoïc tuïng Kinh-ñieån Phöông-Ñaúng Ñaïi-Thöøa, 

chæ kheùo hieåu nghóa-thuù, nôi Ñeä-Nhöùt-Nghóa (Paramartha) taâm chaúng kinh-

ñoäng, thaâm tín nhôn quaû, chaúng huûy baùng Ñaïi-Thöøa (Mahayana). Ñem coâng 

ñöùc aáy hoài höôùng, nguyeän caàu sanh Cöïc-Laïc theá-giôùi. Ngöôøi coù coâng haïnh nhö 

vaäy, luùc laâm chung, Voâ-Löôïng Thoï Phaät cuøng Quaùn Theá-AÂm, Ñaïi Theá-Chí, voâ-

löôïng ñaïi chuùng vaây quanh, caàm ñaøi töû kim ñeán tröôùc haønh giaû, khen raèng: 
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‘Naày Phaùp-töû! Ngöôi haønh Ñaïi-Thöøa, hieåu Ñeä-Nhöùt-Nghóa, neân nay Ta ñeán 

nghinh tieáp ngöôi.’ 

Voâ-Löôïng Thoï Phaät cuøng ngaøn (1.000) Hoùa Phaät ñoàng thôøi trao tay. 

 

Haønh giaû aáy töï thaáy mình ngoài ñaøi kim töû, chaép tay xeáp caùnh, taùn-thaùn chö 

Phaät. Nhö khoaûng moät nieäm, lieàn sanh Cöïc-Laïc theá-giôùi trong ao thaát böûu. Ñaøi 

kim töû aáy nhö hoa sen lôùn qua moät ñeâm lieàn nôû. Thaân haønh giaû maøu vaøng töû 

ma, döôùi chaân cuõng coù hoa sen baûy baùu. Phaät vaø Boà Taùt ñoàng thôøi phoùng quang 

chieáu thaân haønh giaû maét lieàn môû saùng. Nhôn tuùc taäp tröôùc, neân khaép nghe caùc 

aâm thanh thuaàn noùi thaäm thaâm Ñeä-Nhöùt-Nghóa Ñeá. Haønh giaû aáy lieàn xuoáng kim 

ñaøi laïy Phaät, chaép tay taùn-thaùn Theá-Toân, qua baûy ngaøy (117.600.000 naêm ôû coõi 

Ta-Baø) lieàn ñöôïc chaúng thoái chuyeån Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, lieàn coù theå bay ñi ñeán 

khaép möôøi phöông kính thôø chö Phaät, ôû tröôùc chö Phaät tu caùc tam-muoäi 

(samadhi), qua moät tieåu kieáp (282.000x109 naêm ôû coõi Ta-Baø) ñöôïc Voâ-Sanh 

Nhaãn (Baùt Ñòa Boà-Taùt ñöôïc an-truï nôi Khoâng-lyù, khoâng sanh khoâng dieät, baát-

ñoäng), hieän tieàn thoï kyù. Ñaây goïi laø ngöôøi Thöôïng Phaåm Trung Sanh vaäy. 

 

I. 3 — THÖÔÏNG PHAÅM HAÏ SANH 
(QUAÙN THÖÙ XIV caáp thöù 3) 
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Ngöôøi naøy cuõng tin nhôn quaû, chaúng huûy baùng Ñaïi-Thöøa, chæ phaùt taâm 

Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà (Bodhicittotpada). Ñem coâng ñöùc aáy hoài höôùng, nguyeän caàu 

sanh Cöïc-Laïc theá-giôùi. Haønh-giaû aáy luùc laâm-chung, Voâ-Löôïng Thoï Phaät cuøng 

Quaùn-Theá-AÂm, Ñaïi Theá-Chí vaø chö Boà Taùt caàm hoa sen vaøng, hoùa laøm naêm 

traêm (500) Phaät ñeán röôùc. Naêm traêm (500) hoùa Phaät ñoàng thôøi trao tay khen 

raèng: ‘Naøy Phaùp-töû, nay ngöôi thanh tònh phaùt taâm Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà, Ta ñeán 

röôùc ngöôi’. Haønh-giaû luùc thaáy söï aáy, lieàn töï thaáy thaân mình ngoài kim lieân hoa. 

     

Ngoài roài, hoa buùp laïi, theo sau Phaät, lieàn ñöôïc vaõng sanh Cöïc-Laïc theá-

giôùi trong ao thaát böûu. Qua moät ngaøy moät ñeâm (16.800.000 naêm ôû coõi Ta-Baø) 

kim lieân hoa môùi nôû. Qua baûy ngaøy (117.600.000 naêm ôû coõi Ta-Baø) môùi ñöôïc 

thaáy Phaät. Daàu thaáy thaân Phaät maø chaúng thaáy toû roõ caùc töôùng haûo. Sau hai möôi 

moát ngaøy môùi thaáy roõ heát. Nghe caùc aâm thanh ñeàu dieãn dieäu phaùp, ñi khaép 

möôøi phöông cuùng döôøng chö Phaät. ÔÛ tröôùc chö Phaät nghe thaäm thaâm phaùp. 

Qua ba tieåu kieáp (846.000x109 naêm ôû coõi Ta-Baø), ñöôïc Baù Phaùp Minh Moân, truï 

böïc Hoan-Hæ Ñòa. Ñaây goïi laø ngöôøi Thöôïng Phaåm Haï Sanh vaäy. Ñaây goïi laø phaùp 

töôûng haøng Thöôïng-Phaåm vaõng sanh, goïi laø phaùp quaùn thöù möôøi boán. 
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II. 1 — TRUNG PHAÅM THÖÔÏNG SANH 
 
 

Ñöùc Phaät baûo A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi: 

Neáu coù chuùng-sanh thoï-trì nguõ giôùi, trì baùt giôùi trai, tu haønh caùc giôùi, 

chaúng taïo nguõ-nghòch, khoâng coù caùc toäi-loãi. Ñem thieän-caên naøy nguyeän caàu 

sanh Cöïc-Laïc theá-giôùi. Haønh-giaû luùc laâm-chung, Voâ-Löôïng Thoï Phaät cuøng caùc 

Tyø-kheo quyeán-thuoäc vaây quanh, phoùng aùnh saùng kim saéc ñeán choã haønh giaû, 

dieãn noùi khoå, khoâng, voâ thöôøng, voâ ngaõ, taùn thaùn xuaát gia ñöôïc lìa caùc söï khoå. 

Haønh giaû thaáy roài loøng raát vui möøng, töï thaáy thaân mình ngoài ñaøi lieân hoa, quyø 

daøi chaép tay ñaûnh leã Phaät, luùc chöa caát ñaàu leân lieàn ñöôïc vaõng sanh Cöïc-Laïc 

theá-giôùi, lieân hoa lieàn nôû.  

 

 

 

Luùc hoa sen nôû, nghe caùc aâm thanh taùn thaùn Töù-Ñeá, lieàn ñöôïc A-La-Haùn ñaïo, 

Tam-Minh, Luïc-Thoâng, ñuû Baùt Giaûi-Thoaùt. Ñaây goïi laø ngöôøi Trung Phaåm 

Thöôïng Sanh vaäy. 
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II. 2 — TRUNG PHAÅM TRUNG SANH 
 
 

Neáu coù chuùng sanh hoaëc moät ngaøy ñeâm trì baùt giôùi trai, hoaëc moät ngaøy 

moät ñeâm trì-giôùi Sa-di, hoaëc moät ngaøy moät ñeâm trì Cuï-Tuùc giôùi, oai nghi khoâng 

keùm thieáu. Ñem coâng-ñöùc naøy hoài-höôùng, nguyeän sanh Taây phöông Cöïc-Laïc 

theá-giôùi. Do giôùi höông huaân tu, haønh-giaû naøy luùc laâm-chung thaáy Voâ-Löôïng 

Thoï Phaät cuøng caùc quyeán-thuoäc phoùng kim saéc quang, caàm böûu lieân-hoa ñeán 

tröôùc haønh-giaû. Haønh giaû töï nghe hö khoâng coù tieáng khen raèng: ‘Naøy Thieän 

Nam töû, nhö ngöôi, haøng thieän nhôn, tuøy thuaän lôøi daïy tam theá chö Phaät neân Ta 

ñeán röôùc’.  

 

 

 

Haønh giaû töï thaáy thaân mình ngoài treân hoa sen, hoa sen lieàn buùp laïi, sanh 

trong ao baùu Taây phöông Cöïc-Laïc theá-giôùi. Qua baûy ngaøy (117.600.000 naêm ôû 

coõi Ta-Baø) lieân-hoa môùi nôû. Hoa nôû roài, môû maét chaép tay taùn-thaùn Theá-Toân, 

nghe phaùp hoan hæ ñöôïc quaû Tu-Ñaø-Hoaøn. Qua nöûa kieáp (141.000x109 naêm ôû  

coõi Ta-Baø) thaønh böïc A-La-Haùn. Ñaây goïi laø ngöôøi Trung Phaåm Trung Sanh 

vaäy. 
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II. 3 — TRUNG PHAÅM HAÏ SANH 
 
 

Neáu coù thieän nam, thieän nöõ hieáu döôõng cha meï, laøm vieäc nhôn töø theá 

gian. Ngöôøi naøy luùc laâm-chung, gaëp thieän tri-thöùc vì hoï maø noùi roäng nhöõng söï 

vui nôi quoác-ñoä Voâ-Löôïng Thoï Phaät , cuøng noùi boán möôi taùm nguyeän cuûa Phaùp-

Taïng Tyø-Kheo, nghe roài lieàn cheát. Ví nhö khoaûng thôøi gian traùng só co duoãi 

chaân tay, lieàn ñöôïc vaõng sanh Taây-phöông Cöïc-Laïc theá-giôùi.  

 

Qua baûy ngaøy (117.600.000 naêm ôû coõi Ta-Baø), gaëp Quaùn-Theá-AÂm vaø Ñaïi 

Theá-Chí Boà-Taùt, nghe phaùp hoan hæ ñöôïc quaû Tu-Ñaø-Hoaøn. Qua moät tieåu kieáp 

(282.000x10 9
 naêm ôû coõi Ta-Baø) thaønh A-La-Haùn. Ñaây goïi laø ngöôøi Trung Phaåm 

Haï Sanh vaäy. 

 
Ñöùc Phaät baûo A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi: 

 

III. 1 — HAÏ PHAÅM THÖÔÏNG SANH 
 
 

Hoaëc coù chuùng sanh taïo nhöõng nghieäp aùc. Ngöôøi ngu nhö vaäy, daàu 

chaúng huûy baùng Kinh-ñieån Phöông-Ñaúng Ñaïi-Thöøa, maø taïo nhieàu vieäc aùc, 

khoâng coù taøm-quí. Ngöôøi naøy luùc laâm-chung, gaëp thieän tri-thöùc (supandita) vì 
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hoï maø noùi möôøi hai boä Kinh Ñaïi-Thöøa danh-töï ñaàu ñeà. Do nghe teân caùc Kinh 

nhö vaäy, döùt tröø ngaøn kieáp aùc nghieäp cöïc troïng. Trí-giaû laïi baûo chaép tay xeáp 

caùnh, xöng Nam-Moâ Voâ-Löôïng Thoï Phaät (Namah Amitayus Buddhaya). Do 

xöng danh-hieäu Phaät neân tröø naêm möôi öùc (50x107) kieáp toäi sanh-töû. Luùc aáy, 

Voâ-Löôïng Thoï Phaät lieàn sai Hoùa Phaät, hoùa Quaùn-Theá AÂm, hoùa Ñaïi Theá-Chí ñeán 

tröôùc haønh-giaû, khen raèng: ‘Naày thieän nam töû ! Vì ngöôi xöng danh hieäu Phaät, 

caùc toäi tieâu dieät, Ta ñeán röôùc ngöôi’. Nghe lôøi noùi aáy roài, haønh-giaû lieàn thaáy 

quang-minh cuûa Hoùa Phaät chieáu saùng caû nhaø. Thaáy roài hoan-hæ maïng-chung, 

ngoài böûu lieân-hoa theo sau Hoùa Phaät, sanh trong ao baùu Cöïc-Laïc theá-giôùi.  

 

 

 

Qua boán möôi chín ngaøy (823.200.000 naêm ôû coõi Ta-Baø) hoa sen môùi 

nôø. Ñöông luùc hoa nôû, Ñaïi-bi Quaùn Theá-AÂm Boà-Taùt vaø Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt 

phoùng ñaïi quang-minh ñöùng tröôùc ngöôøi aáy, vì ngöôøi aáy noùi thaäm thaâm thaäp nhò 

boä Kinh. Ngöôøi aáy nghe roài tin hieåu phaùt Voâ-Thöôïng Ñaïo Taâm. Qua möôøi tieåu 

kieáp (2.820x1012 naêm ôû coõi Ta-Baø), ñuû Baù Phaùp Minh Moân, ñöôïc nhaäp baäc Sô-

Ñòa. Ñaây goïi laø ngöôøi Haï Phaåm Thöôïng Sanh vaäy. 
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III. 2 — HAÏ PHAÅM TRUNG SANH 
 
 
 

Ñöùc Phaät baûo A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi: 
 

Hoaëc coù chuùng sanh huûy phaïm nguõ giôùi, baùt giôùi vaø cuï tuùc giôùi. Ngöôøi 

ngu naøy troäm cuûa vaät Taêng-kyø, troäm cuûa vaät hieän tieàn Taêng, baát-tònh thuyeát-

phaùp, khoâng coù taøm quí, duøng caùc aùc nghieäp ñeå töï trang nghieâm. Ngöôøi toäi nhö 

ñaây do nghieäp aùc phaûi ñoïa Ñòa Nguïc ñoàng thôøi hieän ñeán. Gaëp thieän tri-thöùc, vì 

loøng ñaïi töø bi, vì ngöôøi aáy maø khen noùi Thaäp Löïc oai ñöùc cuûa ñöùc Voâ-Löôïng 

Thoï Phaät, roäng khen quang minh thaàn löïc cuûa ñöùc Voâ-Löôïng Thoï Phaät, cuõng 

taùn-döông Giôùi, Ñònh, Hueä, Giaûi-thoaùt, Giaûi-thoaùt tri-kieán. Ngöôøi aáy nghe roài 

tröø taùm möôi öùc (80x107) kieáp toäi sanh töû. Löûa maïnh Ñòa Nguïc bieán thaønh gioù 

maùt, thoåi caùc thieân hoa bay ñeán. Treân hoa ñeàu coù Hoùa Phaät, Hoùa Boà-Taùt tieáp 

röôùc ngöôøi aáy. Trong khoaûng moät nieäm lieàn sanh trong hoa sen nôi ao baùu Cöïc-

Laïc theá-giôùi.  

 

Qua saùu kieáp (1.692x1012
 naêm ôû coõi Ta-Baø) hoa sen môùi nôû. Quaùn Theá-

AÂm Boà-Taùt vaø Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt duøng Phaïm aâm-thanh an-uùy ngöôøi aáy, vì 

ngöôøi aáy maø noùi Kinh-ñieån Ñaïi-Thöøa thaäm thaâm. Nghe phaùp roài, ngöôøi aáy lieàn 

phaùt Taâm Voâ-Thöôïng Ñaïo. Ñaây goïi laø ngöôøi Haï Phaåm Trung Sanh vaäy. 
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III. 3 — HAÏ PHAÅM HAÏ SANH 
 
 

Ñöùc Phaät baûo A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi: 

Hoaëc coù chuùng sanh taïo nghieäp baát thieän nguõ nghòch, thaäp aùc, ñuû caùc baát 

thieän. Ngöôøi ngu nhö vaäy, do caùc aùc nghieäp phaûi ñoïa aùc ñaïo, traûi qua nhieàu 

kieáp thoï khoå voâ cuøng. Ngöôøi ngu aáy, luùc laâm chung, gaëp thieän tri-thöùc duøng 

nhieàu lôøi an uûi, vì noùi dieäu phaùp daïy baûo nieäm Phaät. Ngöôøi aáy bò khoå böùc 

khoâng raûnh nieäm ñöôïc. Thieän-höõu baûo raèng neáu ngöôøi chaúng phaûi nieäm Phaät 

kia ñöôïc, thì ngöôi xöng danh hieäu Voâ-Löôïng Thoï Phaät, nhö vaäy chí taâm khieán 

tieáng xöng danh chaúng döùt ñuû möôøi nieäm. Neân xöng nhö vaày: ‘Nam-Moâ Voâ-

Löôïng Thoï Phaät (Namah Amitayus Buddhaya)’. Do xöng danh-hieäu Phaät, neân 

trong moãi nieäm tröø taùm möôi öùc (80x107) kieáp toäi sanh töû. Luùc maïng chung, 

thaáy kim lieân hoa döôøng nhö maët nhöït truï tröôùc ngöôøi aáy. Nhö khoaûng moät 

nieäm, lieàn ñöôïc vaõng sanh Cöïc-Laïc theá-giôùi.   

 

ÔÛ trong hoa sen maõn möôøi hai ñaïi kieáp ((12)(4x20)(282x1012
 naêm ôû coõi 

Ta-Baø) hoa sen aáy môùi nôû. Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt vaø Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt duøng 

aâm-thanh ñaïi-bi vì ngöôøi aáy dieãn noùi thieät-töôùng (svalaksana) caùc phaùp, noùi 
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phaùp tröø dieät toäi. Ngöôøi aáy nghe phaùp roài, raát vui möøng lieàn phaùt Taâm Voâ-

Thöôïng Boà-Ñeà. Ñaây goïi laø ngöôøi Haï Phaåm Haï Sanh vaäy. 

 

Quoác-Thaùi Phu-Nhôn Vi-Ñeà-Hi cuøng naêm traêm (500) thò-nöõ nghe lôøi ñöùc Phaät noùi veà 

möôøi saùu phaùp quaùn aáy, lieàn luùc ñoù thaáy töôùng roäng lôùn Cöïc-Laïc theá-giôùi. Ñöôïc thaáy saéc-

thaân Voâ-Löôïng Thoï Phaät vaø hai Boà-Taùt: Quaùn-Theá-AÂm, Ñaïi Theá-Chí, loøng raát hoan hyû khen 

chöa töøng coù. Vi-Ñeà-Hi hoaùt nhieân ñaïi ngoä ñöôïc Voâ-Sanh Nhaãn (Baùt Ñòa Boà-Taùt ñöôïc an-truï 

nôi Khoâng-lyù, khoâng sanh khoâng dieät, baát ñoäng). 

 

Naêm traêm thò nöõ phaùt taâm Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà (Bodhicittotpada) nguyeän sanh Cöïc-Laïc 

theá-giôùi.  
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Ñöùc Theá-Toân thoï-kyù ñeàu seõ vaõng-sanh. Sanh Cöïc-Laïc theá-giôùi roài ñöôïc Chö Phaät 

Hieän Tieàn Tam-Muoäi. Coøn coù voâ löôïng chö Thieân phaùt Taâm Voâ-Thöôïng Ñaïo. 

Luùc baáy giôø, Toân-giaû A-Nan (Ananda) töø choã ngoài ñöùng daäy baïch Phaät raèng: “Baïch 

ñöùc Theá-Toân! Kinh naøy seõ goïi laø teân gì? Phaùp yeáu naøy seõ thoï trì nhö theá naøo?”. 

Ñöùc Phaät noùi: 

Naøy A-Nan! Kinh naøy teân laø Quaùn Cöïc-Laïc Quoác-Ñoä Voâ-Löôïng-Thoï 

Phaät, Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt, Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt. 

Cuõng coù teân laø Tònh Tröø Nghieäp-Chöôùng Sanh Chö Phaät Tieàn. 

OÂng neân thoï trì nhö vaäy chôù ñeå queân maát. Ngöôøi haønh tam-muoäi naøy thì 

thaân hieän ñôøi ñöôïc thaáy Voâ-Löôïng Thoï Phaät, Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt vaø Ñaïi Theá-

Chí Boà Taùt. 

Neáu thieän nam, thieän nöõ chæ nghe danh-hieäu Quaùn-Theá-AÂm Boà-Taùt vaø 

Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt thì tröø voâ löôïng kieáp toäi sanh töû, huoáng laø nhôù nieäm. Neáu laø 

ngöôøi nieäm Phaät, neân bieát ngöôøi aáy laø hoa phaân ñaø lôïi (pundari: hoa sen traéng) 

trong loaøi ngöôøi. Quaùn-Theá-AÂm vaø Ñaïi Theá-Chí Boà-Taùt laø thaéng-höõu cuûa ngöôøi 

aáy. Ngöôøi aáy seõ ngoài ñaïo traøng sanh vaøo nhaø chö Phaät. 

 

Ñöùc Phaät baûo Toân-giaû A-Nan: “Naøy A-Nan ! Ngöôi phaûi trì lôøi naøy cho toát. Ngöôøi trì lôøi 

naøy töùc laø trì danh-hieäu Voâ-Löôïng-Thoï Phaät”. 
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Phaät noùi Kinh (Sutra) naøy roài, Toân-giaû Ñaïi Muïc-Kieàn-Lieân (Mahamaudgalyayana), 

Toân-giaû A-Nan vaø Vi-Ñeà-Hi (Vaidehi), cuøng thò-nöõ quyeán-thuoäc, nghe lôøi ñöùc Phaät daïy taát caû 

ñeàu raát vui möøng. 

Baáy giôø, ñöùc Theá-Toân chaân ñi treân hö-khoâng trôû veà nuùi Kyø-Xaø-Quaät. 

 

Toân-giaû A-Nan vì ñaïi chuùng noùi roäng söï aáy. Voâ-löôïng chö Thieân Long Baùt Boä, nghe lôøi 

Phaät noùi ñeàu raát vui möøng laïy Phaät lui ra. 

 

 
--- Heát --- 
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TÒNH-ÑOÄ THÖÙ III 
 

THEÁ-GIÔÙI TÒNH LÖU-LY 
(VIMALA-VAIDURYA BUDDHAKSETRA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pram
 N

gu
ye

n



301 
 

DÖÔÏC-SÖ LÖU-LY-QUANG NHÖ-LAI  
BOÅN-NGUYEÄN COÂNG-ÑÖÙC KINH 

 
 
 

(TATHAGATA BHAISAJYA-GURU-
VAIDURYAPRABHASA 

 SVAPRANIDHANA GUNA SUTRA) 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dòch Phaïn ra Haùn: Tam Taïng Phaùp Sö Huyeàn Trang 
Dòch Haùn ra Vieät: Boà Taùt Giôùi Töû Tueä Nhuaän 

Nhuaän saéc vaø ghi cheùp theâm nghi quyõ:  
Nguyeãn Pram, P.d Thieän Thoï, P.h Phaùp Ñònh 

Ngaøy 10, Thaùng 7, 1999 
(hoaøn-taát baûn tieáng Anh cuøng ngaøy) 
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Coõi Tònh Löu Ly (Vimala-Vaidurya) cuûa  
ñöùc Töø Phuï Döôïc Sö Löu Ly Quang Nhö Lai   
(Tathagata Bhaisajya-guru-vaiduryaprabhasa) 
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Nhö thaät toâi nghe (E-vam maya srtam): Moät thuôû noï ñöùc Baït-giaø-phaïm (Bhagavan) ñi 

ñoä caùc nöôùc, ñeán thaønh Quaûng-Nghieâm (Vaisali), Ngaøi döøng laïi ôû döôùi caây AÂm-Nhaïc, cuøng 

vôùi taùm ngaøn vò Ñaïi Tyø-Kheo (Maha Bhikshus), ba vaïn saùu ngaøn vò Ñaïi Boà-Taùt (Bodhisattva 

Mahasattva), vaø caùc haøng Quoác-Vöông, Ñaïi-Thaàn, Baø-la-moân (Brahmins), caùc haøng Cö-Só (1), 

Thieân Long Baùt Boä (Devas, Nagas, Yaksas, Gandharvas, Asuras, Garudas, Kinnaras, 

Mahoragas), Nhaân vôùi Phi-Nhaân, ñoâng khoâng keå xieát, thaåy ñeàu cung kính, vaây quanh ñöùc Phaät 

thænh Ngaøi thuyeát phaùp. 

Luùc baáy giôø, Maïn-Thuø-Sö-Lôïi Phaùp-Vöông-Töû (2), nöông oai thaàn löïc cuûa Phaät, töø 

choå ngoài ñöùng daäy, veùn y baøy vai beân phaûi, vaø quyø goái phaûi xuoáng ñaát, nhìn ñöùc Baït-giaø-

phaïm (Bhagavan), cuùi mình, chaép tay, baïch raèng: 

Baïch ñöùc Theá Toân ! Xin Phaät dieãn thuyeát chö danh-hieäu (namasamgiti), 

chö ñaïi boån-nguyeän (svapranidhana) cuøng nhöõng coâng-ñöùc (guna) thuø-thaéng 

cuûa chö Phaät cho nhöõng ngöôøi ñöông thính-phaùp tieâu heát nghieäp-chöôùng, vaø ñeå 

cho chuùng höõu tình ôû ñôøi Töôïng-Phaùp ñöôïc nhieàu lôïi laïc veà sau. 

Baáy giôø, ñöùc Theá Toân taùn thaùn ngaøi Manjusri Ñoàng-Töû (3) raèng: 

Hay thay (Saddhu)! Hay thay (Saddhu)! MaïnThuø-Sö-Lôïi! Vì thöông xoùt 

chuùng sanh maø oâng khuyeán-thænh Ta tuyeân thuyeát chö danh-hieäu 

(namasamgiti), baûn-nguyeän (Svapranidhana) coâng-ñöùc (guna) cuûa chö Phaät ñeå 

baït tröø nhöùt thieát chö nghieäp-chöôùng cho chuùng höõu tình, khieán cho hoï ñeàu 

ñöôïc lôïi ích an vui trong ñôøi Töôïng-Phaùp veà sau. OÂng haõy laéng nghe vaø suy 

gaãm ñuùng lyù, Ta seõ vì oâng maø noùi. 

______________________________________________ 
(1) cö-só (kulapati: ca-la-vieät): laø ngöôøi coù cuûa ôû nhaø, hoaëc soáng aån daät, khoâng ra laøm vieäc ñôøi, vieäc 
quan; coù chí höôùng veà Ñaïo Phaät, giöõ Ñaïo töï ñieàm ñaïm, chöùa ñöùc, bieát ñuû, ít muoán. 
(2) Manjusri Buddhaputra: laø baäc Ñaïi Boà-Taùt, ngöôøi noái doõi Phaùp-Thaân cuûa Phaät maõi maõi khoâng döùt 
neân coøn goïi laø Phaùp-Vöông-Töû (Dharma-Raja-Kumaru) 
(3) Ñoàng-Töû (Kumara) khoâng coù nghóa laø ñöùa nhoû, cho neân trong toân kinh naày goïi laø oâng, cuõng nhö 
ngaøi Thieän-Taøi Ñoàng-Töû (Sudhana-Kumara) nôi toân kinh Hoa-Nghieâm, nghóa ñen laø ngöôøi ñaøn oâng 
chöa vôï. Cuõng vì do nhieàu nhaø dòch cho neân chöõ Ñoàng-Töû naàycoù theå hieåu laø dòch töø chöõ Phaùp-Vöông-
Töû (Dharma-Raja Kumara), chính laø chö Ñaúng-Giaùc Boà Taùt, nhöng noùi taét, maø cuõng coù nghóa laø Boà-
Taùt, cöïu dòch laø Ñoàng-Chaân, Ñaïi-Só, Khai-Só, Giaùc-Höõu-Tình, ñoù laø do dòch chöõ Bodhisattva maø ra. 
Toùm laïi, Ñoàng töû hay Boà Taùt nôi toân kinh naày laø moät. 
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Hay thay (Saddhu)! Hay thay (Saddhu)! MaïnThuø-Sö-Lôïi! Vì thöông xoùt 

chuùng sanh maø oâng khuyeán-thænh Ta tuyeân thuyeát chö danh-hieäu 

(namasamgiti), baûn-nguyeän (Svapranidhana) coâng-ñöùc (guna) cuûa chö Phaät ñeå 

baït tröø nhöùt thieát chö nghieäp-chöôùng cho chuùng höõu tình, khieán cho hoï ñeàu 

ñöôïc lôïi ích an vui trong ñôøi Töôïng-Phaùp veà sau. OÂng haõy laéng nghe vaø suy 

gaãm ñuùng lyù, Ta seõ vì oâng maø noùi. 

Ngaøi Maïn-Thuø Sö-Lôïi baïch raèng: “Xin vaâng, xin Theá Toân tuyeân noùi, chuùng con thích 

nghe.” 

Ñöùc Phaät (Buddha) baûo ngaøi Maïn-Thuø Sö-Lôïi (Manjusri): 

Töø ñaây qua phöông Ñoâng, vöôït hôn möôøi soá caùt soâng Haèng (1) chö Phaät 

quoác-ñoä (Buddhaksetra), coù theá giôùi goïi laø Tònh Löu-Ly (Vimala-vaidurya).  

Ñöùc Phaät coõi aáy coù toân-danh laø Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang (Bhaisajya-Guru-

Vaiduryaprabhasa). Ngaøi coù ñaày ñuû möôøi danh hieäu toân quyù nhö sau: 1. Nhö-

Lai (Tathagata), 2. ÖÙng-Cuùng (Arhat), 3. Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc (Samyak-

sambodhi), 4. Minh-Haïnh-Tuùc (Vidyacarana-Sampanna), 5. Thieän-Theä 

(Sugata), 6. Theá-Gian-Giaûi (Lokavid), 7. Voâ-Thöôïng-Só (Anuttara), 8. Ñieàu-

Ngöï Tröôïng-Phu (Purusadamya sarathi), 9. Thieân-Nhaân-Sö (Sastadeava 

manusya nam), 10. Phaät (Buddha Locanatha)/ Theá-Toân (Bhagavan). 

Naày Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Khi ñöùc Theá Toân Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai 

(Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa Tathagata) coøn ñöông haønh Ñaïo Boà-Taùt 

(Bodhisattvacarya), Ngaøi ñaõ phaùt ra möôøi hai Ñaïi-Nguyeän, khieán höõu tình tuøy- 

caàu töùc-ñaéc. 

 
 
______________________________________________ 
(1) soá caùt soâng Haèng (soâng vuõ truï: ganganaivalukopama töông ñöông vôùi moät a-taêng-kyø 
(asamkhya):1078.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064 
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http://sanaakosirickylee.files.wordpress.com/2012/02/medicine-buddha-with- 

kuan-yin-and-manjushri.jpg 

 
 
 

1. ÑAÏI-NGUYEÄN THÖÙ NHÖÙT 
(THAÂN QUANG-MINH BIEÁN-CHIEÁU) 

 
 

Ta nguyeän ñôøi sau, khi chöùng Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Annutta-samyak-sambodhi) thì töï thaân Ta coù haøo quang saùng suoát, röïc rôõ chieáu khaép 

voâ-löôïng, voâ-bieân, voâ-soá (1) theá giôùi; khieán cho chuùng höõu tình ñeàu coù ñuû ba möôi hai 

töôùng ñaïi tröôïng phu, cuøng taùm möôi moùn tuøy hình haûo trang nghieâm nhö thaân Ta 

khoâng khaùc. 

__________________________________________ 
(1) moät voâ-löôïng (amita): 10315.412.678.382.193.569.670.705.078.368.256 
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2. ÑAÏI NGUYEÄN THÖÙ HAI 
(THAÂN QUANG-MINH BIEÁN-CHIEÁU 
LAØM LÔÏI-ÍCH CHO CHUÙNG-SANH) 

 
 

Ta nguyeän ñôøi sau, khi chöùng Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Annutta-samyak-sambodhi) thì thaân Ta nhö ngoïc löu-ly trong ngoaøi saùng suoát, saïch 

khoâng veát baån, quang minh bieán chieáu, coâng ñöùc thuø thaéng baäc nhöùt, thaân kheùo ôû 

yeân trong löôùi quang minh, trang nghieâm hôn caû nhöït nguyeät. Chuùng sanh trong coõi u 

minh ñeàu nhôø quang minh aáy maø taâm trí ñöôïc môû mang, tuøy yù du haønh, thaønh töïu caùc 

söï nghieäp. 

 

3. ÑAÏI-NGUYEÄN THÖÙ BA 
(HOÙA-ÑOÄ CHUÙNG-SANH BAÈNG VAÄT-CHAÁT) 

 
Ta nguyeän ñôøi sau, khi chöùng Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Annutta-samyak-sambodhi) thì Ta seõ duøng voâ-löôïng voâ-bieân phöông-tieän (upaya) trí-

hueä (prajna) ñeå giaùo hoùa chuùng höõu tình, khieán cho hoï ñeàu ñöôïc thoï duïng vi dieäu, 

chaúng ñeå chuùng sanh coù choå thieáu thoán. 

 

4. ÑAÏI-NGUYEÄN THÖÙ TÖ 
(HOÙA-ÑOÄ CHUÙNG-SANH BAÈNG PHAÙP ÑAÏI-THÖØA) 

 
 

Ta nguyeän ñôøi sau, khi chöùng Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Annutta-samyak-sambodhi) thì neáu coù chuùng höõu tình naøo tu theo taø Ñaïo, thì Ta seõ 

khieán cho hoï quay veà an truï trong Ñaïo Boà-Ñeà (Bodhi), neáu ai haønh Ñaïo Thanh-Vaên 

(Sravaka-naya/marga), Ñoäc Giaùc (Pratyeka-buddha-naya) thì Ta cuõng ñeàu laáy Ñaïo 

Ñaïi-Thöøa (Mahayana-naya) maø giaùo hoùa. 
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5. ÑAÏI-NGUYEÄN THÖÙ NAÊM 
(GIUÙP CHUÙNG-SANH ÑÖÔÏC TÒNH-GIÔÙI, KHOÂNG SA AÙC-ÑAÏO) 

 
 

Ta nguyeän ñôøi sau, khi chöùng Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Annutta-samyak-sambodhi) thì neáu coù voâ löôïng voâ bieân chuùng höõu tình tu haønh Phaïm-

haïnh (Bhramacarya) trong phaùp cuûa Ta, thì heát thaõy ñöôïc ñöôïc giôùi chaúng khieám 

khuyeát, ñuû Tam-Tuï Tònh-Giôùi, neáu coù ai troùt ñaõ phaïm giôùi, nghe ñöôïc danh-hieäu 

(namasamgiti) cuûa Ta roài, thì trôû laïi ñöôïc tònh giôùi, chaúng sa vaøo AÙc-Ñaïo (Aparagati). 

 

6. ÑAÏI-NGUYEÄN THÖÙ SAÙU 
(TRÖØ NHÖÙT-THIEÁT TAÄT BEÄNH THOÁNG-KHOÅ) 

 
Ta nguyeän ñôøi sau, khi chöùng Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Annutta-samyak-sambodhi) thì neáu coù chuùng höõu tình naøo thaân hình heøn keùm, caùc caên 

khieám khuyeát, xaáu xa, ngu ngoác, muø, ñieác, ngoïng, caâm, queø quaët, coøng löng, hoùa huûi, 

ñieân, cuoàng, bao nhieâu beänh khoå, nghe danh-hieäu cuûa Ta roài, heát thaûy ñeàu ñöôïc thaân 

hình ñoan trang, ñeïp ñeõ, saùng suoát, thaân caên ñaày ñuû, thoaùt taát caû taät beänh khoå ñau. 

 

7. ÑAÏI-NGUYEÄN THÖÙ BAÛY 
(NGHE DANH-HIEÄU TAÄT BEÄNH TIEÂU-TRÖØ CHOÙNG THAØNH PHAÄT-ÑAÏO) 

 

Ta nguyeän ñôøi sau, khi chöùng Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Annutta-samyak-sambodhi) thì neáu coù chuùng höõu tình naøo bò nhöõng chöùng beänh hieåm 

ngheøo, khoâng ai cöùu chöõa, khoâng choå nöông thaân, khoâng thaày, khoâng thuoác, khoâng 

ngöôøi thaân thieát, khoâng cöûa khoâng nhaø, baàn cuøng khoán khoå, moät khi danh-hieäu Ta 

nghe loït vaøo tai, moïi beänh ñeàu heát, thaân taâm yeân vui, gia quyeán tieàn cuûa, thaåy ñeàu 

phong tuùc, roài tu ñaéc Ñaïo Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà. 
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8. ÑAÏI-NGUYEÄN THÖÙ TAÙM 
(CHUYEÃN NÖÕ THAØNH NAM, CHOÙNG THAØNH PHAÄT-ÑAÏO) 

 

Ta nguyeän ñôøi sau, khi chöùng Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Annutta-samyak-sambodhi) thì neáu coù thaân gaùi, bò traêm noãi xaáu, böùc baùch khoå naõo, 

sanh loøng chaùn ngaùn, muoán boû thaân gaùi, nghe ñöôïc danh hieäu cuûa Ta roài, lieàn chuyeån 

thaân gaùi thaønh thaân nam töû, coù ñuû hình töôùng tröôïng phu, roài tu ñaéc Voâ-Thöôïng Boà-

Ñeà. 

 

9. ÑAÏI-NGUYEÄN THÖÙ CHÍN 
(THOAÙT KHOÛI VOÏNG-TÖÔÛNG ÑIEÂN-ÑAÛO CHOÙNG THAØNH PHAÄT-ÑAÏO) 

 

Ta nguyeän ñôøi sau, khi chöùng Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Annutta-samyak-sambodhi) thì Ta seõ khieán chuùng höõu tình thoaùt khoûi chaøi löôùi Ma 

(1), ly heát thaûy ngoaïi-Ñaïo raøng buoäc; neáu laïc vaøo röøng raäm aùc kieán, Ta seõ nhieáp daãn 

hoï trôû veà vôùi chaùnh kieán vaø daàn daàn khieán hoï tu taäp theo caùc haïnh Boà Taùt ñaëng mau 

chöùng Ñaïo Chaùnh-Ñaúng Boà-Ñeà. 

 
10. ÑAÏI NGUYEÄN THÖÙ MÖÔØI 

(NGHE DANH-HIEÄU THOAÙT KHOÛI NGUÏC TUØ, LY CHÖ PHIEÀN-NAÕO) 
 

Ta nguyeän ñôøi sau, khi chöùng Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Annutta-samyak-sambodhi) thì neáu coù chuùng höõu tình naøo maø phaùp luaät baét, troùi buoäc, 

ñaùnh ñaäp, giam caàm lao nguïc, hoaëc bò töû hình vaø coøn raát nhieàu tai naïn khaùc nöõa, laán 

hieáp nhuïc nhaõ, lo saàu nung naáu, thaân taâm chòu khoå, neáu maø ñöôïc nghe danh hieäu cuûa 

Ta, vì söùc oai thaàn phöôùc ñöùc cuûa Ta ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt heát thaåy lo khoå. 

 

__________________________________________ 
(1) chö Thieân laøm chöôùng ngaïi Ñaïo Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà 
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11. ÑAÏI-NGUYEÄN THÖÙ MÖÔØI MOÄT 
(NGHE DANH-HIEÄU THOAÙT ÑOÙI KHAÙT, ÑÖÔÏC PHAÙP-VÒ NHIEÄM-MAÀU) 

 

Ta nguyeän ñôøi sau, khi chöùng Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Annutta-samyak-sambodhi) thì neáu coù nhöõng chuùng höõu tình bò ñoùi khaùt hoaønh haønh, 

vì kieám aên maø taïo moïi nghieäp aùc, khi nghe danh hieäu Ta chuyeân taâm trì nieäm, thì Ta 

seõ ban cho caùc thöù aên uoáng raát ngon, ñeå cho thaân hoï ñöôïc no ñuû, roài sau Ta seõ cho 

aên Phaùp vò nhieäm maàu, khieán cho hoï an truï caûnh giôùi cöùu caùnh yeân vui. 

 
12. ÑAÏI-NGUYEÄN THÖÙ MÖÔØI HAI 

(NGHE DANH-HIEÄU THOAÙT CAÛNH NGHEØO HEØN) 
 

Ta nguyeän ñôøi sau, khi chöùng Ñaïo Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Annutta-samyak-sambodhi) thì neáu coù chuùng höõu tình naøo ngheøo ñeán noåi khoâng aùo 

che thaân khieán cho muoãi moøng caén ñoát, böùc reùt, khoå suoát ñeâm ngaøy, khi nghe danh 

hieäu Ta, chuyeân taâm trì nieäm, thì taâm muoán gì lieàn ñöôïc öùng hôïp xöùng yù, muoán y phuïc 

thaät ñeïp, baûo vaät trang nghieâm thaân theå, traøng hoa, phaán saùp baùt ngaùt muøi thôm, aâm 

nhaïc, muùa haùt, tuøy taâm khôûi leân lieàn ñöôïc ñaày ñuû. 
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Naày Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Ñoù laø möôøi hai Ñaïi-Nguyeän thuø thaéng nhieäm 

maàu cuûa ñöùc Theá Toân Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang (Bhaisajya-Guru-Vaidurya-

prabhasa) Nhö Lai, ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc ñaõ phaùt ra khi Ngaøi coøn ñöông haønh 

Ñaïo Boà Taùt. 

Laïi nöõa, naày Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai kia 

khi coøn tu haønh Ñaïo Boà Taùt ñaõ phaùt ra nhöõng lôøi nguyeän roäng lôùn vaø nhöõng 

coâng ñöùc trang nghieâm ôû coõi Ngaøi, daàu Ta noùi maõn moät kieáp (16 trieäu 798 ngaøn 

naêm nhaân theá) hay hôn moät kieáp cuõng khoâng theå naøo heát ñöôïc. Nhöng coù moät 

ñieàu: ôû Phaät ñoä kia moät maàu thanh tònh, khoâng coù nöõ nhaân, khoâng coù aùc thuù, vaø 

nhöõng tieáng khoå; maët ñaát thuaàn laø ngoïc löu ly (vaidurya/lapis lazuli), ñöôøng ñi 

coù daây baèng vaøng giaêng, thaønh quaùch, cung ñieän, maùi hieân, cöûa soå cho ñeán caùc 

lôùp löôùi bao phuû cuõng hoaøn toaøn baèng ñoà thaát baûo laøm ra. Thaät chaúng khaùc gì 

coâng ñöùc trang nghieâm cuûa theá giôùi Cöïc-Laïc (Sukhavati) ôû phöông Taây.  

       

      Samanta-suryaprabha             Samanta-candraprabha 
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Coõi Phaät aáy coù hai vò 

1. Nhöït-Quang Bieán-Chieáu Ñaïi Boà Taùt (Bodhisattva Mahasattva  

Suryaprabha Vairocana ) vaø 

2. Nguyeät-Quang Bieán-Chieáu Ñaïi Boà Taùt (Candraprabha-Vairocana), 

chính laø hai baäc thöôïng thuû trong voâ löôïng voâ soá Boà Taùt. Nhò vò Boà Taùt seõ laàn 

löôït leân ngoâi Phaät. Nhò vò ñeàu giöõ gìn Chaùnh-Phaùp Baûo-Taïng (Saddharma 

Ratnapitaka) cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai. 

Naày Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Vì lyù do naày, nhöõng Thieän nam töû vaø Thieän nöõ 

nhaân coù tím taâm roài, thôøi neân phaùt nguyeän sanh sang theá giôùi cuûa ñöùc Phaät kia. 

Luùc aáy, ñöùc Phaät laïi baûo Maïn-Thuø Sö-Lôïi Ñoàng-Töû raèng: 

Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Coù nhöõng chuùng sanh khoâng bieát thieän aùc, chæ oâm 

loøng tham lam keo baån, chaúng bieát boá thí vaø nhöõng quaû baùo veà haïnh boá thí; ngu 

si khoâng trí, thieáu maát tín caên, laïi ham chöùa caát cuûa baùu cho nhieàu, caàu giöõ laáy 

maõi, thaáy keû ñeán xin, taâm hoï chaúng möøng; khi baát ñaéc dó hoï phaûi  boá thí, thì hoï 

coi nhö caét mieáng thòt mình, raát laø ñau tieác... Laïi coù laém keû tham lam, keo seûn, 

tích tröû tieàn cuûa, ñeán ngay thaân hoï coøn chaúng tieâu duøng, coøn noùi chi ñeán söï ñem 

cuûa aáy cuùng döôøng cha meï, ban caáp cho vôï con, toâi tôù vaø nhöõng keû ngheøo heøn 

ñeán xin. 

Nhöõng höõu tình aáy ñeán luùc maïng chung, sanh laøm Ngaï-Quyõ (Preta) hay 

laøm Baøng Sanh (caàm thuù suùc sanh). Nhöng, nhôø ñôøi tröôùc, soáng trong coõi nhaân 

gian ñaõ töøng nghe qua danh-hieäu cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai 

(Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa Tathagata), neân ñöông khi ôû trong voøng 

AÙc-Thuù (Aparagati), ñöôïc taïm nhôù ñeán danh-hieäu cuûa Ngaøi, ngay trong phuùt 

nghó nhôù kia lieàn töø coõi aáy thaùt sanh trôû laïi laøm ngöôøi, nhôù ñöôïc tuùc-maïng, sôï 

khoå AÙc-Thuù, chaúng ham duïc laïc, thích laøm boá thí, vaø khen nhöõng ngöôøi hay 

laøm vieäc boá thí; mình coù nhöõng gì, ñeàu khoâng ham tieác, daàn daø ñem caû ñaàu, 

maét, chaân, tay, maùu, thòt cuûa mình, cho keû ñeán xin, huoáng coøn tieác gì ñeán taøi 

vaät khaùc. 
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Laïi nöõa, naày Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Neáu nhöõng höõu tình, tuy theo Nhö Lai 

nhaän caùc choå hoïc maø phaù giôùi (sila); laïi coù keû tuy chaúng phaù giôùi, maø phaù quyõ-

taéc; keû giöõ ñöôïc caû giôùi, quyõ-taéc, laïi huûy chaùnh kieán; laïi coù keû tuy chaúng huûy 

chaùnh kieán maø boû ña vaên, chaúng theå hieåu roõ nghiaõ lyù thaâm saâu trong kinh 

(sutra) cuûa Phaät ñaõ noùi; coù keû ña vaên laïi taêng thöôïng maïn, vì taêng thöôïng maïn 

che laáp taâm roài, khen mình cheâ ngöôøi, phæ baùng Chaùnh-Phaùp, laøm baïn vôùi Ma, 

ngöôøi ngu nhö theá, töï mình ñi vaøo con ñöôøng taø-kieán, laïi coøn laøm cho voâ-löôïng 

öùc trieäu höõu tình cuøng sa vaøo hoá saâu nguy hieãm. Nhöõng höõu tình naày troâi quanh 

maõi maõi trong voøng Ñòa Nguïc, Baøng sanh, Quyû thuù, neáu maø ñöôïc nghe danh-

hieäu cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai (Bhaisajya-Guru-

Vaiduryaprabhasa Tathagata), lieàn boû aùc haïnh, tu moïi thieän phaùp, chaúng ñoïa 

AÙc-Thuù, duø coù keû naøo, chaúng theå boû ñöôïc heát moïi aùc-haïnh (aparacarya), maø tu 

thieän-phaùp (kusala-dharma), phaûi ñoïa AÙc-Thuù, vì nhôø söùc thaàn boån-nguyeän 

cuûa Phaät, khieán hoï hieän tieàn ñaõ ñöôïc taïm nghe danh-hieäu cuûa Phaät, hoï seõ 

thoaùt thaân nôi AÙc-Thuù kia, laïi ñöôïc laøm ngöôøi, chaùnh kieán tinh taán, kheùo ñieàu 

hoøa ñöôïc taâm yù an vui, boû tuïc xuaát gia, tu hoïc theo giaùo phaùp cuûa Nhö Lai, 

khoâng heà huûy phaïm, chaùnh kieán, ña vaên, hieåu nghiaõ raát saâu, boû taêng thöôïng 

maïn, chaúng baùng Chaùnh Phaùp, chaúng laøm baïn vôùi Ma, daàn daàn tu haønh nhöõng 

haïnh Boà Taùt (Bodhisattvacarya), choùng ñöôïc veïn troøn. 

Laïi nöõa, Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Neáu chuùng höõu tình coù taät tham lam, taät ñoá, 

hay khen mình cheâ ngöôøi thì seõ phaûi ñoïa vaøo Ba Ñöôøng-AÙc (Tri-Aparagati), 

phaûi chòu nhieàu söï ñau ñôùn khoå sôû, traûi qua khoâng bieát may möôi ngaøn naêm môùi 

maõn haïn. Khi ñaõ haïn sanh theá gian laøm thaân traâu, ngöïa, löøa vaø laïc ñaø, thöôøng bò 

ngöôøi haønh haï, ñaùnh ñaäp vaø bò ñoùi khaùt khoå naõo, laïi thöôøng phaûi ñi ñöôøng xa 

chôû naëng, hoaëc ñöôïc laøm thaân ngöôøi thì ôû nôi haï tieän, laøm keû toâi ñoøi, bò ngöôøi 

sai khieán, chaúng ñöôïc töï taïi; neáu nhöõng nhaân, vaät aáy, ñôøi tröôùc khi laøm ngöôøi 

ñaõ ñöôïc nghe danh hieäu Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai (Bhaisajya-Guru-

Vaiduryaprabhasa Tathagata), bôûi nhaân laønh aáy, nay laïi nhôù ñeán, doác loøng 
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quy y, nhôø Phaät-löïc gia-trì, giaûi-thoaùt moïi khoå, caùc caên thoâng lôïi, trí tueä saùng 

suoát laïi theâm phaàn ña vaên, thöôøng caàu thaéng phaùp (Phaät phaùp), thöôøng gaëp 

thieän-tri- thöùc, döùt haún löôùi taø Ma, ñaäp vôû caùi xaùc voâ-minh (avidya) u toái, caïn 

doøng phieàn-naõo, giaûi-thoaùt heát thaåy sanh giaø beänh cheát, lo saàu khoå naõo. 

Laïi nöõa, Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Neáu chuùng höõu tình thích gaây ngang ngöôïc, 

ñaùnh nhau, kieän caùo nhau, laøm cho naõo loaïn caû mình laãn ngöôøi, ñem thaân, 

khaåu, yù taïo maõi caùc aùc nghieäp, thöôøng laøm nhöõng vieäc khoâng nhieâu ích ñeå möu 

haïi laãn nhau, ñi goïi chö thaàn ôû nuùi, ôû röøng, ôû caây, ôû maû, ñeå haïi ngöôøi, roài gieát 

chuùng sanh, laáy maùu laáy thòt cuùng teá boïn quyû Döôïc-Xoa (Yaksa), La-Saùt 

(Rakshasa), vieát teân keû thuø, laøm buøa chuù aùc, ñeå maø nguyeàn ruûa, yeåm buøa thaønh 

mò, nuoâi truøng thaønh coå (1), hoâ quyû nhaäp vaøo thaây cheát ñöùng daäy (cöông thi) sai 

ñi gieát haïi thaân meänh ngöôøi ta; nhöõng höõu tình [bò tai naïn] aáy, neáu maø ñöôïc 

nghe danh-hieäu Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai (Bhaisajya-Guru-

Vaiduryaprabhasa Tathagata), thì aùc söï kia ñeàu chaúng haïi ñöôïc; taát caû nhöõng 

keû gian aùc kia ñeàu trôû laïi khôûi loøng töø laøm vieäc lôïi ích an vui cho tha nhaân, 

khoâng coøn coù yù naõo haïi, hieàm thuø; ai cuõng vui möøng; moïi vaät thoï duïng töï cho laø 

ñuû, chaúng laán cuûa nhau, cuøng laøm lôïi ích cho nhau. 

Laïi nöõa, Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Neáu coù boán chuùng Tyø-kheo (Bhiksu), Tyø-

kheo-ni (Bhiksuni), U-baø-taéc (Upasaka: Caän-söï nam), U-baø-ni (Upasakani: 

Caän-söï nöõ) vaø nhöõng tònh tín thieän nam, thieän nöõ ai chòu giöõ ñöôïc Baùt-Quan 

Trai-Giôùi (2): hoaëc suoát moät naêm, hoaëc trong ba thaùng, chòu theo choå hoïc, ñeå 

laøm thieän caên, nguyeän sanh veà theá giôùi Sumati/Sukhavati (Cöïc Laïc) ôû phöông  

________________________________________________ 
(1) caùc pheùp thuaät naày ôû caùc xöù Taây-Taïng (Tibet), AÁn-Ñoä (India), Thaùi Lan (Thailand), Mieán-
Ñieän, Kampuchia, v.v... Java (Nam Döông) raát thònh haønh. Mò laø quæ haïi ngöôøi; nuoâi caùc truøng 
ñoäc cho aên thòt laãn nhau thaønh moät con saâu coå sai ñi haïi ngöôøi; hoâ ma quæ nhaäp vaøo thaây ngöôøi 
cheát, sai ñi haïi ngöôøi. 
(2) Baùt-Quan Trai Giôùi laø 1) khoâng saùt, 2) khoâng ñaïo, 3) khoâng daâm, 4) khoâng voïng, 5) khoâng 
röôïu cheø, 6) khoâng trang ñieåm, 7) khoâng ñaøn haùt nhaûy muùa, 8) khoâng naèm ngoài giöôøng cao, 
9) khoâng aên quaù ngoï. Taùm phaàm treân laø giôùi, phaàn thöù chín laø trai, goïi taét laø Baùt-Quan Trai 
Giôùi. 
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Taây, ñeán choå ñöùc Phaät Amitabha (Voâ Löôïng Quang), caàu nghe Chaùnh 

Phaùp, nhöng chöa quyeát ñònh maø ñöôïc nghe danh-hieäu cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-

Ly-Quang Nhö Lai, thôøi khi laâm chung, seõ coù taùm vò Ñaïi Boà-Taùt: 1. Maïn-Thuø 

Sö-Lôïi (Manjusri), 2. Quaùn-Töï-Taïi (Avalokitesvara), 3. Ñaéc Ñaïi-Theá-Chí 

(Mahasthamaprapta), 4. Voâ-Taän-YÙ (Aksayamati), 5. Baûo-Ñaøn-Hoa 

(Ratnagarbhotpala), 6. Döôïc-Vöông (Bhaisajyaraja), 7. Döôïc-Thöôïng 

(Bhaisajyarottara), 8. Di-Laëc (Maitreya) töø treân khoâng trung ñi ñeán ñöa ñöôøng 

chæ loái cho, töï nhieân thaáy mình hoùa sanh trong nhöõng hoa sen baùu nhieàu maøu 

saéc ñeïp, ôû beân theá giôùi [Cöïc- Laïc (Sukhavati)] kia. 

Hoaëc coù ngöôøi nhôn nguyeän-löïc cuûa ñöùc Phaät maø ñöôïc thaùc sanh leân coõi 

Trôøi, tuy sanh leân coõi Trôøi maø caên-laønh cuõ cuõng vaãn chöa heát thì khoâng coøn 

sanh laïi vaøo caùc Ñöôøng AÙc nöõa. Treân Trôøi taän soá thì xuoáng nhaân gian, hoaëc laøm 

Luaân-Vöông (CakravartiN-Raja) thoáng nhieáp caû Boán Chaâu Thieân-Haï (1)ï, oai 

ñöùc töï taïi, giaùo hoùa voâ löôïng traêm ngaøn chuùng höõu tình theo con ñöôøng Thaäp-

Thieän (2) hoaëc sanh vaøo doøng Saùt-ñeá-lôïi (Kshatriyas), Baø-la-moân (Brahmins) 

hay Cö só (3), Tröôõng giaû, raát nhieàu cuûa baùu, kho taøng, töôùng maïo ñoan trang, 

quyeán thuoäc ñoâng ñuû, thoâng minh trí tueä, duõng kieän uy huøng, nhö ñaïi löïc só.  

Neáu laø ngöôøi nöõ ñöôïc nghe danh hieäu Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai, 

doác loøng trì nieäm, thì sau chaúng phaûi laøm thaân gaùi nöõa. 

Laïi nöõa, Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Khi ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai 

ñaéc Ñaïo Boà-Ñeà (Bodhi Marga), do söùc boån-nguyeän, maø Ngaøi quan saùt bieát  

_________________________________________ 
(1) Boán Chaâu laø Baéc Cu-Loâ Chaâu (Uttarakuru), Taây Ngöu-Hoùa Chaâu (Purvavideha), 
Jambudvipa (Nam-Thieäm Boä-Chaâu töùc Traùi Ñaát), Ñoâng Thaéng-Thaàn Chaâu (Godhasa). 
(2) Thaäp Thieän-Ñaïo: 1) khoâng saùt, 2) khoâng ñaïo, 3) khoâng taø-daâm, 4) khoâng noùi doái, 5) khoâng, 
noùi theâu deät vaø lôøi khieâu daâm, 6) khoâng noùi hai ñaàu löôõi, 7) khoâng noùi tuïc aùc, chöûi ruûa, 8) 
khoâng tham laän ghen gheùt, 9) khoâng giaän döõ thuø oaùn, 10) khoâng tin nhaõm, ngu si, meâ hoaëc (taø 
kieán). 
(3) cö-só (kulapati: ca-la-vieät): laø ngöôøi coù cuûa ôû nhaø, hoaëc soáng aån daät, khoâng ra laøm vieäc ñôøi, 
vieäc quan; coù chí höôùng veà Ñaïo Phaät, giöõ Ñaïo töï ñieàm ñaïm, chöùa ñöùc, bieát ñuû, ít muoán. 
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chuùng loaøi höõu tình maéc nhieàu beänh khoå, nhö laø nhöõng beänh gaày coøm, co quaép, 

khoâ haùo, soát vaøng, hoaëc bò truùng ñoäc, ma mò, truøng coå, hoaëc bò cheát non, hoaëc 

khi cheát uoång, Ngaøi muoán khieán cho nhöõng beänh khoå aáy ñeàu ñöôïc tieâu tröø, vaø 

coù caàu gì cuõng ñöôïc maõn nguyeän, thôøi Ngaøi lieàn vaøo caûnh Tam-muoäi (Samadhi) 

goïi laø “Dieät-Tröø Nhöùt-Thieát Khoå-Naõo Cho Chö Chuùng-Sanh”. Khi Ngaøi nhaäp 

Tam-muoäi, töø trong Nhuïc-keá (Ushnisa) phoùng ñaïi quang minh, trong ñaïi quang 

minh ñoù phaùt ra Ñaïi Ñaø-la-ni: 

 

namo bhagavate bhaiṣajyaguru 
vaiḍūryaprabharājāya tathāgatāya 

arhate samyaksambuddhāya tadyathā 
oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajya samudgate svāhā 

(NAM-MOÂ BAÏC-GIAØ-PHAÏT-ÑEÁ, BEÄ SAÙI XAÕ LUÕ-ROÂ BEÄ LÖU-LI,  
BAÙT LAÏT BAØ, HAÙT RA XAØ GIAÕ. ÑAÙT THA YEÁT ÑA DA,  

A RA HAÙT ÑEÁ, SAM MIEÄU SAM BOÄT ÑAØ DA,  
ÑAÙT ÑIEÄT THA.  

AÙN BEÄ SAÙT THEÄ, BEÄ SAÙT THEÄ, BEÄ SAÙT XAÕ,  
TAM MOÄT YEÁT ÑEÁ TOÙA HA) 

 

Khi ñaïi quang-minh dieãn noùi Ñaïi Ñaø-la-ni (Maha Dharani) roài, caû ñaïi 

ñòachaán ñoäng, phoùng ñaïi quang minh, heát thaûy chuùng sanh beänh khoå ñeàu tröø, 

ñöôïc vui yeân oån. 
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Naày Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Neáu thaáy nhöõng ngöôøi naøo ñang maéc beänh khoå 

thì phaûi taém goäi, xuùc mieäng cho saïch seõ vaø vì hoï nhöùt taâm tuïng chuù naày 108 

bieán, chuù nguyeän trong ñoà aên, trong thuoác uoáng, hay trong nöôùc loïc, khoâng coù 

vi truøng, roài ñem cho uoáng, thì beänh khoå gì cuõng ñeàu tieâu heát. Neáu coù caàu gì, 

doác loøng tuïng nieäm, cuõng ñeàu ñöôïc caû; vaø laïi coøn ñöôïc soáng laâu, voâ beänh; sau 

khi meänh chung, sanh sang coõi kia [Tònh Löu-Ly], ñöôïc ngoâi Baát-Thoaùi 

(Avivartin), cho ñeán khi ñaéc Ñaïo Boà-Ñeà. 

Bôûi theá cho neân, naày Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Neáu coù thieän nam töû, thieän nöõ 

nhaân naøo heát loøng toân troïng, cung kính cuùng-döôøng (puja) ñöùc Döôïc-Sö Löu-

Ly-Quang Nhö Lai (Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa Tathagata) thì phaûi 

thöôøng trì tuïng Ñaïi Ñaø-la-ni naày, chôù ñeå laõng queân! 

Laïi nöõa, naày Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Neáu coù thieän nam töû, thieän nöõ nhaân naøo 

nghe ñöôïc danh-hieäu cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai, ÖÙng-Cuùng 

Chaùnh-Ñaúng-Giaùc, moãi sôùm mai, suùc mieäng, ñaùnh raêng, taém goäi saïch seõ, daâng 

caùc hoa thôm, höông ñoát, höông boät, vaø caùc thöù aâm nhaïc, cuùng-döôøng töôïng 

Phaät; ñem kinh naày ra, hoaëc töï mình vieát, hoaëc baûo ngöôøi vieát, nhaát taâm vaâng 

nghe, chòu nhôù laáy nghiaõ, ñoái vôùi Phaùp-sö phaûi neân saém söûa caùc moùn cuùng-

döôøng ñöøng ñeå thieáu thoán; nhö theá lieàn ñöôïc chö Phaät hoä nieäm, tuøy-caàu töùc-

ñaéc, ngay caû ñeán ñaïo quaû Boà Ñeà. 

Baáy giôø, ngaøi Maïn-Thuø Sö-Lôïi Ñoàng-Töû (Manjusri-kumara) baïch Phaät raèng: 

Baïch ñöùc Theá Toân! Con theà ñeán khi ñôøi Töôïng-Phaùp chuyeån seõ duøng ñuû 

caùc phaùp phöông-tieän (upaya), khieán nhöõng thieän nam tín nöõ coù loøng tin trong 

saïch ñöôïc nghe danh-hieäu (namasamgiti) cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö 

Lai, caû ñeán trong giaác nguû cuûa hoï, con cuõng ñem toân hieäu cuûa toân Phaät giaùc-

ngoä vaøo tai. 

Baïch ñöùc Theá Toân! Neáu ai thoï trì, ñoïc tuïng kinh (sutra) naày, hoaëc laø 

dieãn thuyeát, khai thò cho ngöôøi, hoaëc töï mình vieát, hoaëc baûo ngöôøi vieát, hoaëc laø 

toân troïng, cung kính kinh (sutra) naày, duøng höông hoa, höông boät, höông ñoát, 
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höông boâi, traøng hoa, anh laïc, phöôùng, loïng, aâm nhaïc, ñeå maø cuùng döôøng; hoaëc 

laáy sôïi nguõ saéc laøm tuùi ñöïng kinh (sutra), queùt röûa choå saïch, thieát laäp toøa cao 

laøm choå ñeå kinh (sutra), baáy giôø seõ coù Töù Ñaïi Thieân-Vöông (Catur-maharaja-

kayika), cuøng vôùi quyeán thuoäc, vaø voâ-löôïng traêm ngaøn Thieân chuùng ôû caùc coõi 

Trôøi khaùc ñeàu ñeán ñoù maø cuùng-döôøng vaø thuû-hoä. 

Baïch ñöùc Theá Toân! Neáu toân kinh naày löu haønh ñeán choå naøo, coù ngöôøi 

thoï trì vaø ñöôïc nghe danh-hieäu cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai 

(Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa Tathagata), thì ñoù chính laø do coâng-ñöùc 

boån-nguyeän cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai neân choå aáy khoâng coøn coù 

ngöôøi bò cheát thaõm, cuõng khoâng bò nhöõng aùc quyû, aùc thaàn ñoaït laáy tinh khí, vaø 

daãu coù bò ñoaït laáy ñi nöõa, cuõng ñöôïc höôøn laïi, thaân taâm yeân oån, khoûe maïnh nhö 

thöôøng. 

Ñöùc Phaät baûo ngaøi Maïn-Thuø Sö-Lôïi Ñoàng-Töû (Manjushri): 

Ñuùng thöïc nhö theá, ñuùng thöïc nhö theá ! Nhö lôøi oâng noùi. 

Naày Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Neáu coù nhöõng ngöôøi tònh tín, thieän nam tín nöõ (1) 

naøo muoán cuùng döôøng ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai thì tröôùc phaûi taïo 

tröôùc phaûi taïo laäp hình töôïng cuûa Ngaøi, laäp toøa thanh tònh maø röôùc töôïng leân, 

raéc caùc thöù hoa, ñoát caùc thöù höông, duøng nhieàu traøng phan trang nghieâm choå aáy, 

giöõ gìn Baùt-Quan Trai-Giôùi trong voøng baûy ngaøy baûy ñeâm, aên uoáng thanh tònh, 

taém goäi saïch thôm, maëc aùo thanh tònh, taâm phaûi thanh tònh, khoâng chuùt vaån ñuïc, 

  khoâng chuùt giaän döõ, naõo haïi ñeán ai; ñoái vôùi heát thaåy caùc loaøi höõu tình, phaûi khôûi 

________________________________________ 
(1) tònh-tín nghóa laø loøng tin trong saïch, khoâng nghi ngôø vaø lay chuyeån, maø coù ñuû ba ñieàu kieän: 
i) Tín-thöïc: tin coù lyù, coù söï chaân-thöïc cuûa moïi phaùp trong vuõ truï; ii) Tín-ñöùc: tin coâng ñöùc cuûa 
Tam-Baûo ñaõ laøm ñöôïc, thöïc hieän nhöõng söï lyù aáy; iii) Tín-naêng: tin naêng löïc cuûa mình cuõng 
laøm ñöôïc nhöõng coâng ñöùc nhö Tam-Baûo; nghóa laø vöøa töï mình phaùt-nguyeän, vöøa nhôø uy-löïc 
Tam-Baûo, khieán mình tu haønh ñeå ñoaïn tröø cho heát caùi taâm meâ-hoaëc, vaø ñeå chöùng nhaäp Boà-Ñeà 
Taâm (Bodhicitta). Nhöõng ngöôøi tònh-tín naày duø ñaõ thoï nguõ giôùi, thaäp giôùi roài, hay laø chöa thoï, 
ñeàu neân chòu giöõ laáy Baùt Quan Trai Giôùi suoát moät ngaøy ñeâm neáu chöa coù theå giöõ ñöôïc nhieàu 
hôn, thôøi cuõng ñöôïc nhieàu coâng ñöùc vaø ñöôïc sanh sang Tònh Ñoä. 
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ra taâm lôïi ích an vui, töø, bi, hyû, xaû, bình ñaúng nhö nhau; ñaøn haùt taùn thaùn, nhieåu 

quanh töôïng Phaät, veà beân tay höõu; laïi phaûi nghó nhôù, coâng-ñöùc boån-nguyeän cuûa 

ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai (Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa 

Tathagata), ñoïc tuïng kinh (sutra) naày, suy nghó nghiaõ kinh, roài ñem dieãn 

thuyeát khai thò cho ngöôøi khaùc bieát. Laøm nhö vaäy thì mong caàu vieäc gì cuõng ñeàu 

ñöôïc vöøa loøng toaïi yù, nhö caàu soáng laâu, ñöôïc soáng laâu, caàu giaøu sang, ñöôïc 

giaøu sang, caàu quan vò, ñöôïc quan vò, caàu sanh con trai, con gaùi, thì sanh ñöôïc 

con trai, con gaùi. 

Hoaëc coù ngöôøi naøo boång thaáy moäng aùc, coøn trong khi thöùc thì thaáy 

nhöõng aùc töôùng, hoaëc chim quaùi aùc ôû ñaâu ñeán ñaäu, hoaëc choå ôû hieän ra laém ñieàu 

quaùi aùc dò thöôøng, ngöôøi aáy neáu ñem caùc thöùc aên thanh tònh cung kính cuùng-

döôøng ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai, thôøi nhöõng moäng aùc, nhöõng hình 

töôùng aùc, nhöõng ñieàm chaúng laønh, ñeàu bieán maát heát, chaúng laøm haïi ñöôïc. 

Hoaëc coù sôï haõi, tai naïn thuûy hoûa, binh ñao, ñoäc aùc, cheo leo hieåm 

ngheøo, voi döõ, sö töû, huøm, soùi, gaáu, bi, raén, reát, boï caïp, saâu boï, muoãi moøng, neáu 

hay doác loøng cung kính cuùng döôøng, nhôù nieäm danh-hieäu ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-

Quang Nhö Lai, thôøi sôï haõi aáy thaåy ñeàu giaûi thoaùt. 

Neáu coù nöôùc khaùc, xaâm laán quaáy roái, giaëc cöôùp phaûn loaïn, thì ngöôøi 

cung-kính nieäm danh-hieäu cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai, thì cuõng 

ñöôïc thoaùt khoûi nhöõng naïn aáy. 

Laïi nöõa, naày Maïn-Thuø Sö-Lôïi! Neáu coù nhöõng ngöôøi thieän nam, tín nöõ, 

loøng tin chaân tònh, töø khi phaùt taâm tu hoïc nhaãn ñeán khi heát ñôøi, chaúng thôø thaàn 

khaùc, chæ doác moät loøng qui Phaät-ñaø (Buddha), Ñaït-maï(Dharma), Taêng-Giaø 

(Shanga) chòu giöõ giôùi luaät, hoaëc naêm giôùi, möôøi giôùi, boán traêm (400) giôùi Boà-

Taùt, hai traêm naêm möôi (250) giôùi Tyø-kheo, naêm traêm (500) giôùi Tyø-kheo-ni, 

neáu coù ai huûy phaïm nhöõng giôùi phaùp ñaõ thoï, sôï ñoïa vaøo AÙc-Thuù (Aparagati), 

maø hay chuyeân nieäm danh-hieäu cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai 
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(Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa Tathagata), cung kính cuùng-döôøng, thì 

quyeát chaúng sanh vaøo Ba Ñöôøng AÙc. 

Hoaëc coù ñaøn baø, tôùi khi sanh nôû, chòu raát ñau khoå, maø hay doác loøng nieäm 

danh hieäu cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai, leã baùi taùn thaùn, cung kính 

cuùng döôøng, thì moïi ñau khoå, ñeàu tröø dieät heát; ñöùa con sanh ra, thaân caên ñaày 

ñuû, hình saéc toát ñeïp, ai thaáy cuõng möøng, nhanh nheïn, thoâng minh, yeân oån, ít 

beänh, khoâng bò phi nhaân ñoïat maát tinh khí. 

Baáy giôø, ñöùc Theá Toân baûo ngaøi A-Nan-Ñaø (Ananda) raèng: “nhö  Ta khen ngôïi coâng 

ñöùc cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai, ñoù laø coâng haïnh thaäm thaâm vi dieäu cuûa chö 

Phaät, khoù theå nghó baøn, oâng coù tin khoâng?” 

Ngaøi A-Nan-Ñaø baïch raèng: 

Baïch ñöùc Theá Toân! Con ñoái vôùi kinh (sutra) cuûa Phaät ñaõ noùi chaúng daùm 

nghi hoaëc, laø vì leõ sao? Vì raèng ba nghieäp: thaân, khaåy vaø yù cuûa heát thaûy chö 

Phaät ñeàu thanh tònh caû. 

Laïy ñöùc Theá Toân! Vöøng Nhöït, Nguyeät kia laøm rôi xuoáng ñöôïc, nuùi 

Dieäu-Cao Vöông (Sumeru) laøm nghieâng ñoå ñöôïc, lôøi chö Phaät noùi khoâng coù 

khaùc ñöôïc. 

Baïch ñöùc Theá Toân! Coù nhöõng chuùng sanh tín caên chaúng ñuû, nghe noùi 

nhöõng choå coâng haïnh thaäm thaâm vi dieäu cuûa chö Phaät maø nghæ raèng: ‘laøm sao 

chæ nieäm moät danh hieäu Phaät cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai maø ñöôïc 

ngay nhöõng coâng ñöùc thuø thaéng nhö theá !’ Vì chaúng tin neân sanh ra phæ baùng, 

neân hoï phaûi maát nhieàu ñieàu lôïi ích, maõi ñaém chìm trong ñeâm daøi taêm toái vaø laïi 

coøn bò ñoïa laïc trong caùc Ñöôøng AÙc, löu chuyeån khoâng cuøng taän. 

Phaät laïi baûo ngaøi A-Nan-Ñaø: 

Nhöõng höõu tình aáy, neáu nghe danh-hieäu cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang 

Nhö-Lai (Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa Tathagata), doác loøng trì-nieäm, 

chaúng sanh nghi hoaëc maø bò ñoïa vaøo AÙc-Thuù thì thaät voâ lyù vaäy. 
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Naày A-Nan-Ñaø! Ñoù laø coâng haïnh thaäm thaâm vi dieäu cuûa chö Phaät, raát 

khoù tin, khoù hieåu, maø nay oâng chòu laõnh thoï, tin ñöôïc nhö theá, thôøi neân bieát laø 

ñeàu nhôø uy-löïc cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai. 

Naày A-Nan-Ñaø! Heát thaûy caùc baäc Thanh-Vaên (Sravaka) vaø Duyeân-Giaùc 

(Pratyekabuddha) vaø chö Boà-Taùt (Bodhisattva) coøn chöa ñaêng Ñòa (Bhumi), 

ñeàu chaúng tin hieåu, ñöôïc ñuùng nhö thöïc, chæ tröø nhöõng baäc Nhöùt-Sanh Boå-Xöù 

(Eka-Jati-Pratibuddha: Ñaúng Giaùc, truï Ñòa thöù 11) Boà Taùt. 

Naày A-Nan-Ñaø! Laøm ñöôïc thaân ngöôøi ñaõ laø khoù laém, nhöng heát loøng tin 

kính toân troïng ngoâi Tam-Baûo (Triratna) coøn khoù hôn, huoáng chi nghe ñöôïc 

danh-hieäu cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai laïi coøn khoù hôn nöõa. 

Naày A-Nan-Ñaø! Ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai tu khoâng bieát bao 

nhieâu coâng-haïnh Boà Taùt (Bodhisattvacarya), duøng khoâng bieát bao nhieâu 

phöông-tieän thieän-xaõo (upaya), phaùt khoâng bieát bao nhieâu nguyeän roäng lôùn, neáu 

Ta coù noùi ra duø maõn moät kieáp (16 trieäu 798 ngaøn naêm nhaân theá), hay hôn moät 

kieáp, thì kieáp mau heát, maø nhöõng haïnh nguyeän, phöông tieän cuûa ñöùc Döôïc-Sö 

Löu-Ly-Quang Nhö Lai vaãn khoâng theå naøo dieãn taû cho heát ñöôïc. 

Trong chuùng baáy giôø, coù ñöùc Cöùu-Thoaùt Ñaïi Boà-Taùt (Sarvapayajaha Maha 

Bodhisattva), lieàn töø choå ngoài, ñöùng daäy, keùo aùo hôû vai beân höõu, quyø goái beân höõu, saùt xuoáng 

taän ñaát, cuùi mình chaép tay, maø baïch Phaät raèng: 

Baïch ñöùc Theá Toân! Khi Töôïng-Phaùp chuyeån, coù nhöõng chuùng sanh bò 

nhieàu beänh khoå, oám laâu gaày coøm, chaúng aên uoáng ñöôïc, coå raùo, moâi khoâ, thaáy 

caùc phöông toái xaèm, töôùng cheát hieän ra; cha meï, thaân thuoäc, baïn beø, quen bieát, 

xuùm quanh than khoùc; thaân ngöôøi oám kia vaãn naèm nguyeân ñaáy, maø thaáy Söù-giaû 

cuûa Vua Dieâm-ma (Yama Raja) daãn Thaàn-Thöùc mình ñeán tröôùc cöûa toøa Phaùp-

Vöông Dieâm-ma (Dharmaraja Yama), roài lieàn khi aáy vò thaàn Cu-Sanh [Alaya-

Thöùc] ñem soå ghi toäi phöôùc cuûa ngöôøi ñoù döng leân Vua Dieâm-ma. 

Luùc baáy giôø, Vua Dieâm-ma phaùn hoûi roài keâ tính nhöõng toäi phöôùc cuûa ngöôøi kia ñaõ laøm 

maø xöû ñoaùn. Neáu trong luùc ñoù, nhöõng ngöôøi thaân thuoäc, quen bieát cuûa ngöôøi oám aáy neáu hay 
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quy-y ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai cho ngöôøi beänh aáy, thænh chö Taêng chuyeân ñoïc kinh 

naày, ñoát ñeøn baûy töøng, treo laù phöôùn thaàn naêm saéc noái meänh; Thaàn-Thöùc ngöôøi aáy, hoaëc coù 

choå ñoù, lieàn quay trôû veà, hoaëc traûi qua baûy (7) ngaøy, hai möôi moát (21) ngaøy, ba möôi laêm (35) 

ngaøy, hoaëc boán möôi chín (49) ngaøy, Thaàn-Thöùc ngöôøi kia ñöôïc trôû laïi, nhö vöøa tænh giaác 

chieâm bao, töï mình nhôù bieát nhöõng nghieäp laønh, nghieäp döõ vaø söï quaû baùo ñaõ thoï. Bôûi töï chöùng 

laáy quaû baùo cuûa nghieäp, neân daàu coù gaëp phaûi nhöõng tai naïn nguy hieåm ñeán taùnh maïng cuõng 

khoâng daùm taïo nhöõng nghieäp aùc nöõa. Vì theá cho neân nhöõng ngöôøi tònh tín thieän nam, thieän 

nöõ, ñeàu phaûi nhöùt-taâm trì-nieäm danh-hieäu vaø tuøy söùc mình maø cung-kính cuùng-döôøng ñöùc 

Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai. 

Luùc baáy giôø, ngaøi A-Nan-Ñaø hoûi ñöùc Cöùu-Thoaùt Ñaïi Boà Taùt (Sarvapayajaha Maha-

Bodhisattva) raèng: “Naày thieän nam töû ! Neân cung-kính cuùng-döôøng ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-

Quang Nhö Lai nhö theá naøo? Ñeøn phöôùn noái meänh, neân laøm theá naøo?” 

Ngaøi Cöùu-Thoaùt Ñaïi Boà Taùt noùi: 

Baïch Ñaïi Ñöùc ! Neáu coù ngöôøi beänh naøo, muoán khoûi beänh khoå, thì quyeán 

thuoäc, hoï phaûi thoï trì Baùt-Quan Trai-Giôùi trong baûy ngaøy baûy ñeâm, tuøy theo söùc 

mình saém söûa caùc thöùc aên uoáng, vaø caùc ñoà duøng, cuùng döôøng chö taêng, ngaøy 

ñeâm saùu thôøi, leã baùi, haønh ñaïo, cung kính cuùng döôøng ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-

Quang Nhö Lai; tuïng ñoïc kinh naày boán möôi chín bieán, vaø thaép boán möôi chín 

ngoïn ñeøn, taïo baûy pho töôïng cuûa chö Nhö Lai: 

1. Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai (Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa  

Tathagata) 

2. Baûo-Nguyeät-Trí Nghieâm-Quang AÂm-Töï-Taïi Vöông, 

(Ratnachandrajnana Vyuhaprabha Nirghosasvara Raja  

Tathagata)) 

3. Phaùp-Haûi Loâi-AÂm Nhö Lai, (Dharmasagara Meghaghosa Tathagata) 

4. Voâ-Öu Toái-Thaéng Caùt-Töôøng Nhö Lai, (Asokottamasrimanju  

 Tathagata) 

5. Kim-Saéc Baûo-Quang Dieäu-Haïnh Thaønh-Töïu Nhö Lai, 
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(Suvarna-Ratnaprabhasa-Suksmacarya-Siddhi Tathagata) 

6. Phaùp-Haûi Thaéng-Tueä Du-Hyù Thaàn-Thoâng Nhö Lai, 

(Dharmasagara-Uttaramati-Vikridhitabhijna Tathagata) 

7. Thieän-Danh-Xöng Caùt-Töôøng Vöông Nhö Lai, 

(Brahmashri Supari-Kirti-Raja Tathagata) 

 

Maïn-ñaø-la cuûa 7 Phaät Döôïc Sö vaø Nhò Vò Ñaïi Boà-Taùt  
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1- Nam Mô Tịnh Lưu Ly Thế Giới –  

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
(Medicine Master Lapis Lazuli or Beryl Light Tathagata) 
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2- Nam Mô Diệu Bảo Thế Giới –  
Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai 

(Precious Moon Wisdom Sublime Light Sound Unrestricted King Tathagata) 
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3- Nam Mô Pháp Tràng Thế Giới –  

Pháp Hải Lôi Âm Như Lai 
(Dharma Ocean Thunder Sound Tathagata) 

Pram
 N

gu
ye

n



329 
 

 
4- Nam Mô Vô Ưu Thế Giới –  

Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai 
(Free-of-Worry Supreme Auspiciousness Tathagata) 
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5- Nam Mô Viên Mãn Hương Tích Thế Giới –  

Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai 
(Golden Precious Light Wonderful Practice Achievement Tathagata) 
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6- Nam Mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế Giới –  
Pháp Hải Thắng Tueä/Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai 

(Dharma Ocean Superior Wisdom Playing-Supernatural-Powers Tathagata) 
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7- Nam Mô Quang Thắng Thế Giới –  
Thiện Danh Xưng Cát Tường Vöông Như Lai 
(Virtuous Fame Auspicious King Tathagata) 
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Tröôùc moãi toân töôïng ñeå baûy (7) ngoïn ñeøn, moãi ngoïn lôùn nhö baùnh xe, 

suoát boán möôi chín (49) ngaøy, khoâng luùc naøo taét; laøm moät laù phöôùn nguõ saéc, daøi 

boán möôi chín (49) gang tay, phaûi ñem phoùng sanh boán möôi chin (49) thöù loaøi 

vaät, thôøi coù theå qua tai naïn nguy aùch, chaúng bò cheát uoång, quyû aùc laøm haïi. 

Laïi naày A-Nan-Ñaø! Coøn nhö khi caùc Vua Quaùn-ñaûnh doøng Saùt-ñeá-lôïi 

(Kshatriya/ksatiya) maø gaëp luùc coù naïn, nhaân daân bò beänh dòch, ngoaïi bang laán 

böùc, trong nöôùc phaûn nghòch, sao laï moïc ra, Nhöït-thöïc, Nguyeät-thöïc, möa gioù 

traùi muøa, ñeán muøa chaúng möa, caùc vua Quaùn-ñaûnh doøng Saùt-ñeá-lôïi, baáy giôø, 

ñoái vôùi heát thaûy höõu tình, khôûi taâm töø bi, aân xaù cho toäi nhaân bò giam caàm, theo 

phaùp cuùng döôøng, nhö tröôùc ñaõ noùi, cung kính daâng leân ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-

Quang Nhö Lai, nhôø thieän caên (kusala-mula) aáy, vaø söùc boån-nguyeän cuûa ñöùc 

Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai, khieán cho caûnöôùc lieàn ñöôïc yeân oån, möa gioù 

thuaän thôøi, luùa caáy ñöôïc muøa, heát thaûy höõu tình, voâ beänh, vui möøng, ôû trong 

nöôùc aáy, khoâng coù nhöõng thaàn baïo aùc Döôïc-Xoa (Yaksa) naõo haïi höõu tình, 

nhöõng hình töôùng aùc thaûy ñeàu bieán maát, caùc Vua Quaùn-ñaûnh doøng Saùt-ñeá-lôïi, 

soáng laâu maïnh khoûe, voâ beänh, töï taïi, lôïi ích ñeàu taêng. 

Naày A-Nan-Ñaø! Neáu caùc Hoaøng-Haäu, Hoaøng-Phi, Coâng-Chuùa, Thaùi-Töû, 

Vöông-Töû, Ñaïi-Thaàn, Teå-Töôùng, Theå nöõ trong cung, baù quan vaên voõ, vaø haøng 

thöù daân maø bò beänh khoå, cuøng nhöõng aùch naïn khaùc thì cuõng neân taïo laäp thaàn 

phan nguõ saéc, thaép ñeøn tieáp saùng, phoùng sanh caùc loaøi, raéc caùc thöù hoa, ñoát caùc 

höông thôm, beänh ñöôïc khoûi heát naïn ñeàu giaûi thoaùt. 

Baáy giôø, ngaøi A-Nan-Ñaø hoûi ngaøi Cöùu-Thoaùt Ñaïi Boà Taùt (Sarvapayajaha Maha-

Bodhisattva): “Thieän-nam-töû! Taïi sao maïng ngöôøi ñaõ heát, laïi coù theå taêng theâm?” 

Ngaøi Cöùu-Thoaùt Ñaïi Boà Taùt noùi: “Baïch Ñaïi Ñöùc ! Ngaøi haù chaúng nghe ñöùc Nhö-Lai 

(Tathagata) coù noùi chín (9) thöù uoång hay sao? Vaäy neân ta khuyeân laøm ñeøn phöôùn noái meänh, tu 

moïi phuùc ñöùc; vì tu phuùc neân suoát ñôøi chaúng bò hoaïn naïn khoå sôû.” 

Ngaøi A-Nan-Ñaø hoûi ngaøi Cöùu-Thoaùt Ñaïi Boà Taùt: “Chín thöù cheát uoång laø nhöõng thöù 

gì?” 
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Ngaøi Cöùu-Thoaùt Ñaïi Boà Taùt noùi: 

1) Neáu nhöõng höõu tình beänh tuy nheï maø khoâng thaày, khoâng thuoác, khoâng ngöôøi  

chaêm nom, hay coù gaëp thaày, laïi cho laàm thuoác, thöïc chaúng ñaùng cheát, 

maø phaûi cheát uoång; laïi ñang luùc bò beänh maø tin theo caùc thaày taø Ma, 

ngoaïi Ñaïo, yeâu nghieät trong ñôøi, noùi nhaûm hoïa phuùc, sanh loøng sôï haûi, 

taâm chaúng ñöôïc yeân, xem boùi thaáy xaáu, gieát nhieàu chuùng sanh ñeå khaán 

vaùi thaàn thaùnh, vaùi van cuøng voïng löôïng ñeå caàu xin ban phöôùc, mong 

ñöôïc soáng laâu, nhöng roát cuoäc chaúng theå naøo ñöôïc; bôûi vì ngu si, meâ 

hoaëc, tin theo taø kieán, thaønh ra cheát uoång, ñoïa vaøo Ñòa Nguïc khoâng coù 

ngaøy ra, nhö theá goïi laø moät thöù cheát uoång; 

2) Hai laø keû bò Vöông-phaùp xöû töû; 

3) Ba laø nhöõng keû saên baén, chôi bôøi, say ñaém töûu saéc, roâng rôõ quaù ñoä, bò loaøi  

phi-nhaân ñoaït maát tinh khí, thaønh ra cheát uoång; 

4) Boán laø cheát chaùy; 

5) Naêm laø cheát ñuoái; 

6) Saùu laø cheát vì bò aùc thuù aên thòt; 

7) Baûy laø cheát cheát vì sa töø treân nuùi cao xuoáng; 

8) Taùm laø cheát vì truùng phaûi thuoác ñoäc, buøa, chuù, eám ñoái, nguyeàn ruûa, thaây ma  

ñöùng daäy (cöông thi: hoâ ma quæ nhaäp vaøo thaây ngöôøi cheát, sai ñi haïi 

ngöôøi), caùc thöù saùt haïi; 

9) Chín laø bò ñoùi, bò khaùt khoán khoå, chaúng ñöôïc aên uoáng, maø phaûi cheát uoång. 

Ñoù laø chín thöù cheát uoång maø ñöùc Nhö Lai ñaõ noùi qua. Coøn nhöõng thöù uoång töû 

khaùc nhieàu voâ löôïng khoâng theå noùi heát ñöôïc. 

Laïi nöõa, A-Nan-Ñaø! Vua Dieâm-ma kia laø chuû laõnh giöõ soå ghi teân theá gian; neáu 

chuùng höõu tình phaïm nhöõng toäi nhö: baát hieáu, nguõ nghòch, phaù nhuïc Tam-Baûo (Phaät, 

Phaùp, Taêng), hoaïi pheùp Vua quan, huûy caû tín giôùi thì Ngaøi tuøy toäi naëng nheï, xeùt maø xöû 

phaït; vì theá Ta nay khuyeân chuùng höõu tình thaép ñeøn, treo phöôùn, phoùng sanh, tu phuùc, 

cho thoaùt khoå aùch, chaúng gaëp tai naïn. 
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Baáy giôø, trong chuùng coù möôøi hai vò Ñaïi-Töôùng Döôïc-Xoa (Yaksa) ñeàu ngoài trong hoäi 

nhö: 

1. Ñaïi-Töôùng Cung-tì-la (Kumbhira),

2. Ñaïi-Töôùng Phaït-chieát-la (Vajra), 

3. Ñaïi-Töôùng Meâ-si-la (Mihira), 

 

4. Ñaïi-Töôùng An-ñeå-la (Andira), 

5. Ñaïi-Töôùng AÙt-neã-la (Majira), 

6. Ñaïi-Töôùng San-ñeå-la (Shandira), 

 

7. Ñaïi-Töôùng Nhaân-ñaït-la (Indra), 

8. Ñaïi-Töôùng Ba-di-la (Pajra), 

9. Ñaïi-Töôùng Ma-hoå-la (Makura), 

 

10. Ñaïi-Töôùng Chaân-ñaït-la (Sindura), 

11. Ñaïi-Töôùng Chieâu-ñoå-la (Catura), 

12. Ñaïi-Töôùng Tyø-yeát-la (Vikarala). 

 

Möôøi hai vò Ñaïi-Töôùng Döôïc-Xoa, moãi vò ñeàu coù baûy ngaøn Döôïc-Xoa laøm 

quyeán thuoäc, ñoàng thôøi leân tieáng maø baïch Phaät raèng: 

Laïy ñöùc Theá Toân! Chuùng con ngaøy hoâm nay, nhôøi uy thaàn löïc 

cuûa Phaät, ñöôïc nghe danh-hieäu ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai 

(Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa Tathagata), chaúng coøn coù taâm sôï seät 

trong caùc ñöôøng AÙc-Thuù nöõa, chuùng con baûo nhau ñeàu cuøng moät loøng 

troïn ñôøi quy y Tam-Baûo theà xin gaùnh vaùc cho chuùng höõu tình, laøm vieäc 

nghiaõ lôïi, nhieâu ích, yeân vui; baát cöù choå naøo; trong caùc thoân queâ, thaønh 

thò, laøng nöôùc; röøng caây vaúng laëng, maø coù kinh (sutra) naày ban phaùt ñeán 

nôi, roài coù ngöôøi naøo thoï-trì danh-hieäu cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang 
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Nhö Lai, cung kính cuùng döôøng, quyeán thuoäc chuùng con hoä veä ngöôøi aáy, 

khieán cho giaûi thoaùt heát thaûy khoå naïn, coù caàu nguyeän gì ñeàu ñöôïc ñuû caû, 

hoaëc coù ai caàu thoaùt khoûi beänh taät, aùch naïn, cuõng neân ñoïc tuïng kinh naày, 

laáy chæ nguõ saéc maø keát thaønh danh töï chuùng toâi, khi ñaõ ñöôïc nhö loøng 

mong caàu thì môû guùt ra. 

Baáy giôø, ñöùc Theá Toân khen ngôïi chö Ñaïi-Töôùng Döôïc-Xoa, Ngaøi noùi raèng: 

Hay thay ! Hay thay! Ñaïi-Töôùng Döôïc-Xoa trong ñoaøn caùc oâng, vì nhôù 

baùo aân ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai, neân môùi phaùt nguyeän laøm nhöõng 

vieäc lôïi ích an vui cho taát caû chuùng höõu tình nhö vaäy. 

Baáy giôø, ngaøi A-Nan-Ñaø laïi baïch Phaät raèng: “Baïch ñöùc Theá Toân! Phaùp moân naày teân laø 

gì vaø chuùng con phaûi phuïng trì nhö theá naøo?” 

Ñöùc Theá Toân baûo ngaøi A-Nan-Ñaø: 

Phaùp moân naày goïi laø 

1. Phaùp Tuyeân-Thuyeát Coâng-Ñöùc Boån-Nguyeän cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly- 

Quang Nhö Lai, cuõng goïi laø 

2. Thuyeát Thaäp-Nhò Thaàn-Töôùng Nhieâu-Ích Höõu-Tình Keát-Nguyeän  

Thaàn-Chuù, cuõng goïi laø 

3. Phaùp Baït-Tröø Nhöùt-Thieát Chö Nghieäp-Chöôùng, 

neân phuïng-trì ñuùng nhöõng nghiaõ nhö theá. 

Khi ñöùc Theá Toân noùi lôøi nhö vaäy roài, caùc haøng Ñaïi Boà Taùt (Maha-Bodhisattva), chö 

Ñaïi Tyø-Kheo (Maha-Bhikshu), Quoác Vöông, Ñaïi Thaàn, Baø-la-moân, Cö-Só, Thieân-Long Baùt-

Boä (Deva, Naga, Yaksa, Gandharva, Asura, Garuda, Kinnara, Mahoraga), Nhaân vôùi Phi-Nhaân, 

heát thaûy ñaïi chuùng ñeàu heát söùc vui möøng vaø ñoàng tin chòu vaâng laøm. 

 

--- Heát — 

 
 
 

Pram
 N

gu
ye

n



337 
 

NGHI-QUYÕ 
QUAÙN-TÖÔÛNG CHUÛNG-TÖÛ BHAI 

 

 

Pram Nguyeãn, Phaùp danh Thieän Thoï, Phaùp hieäu: Phaùp Ñònh 

muøng 01 thaùng 7 aâm lòch, 1998 

 

 

Nghi-quyõ naày ñöôïc vieát ra ñeå dung-hôïp Thai-Taïng vaø Kim-Cang-Giôùi. Laáy Thai-Taïng 

laøm tieân phuoâng (töø caûnh giôùi chuùng sanh) ñeå ñaït Phaät-Trí (caûnh giôùi chö Phaät: Kim-Cang-

Giôùi). 

Nghi-quyõ tuy raát vaén taét nhöng uy-löïc raát phi-thöôøng, xin chôù neân khinh suaát maø chieâu 

loãi lôùn! 

Moät mình kinh Ñaïi-Nhöït cuõng ñuû caû nhaân laãn quaû trong ñoù, thì moät mình kinh Kim- 

Cang-Ñaûnh cuõng ñuû uy löïc ñeå hieån baøy quaû töôùng vaø nhaân tu. OÂi, giaùo lyù cuûa ñaáng Phaät-ñaø 

thaät laø cao-dieäu voâ cuøng, chæ coù moät chöõ (eka-aksara) maø coù theå hieän thaønh voâ löôïng söï 

nghieäp veõ vang! 

Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai (Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa Tathagata) khoâng 

phaûi laø moät vò Phaät lòch söû nhö tröôøng hôïp cuûa ñöùc Boån-sö Thích-Ca Möu-Ni Phaät (Sakyamuni 

Buddha), ñöùc Phaät ñaõ xuaát hieän ôû AÁn-Ñoä (India) caùch nay ñaõ hôn 2.500 naêm.  

Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai ñaõ thaønh-töïu Tònh-ñoä trang-nghieâm ôû phöông Ñoâng, 
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teân laø Tònh-Löu-Ly (Vimala-Vaidurya). Chaùnh-Phaùp maø Ngaøi tuyeân giaõng soá kia ñeán voâ 

löôïng. 

Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai ñöôïc chö Phaät giaùo ñoà toân suøng nhö moät vò thaàn hoä 

meänh treân böôùc ñöôøng tu taäp luùc ban sô, vaø xöng nieäm hoàng-danh (namasamgiti) cuûa Ngaøi ñeå 

ñöôïc söùc Phaät thaàn-löïc hoä-nieäm gia-trì khieán cho tai qua naïn khoûi vaø khieán cho ngöôøi tu 

choùng ñaït ñöôïc quaû vò giaùc ngoä cuûa mình. 

Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai khi coøn laøm Boà Taùt ñaõ phaùt ra 12 Ñaïi Theä-Nguyeän, 

nguyeän thöù baûy laø giuùp cho chuùng höõu tình thaân mang taät beänh coù theå ñöôïc tieâu tröø chæ caàn tai 

nghe hoàng danh cuûa Ngaøi. Vì lyù do naày maø Ngaøi coù toân danh Döôïc (Bhaisajya) Sö (Guru). 

Hình töôïng cuûa Ngaøi ñöôïc veõ nhö sau, tay caàm bình linh döôïc, chính bình linh döôïc 

naày ñöôïc duøng ñeå giaûi tai aùch taät beänh cho chuùng höõu duyeân caû thaân laãn taâm. Chaân ngoân cuûa 

Ngaøi laø: 

Om ! Huru huru candali matangi svaha 

 

chaân ngoân naày coù voâ löôïng nghiaõ, moät trong nhöõng nghiaõ laø “Om Huru Huru ! O xöng taùn nhò 

vò Candali vaø Matangi !” Candali va Matangi voán laø hai vò hung thaàn cuûa AÁn-Ñoä-Giaùo chaùnh 

thoáng, nhöng sau khi bò haøng phuïc vaø chòu quy y Tam-Baûo nhò vò hung thaàn uy maõnh naày ñaõ 

trôû neân thuaàn haäu vaø coù theå giuùp cho Boà-Taùt ñaït thaønh sôû-nguyeän, vaø trong tröôøng hôïp naày, 

do ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai (Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa Tathagata) sai 

khieán ñeå chöõa laønh vaïn beänh cho chuùng sanh. 

 

Candali – theo Taây Taïng moät trong taùm Gauris (thuoäc Hevajra Tantra) 
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Matangi 

Quaùn-töôûng veà chuûng-töû “bhai” (  ) seõ giuùp cho haønh-giaû hieäp-nhöùt cuøng Phaät-quaû 

(Buddha-tvam) trong thôøi gian coøn taïi theá vaø seõ taùi sanh veà coõi Tònh-Löu-Ly. 

Raát nhieàu toân giaùo vaø caùc trieát gia trong thôøi quaù khöù, vaø hieän taïi thöôøng “laõng queân” 

moät vaán ñeà troïng yeáu coù tính caùch sanh töû ñoù laø sau khi hoï giôùi thieäu moät chaân trôøi môùi, hoaëc 

moät choå tuyeät ñeïp, moät choå maø ngöôøi ta goïi laø “thieân-ñaøng”, ñoù laø hoï khoâng chæ cho chuùng ta 

bieát laøm caùch naøo ñeå ñeán ñöôïc choå kia! 

Khoâng gioáng nhö boïn hoï, Phaät giaùo luoân luoân chæ cho chö haønh nhôn phöông tieän di 

chuyeån cuõng nhö baûn ñoà ñeå du haønh ñeán vuøng ñaát môùi: Voâ-Thöôïng Chaùnh-Ñaúng Chaùnh-Giaùc 

(Anuttara-samyak-sambodhi). 

Xin vui loøng ghi nhôù cho coõi Tònh-Löu-Ly chæ laø moät traïm nghó chaân, moät thöù “hoùa 

thaønh”, chôù khoâng phaûi laø cöùu-caùnh toái-haäu, tuy nhieân neáu khoâng ñeán traïm naày thì cuõng 

khoâng theå naøo ñaït ñöôïc Voâ-Thöôïng-Giaùc: “Nhö-Thaät Tri Töï-Taâm” maø Taâm aáy chính laø Taâm 

Boån-Nguyeân Thanh-Tònh, ñoù chính laø Bí-Maät Trang-Nghieâm Taâm cuûa moãi chuùng sanh vaäy!  

Ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai (Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa Tathagata) vaø 

Tònh-Ñoä cuûa Ngaøi ñeàu laø thaät, ñeàu laø boùng daùng cuûa Bí-Maät Trang-Nghieâm Taâm! 

Phaät vaø Tònh-Ñoä cuûa Ngaøi khoâng phaûi laø söï töôûng-töôïng vu-vô, cuõng khoâng phaûi laø 

moät aûo-töôûng ñieân-roà nhö nhöõng keû ngu phu ngu phuï khaúng-ñònh. Tu taäp vaø kinh nghieäm 

chính laø con ñöôøng toát nhöùt ñeå chöùng minh raèng Phaät vaø coõi Tònh-Ñoä cuûa Ngaøi laø thaät, hay chæ 

laø moät yù töôûng sai laàm. 

Cho neân, con nay quy maïng baûy ñöùc Phaät ôû phöông Ñoâng 
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1. Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai 1. Bhaisajya-Guru-Vaiduryaprabhasa 
Tathagata  

2. Baûo-Nguyeät-Trí Nghieâm-Quang AÂm-Töï-
Taïi Vöông Nhö Lai 

2. Ratnachandrajnana Vyuhaprabha 
Nirghosasvara Raja Tathagata  

3. Phaùp-Haûi Loâi-AÂm Nhö Lai    3. Dharmasagara Meghaghosa Tathagata 

4. Voâ-Öu Toái-Thaéng Caùt-Töôøng Nhö Lai 4. Asokottamasrimanju Tathagata 

5. Kim-Saéc Baûo-Quang Dieäu-Haïnh Thaønh-
Töïu Nhö Lai 

5. Suvarna-Ratnaprabhasa-Suksmacarya-
Siddhi Tathagata  

6. Phaùp-Haûi Thaéng-Tueä Du-Hyù Thaàn-Thoâng 
Nhö Lai 

6. Dharmasagara-Uttaramati-
Vikridhitabhijna Tathagata  

7. Thieän-Danh-Xöng Caùt-Töôøng-Vöông Nhö 
Lai 

7. Brahmashri Supari-Kirti-Raja Tathagata 

Con nay quy maïng chö Theá-Toân cuûa toân kinh naày     

1. Ñöùc Theá Toân Maïn-Thuø Sö-Lôïi 1. Bhagavan Manjusri 

2. Ñöùc Theá Toân Quaùn-Töï-Taïi  2. Bhagavan Avalokitesvara  

3. Ñöùc Theá Toân Ñaéc-Ñaïi-Theá-Chí 3. Bhagavan Mahasthamaprapta 

4. Ñöùc Theá Toân Voâ-Taän-YÙ 4. Bhagavan Aksayamati 

5. Ñöùc Theá Toân Baûo-Ñaøn-Hoa  5. Bhagavan Ratnagarbhotpala  

6. Ñöùc Theá Toân Döôïc-Vöông 6. Bhagavan Bhaisajyaraja 

7. Ñöùc Theá Toân Döôïc-Thöôïng  7. Bhagavan Bhaisajyarottara 

8. Ñöùc Theá Toân Di-Laëc 8. Bhagavan Maitreya  

9. Ñöùc Theá Toân Cöùu-Thoaùt 9. Bhagavan Sarvapayajaha  

10. Ñöùc Theá Toân Chaáp-Kim-Cang 10. Bhagavan Vajradhara  

11. Ñöùc Theá Toân Nhöït-Quang Bieán-Chieáu 11. Bhagavan Suryaprabhavairocana  

12. Ñöùc Theá Toân Nguyeät-Quang Bieán-Chieáu 12. Bhagavan Chandraprabhavairocana 

13. Ñöùc Theá Toân A-Nan-Ñaø  13. Bhagavan Ananda  
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TRÖÔÙC KHI NHAÄP ÑÒNH  

****************** 
Ñaàu tieân: 

 Leã chö Phaät, chö Boà Taùt, chö Chaáp-Kim-Cang ba laïy, naêm voùc saùt ñaát. Moãi laàn ñaûnh 

leã thì ñoïc caâu Chaân-ngoân (mantra) sau: 

Om sarva-tathagata-pada-vandanam karomi   

Om vajra mantralam prave sami (3 bieán) 

Tieáp theo:  

 Ngoài theo kieåu baùn-giaø (haøng-ma hoaëc kieát-töôøng tuøy sôû thích) treân toïa cuï, ñeå baøn tay 

phaûi treân baøn tay traùi, hai ngoùn caùi chaïm vaøo nhau goïi laø Phaùp-Giôùi Tam-Muoäi AÁn  

(Dharmadhatu Samadhi Mudra).   

 

 Hai maét hôi nhaém, taäp trung tö töôûng vaøo ngay choùp muõi. Löôõi chaïm vaøo nöôùu raêng, 

thôû nheï nhaøng, chôù ñeå gaây ra tieáng. Hai ñuøi khoâng neân dang ra quaù xa, cuõng chôù neân eùp noù 

saùt vaøo thaân quaù, laøm nhö vaäy maùu seõ khoù löu thoâng (laâu ngaøy thaønh beänh). 

Sau ñoù: 

 Haõy di ñoäng thaân theå qua beân phaûi ba laàn, beân traùi ba laàn, phiaù sau, roài tröôùc cuõng ba 

laàn. Trong khi ñoù chôù ñeå taâm löu luyeán baát cöù chuyeän gì.  

Keá tieáp: 

 Duøng traøng haït, xoa leân treân chuoãi ba laàn, moãi laàn laïi ñoïc caâu chaân ngoân sau: 

Om sarva-tathagata-pada-vandanam karomi 

Laïi nöõa, 
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 Haõy kieát Kim-Cang Hieäp-Chöôõng AÁn (Vajra anjali mudra), roài ñoïc chuûng-töû  

BHAI (10 bieán)  

 
Laïi nöõa,  

 Kieát Hoä-Thaân AÁn. An aán nôi traùn, vai phaûi, vai traùi, tim, coå vaø xaû aán treân ñaûnh ñaàu. 

Ñoïc chaân ngoân HUM (狫) moät bieán cho moãi choå.   

 

 Roài chuyeån sang Kim-Cang Hieäp-Chöôõng AÁn, vaø nieäm Nguõ Ñaïi-Theä-Nguyeän cuûa moät 

baäc Boà Taùt: 

 

1. Chuùng sanh voâ bieân theä nguyeän ñoä. 

2. Phieàn naõo voâ bieân theä nguyeän ñoaïn. 

3. Phaät phaùp voâ bieân theä nguyeän hoïc. 

4. Chö Phaät voâ bieân theä nguyeän thôø. 

5. Phaät Ñaïo voâ thöôïng theä nguyeän thaønh. 
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Roài tuïng chaân ngoân: 

Om samaya stvam (3 bieán) 

Tieáp theo, ñoïc chaân ngoân Naêm Chuûng Töû cuûa Thai Taïng (Garbhakosa) 

OM A VI RA HUM KHAM (100 bieán) 

狣甩先猲丈 
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NHAÄP ÑÒNH 

************** 
 

 

Ñoïc Mahavajracakra (Ñaïi Luaân Kim Cang) chaân ngoân, 7 bieán: 

 

NAMA STRYADHVIKANAM TATHAGTANAM 

AM VIRAJI VIRAJI MAHACAKRA VAJRI SATA SATA 

SARATE SARATE TRAYI TRAYI VIDHAMANI SAMBHANJANI 

TRAMATI-SIDDHA-AGRYA TRAM SVAHA 

 

 

182_ Ñaïi Luaân Kim Cöông AÁn 

 

Sau ñoù, 

Kieát Phaùp-Giôùi Tam-Muoäi AÁn (Dharmadhatu Samadhi Mudra) vaø quaùn töôûng Boån-Toân 

(Svadevata). ÔÛ ñaây, ñöùc Boån-Toân chính laø chuûng töû BHAI (   ), boâng sen taùm caùnh vaø maët 

traêng troøn saùng, v.v.. 
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QUAÙN CHIEÁU 

************** 
 
 

Ñaàu tieân 

Quaùn chuûng-töû BHAI (   ), boâng sen, vaø vaønh traêng troøn trong taâm mình (taâm 

nguyeät luaân). 

Quaùn taïi traùi tim coù vaønh traêng troøn saùng maøu traéng. Ñoïc chö Chaân-ngoân, moãi Chaân-

ngoân ba bieán: 

1. OM SAMAYA STVAM 

2. OMCITTAPRATIVEDHAM KAROMI 

3. OM BODHICITTAM UTPADAYAMI 

 

Ngay giöõa nguyeät luaân neân quaùn moät hoa sen traéng taùm caùnh an trí ôû trong ñoù. Laïi 

quaùn chuûng-töû BHAI (   ) treân hoa sen, cuõng ôû trong nguyeät luaân. Nguyeät luaân, hoa sen 

traéng taùm caùnh, chuûng töû, vaø traùi tim cuûa haønh giaû chính laø moät, khoâng khaùc, treân baûn chaát 

naêng-quaùn vaø sôû-quaùn chính laø moät. Ñoïc hai Chaân-ngoân sau, moãi Chaân-ngoân ba bieán: 

1. OM SUKSMA VAJRA 

2. OM TISTHA VAJRA 

Keá ñeán, môû maét vaø quaùn töôûng chuûng-töû BHAI (   ) cao chöøng khoaõng 40 cm ôû 

tröôùc maét; roài nhaém maét laïi quaùn chuûng töû naày taïi ngöïc. Laäp laïi caùch thöùc quaùn töôûng naày 

nhieàu laàn (ít nhöùt 7 laàn), môõ roài nhaém maét laïi, quaùn töôûng chuûng töû ôû tröôùc maét vaø ôû taïi traùi 

tim. 

Ñoïc chaân ngoân sau, 3 bieán: 

Om, vajrasattva svayam te adya caksudghatanah, 

tadpura, udghataya te sarvacaksum, vajracaksur anuttaram 
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TÖØ ÑÒNH KHÔÛI DAÄY 
**************** 

 
 

Khi muoán xaõ ñònh (Samadhi) naày thì baét ñaàu quaùn töôûng chuûng töû BHAI (   ) lôùn 

daàn cho ñeán khi noù truøm khaép giaùp caû Phaùp giôùi (Dharmadhatu). Ñoïc chaân ngoân, ba bieán: 

OM SPHARA VAJRA 

hoaëc (OM SUPRA VAJRA) 

 

Roài töø töø phaân ra caûnh naêng-quaùn (Boån Toân) vaø tim cuûa mình, cho ñeán khi naøo mình an 

truù trong caûnh-giôùi voâ-phaân-bieät. An truï trong caûnh giôùi naày moät thôøi gian, roài quaùn-töôûng 

chuûng-töû BHAI (   ) bieán khaép caû Phaùp-Giôùi, baây giôø laàn laàn thaâu nhoû laïi cho ñeán khi cao 

chöøng khoaûng 40 cm, nhö luùc môùi baét ñaàu quaùn töôûng ñeå nhaäp ñònh. 

Ñoïc Chaân-ngoân, ba bieán: 

OM SAMHARA VAJRA 

 

Chuûng-töû BHAI (   ) moät laàn nöõa ñöôïc an trí nôi chính traùi tim cuûa mình. Luùc naày 

haõy queân ñi söï khaùc bieät giöõa thaân vaø taâm, haõy an truù nôi caûnh-giôùi voâ-phaân-bieät naày moät 

khoaõng thôøi gian ngaén nöõa. Sau ñoù, töø töø xaõ ñònh (Samadhi), laáy tay chaø chuoãi (nhö phaàn 

treân). 

Ñeán ñaây, vieäc quaùn-töôûng ñaõ hoaøn-taát. 
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Keá ñeán, kieát Hoä-Thaân AÁn. 

Sau ñoù, chaáp tay tröôùc ngöïc vaø töôûng ñöùc Phaät maø mình ñaõ cung thænh giaùng laâm ñaïo 

traøng chöùng minh cho vieäc tu taäp cuûa mình baây giôø trôû veà boån-cung nôi coõi Tònh-Ñoä, vaø ñöùc 

Phaät (chöõ BHAI chính laø ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai (Bhaisajya-Guru-

Vaiduryaprabhasa Tathagata)) cuûa traùi tim cuûa mình trôû veà an truï nôi traùi tim. 

Roài thì rôøi khoûi toïa cuï, cung kính ñaûnh leå leân ñöùc Phaät ba laïy. Moãi khi laïy thì ñoïc 

Chaân- ngoân moät bieán. 

Om sarva-tathagata-pada-vandanam karomi 

 

Ñoïc Ñaïi Ñaø-la-ni (Dharani) cuûa ñöùc Döôïc-Sö Löu-Ly-Quang Nhö Lai (Bhaisajya- 

Guru-Vaiduryaprabhasa Tathagata), ít nhöùt laø 7 bieán: 

 

NAMO BHAGAVATE 

BHAISAJAYA-GURU-VAIDURYA-PRABHA-RAJAYA 

TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA TADYATHA 

OM BHAISAJYE BHAISAJYE BHAISAJYA SAMUDGATE SVAHA 

 

(NAM-MOÂ BAÏC-GIAØ-PHAÏT-ÑEÁ, 

BEÄ SAÙI XAÕ LUÕ-ROÂ BEÄ LÖU-LI, BAÙT LAÏT BAØ, HAÙT RA XAØ GIAÕ. ÑAÙT THA YEÁT ÑA 

DA, A RA HAÙT ÑEÁ, SAM MIEÄU SAM BOÄT ÑAØ DA, ÑAÙT ÑIEÄT THA. 

AÙN BEÄ SAÙT THEÄ, BEÄ SAÙT THEÄ, BEÄ SAÙT XAÕ, TAM MOÄT YEÁT ÑEÁ TOÙA HA) 
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Cuoái cuøng, haõy an truù nôi taâm Ñaïi-Bi, vaø thöông nhôù ñeán nhöùt thieát chö chuùng sanh. 

ÔÛ trong boán oai nghi ñi, ñöùng, naèm, ngoài, haõy luoân töôûng nhôù ñeán chuûng töû BHAI  

(  )  nôi traùi tim cuûa mình. 

Neáu coù theå thöïc haønh ñöôïc nhö vaày, thì caû hai thöù tri-kieán vaø voâ-minh (avidya) seõ hieäp 

nhöùt trong Phaùp-Taùnh (Dharmata), haønh giaû seõ lieãu tri ñöôïc traùi tim vaät chaát vaø chuûng-töû 

BHAI (   )  ñoàng nhöùt, vaø trong khoaõng thôøi gian coøn taïi theá haønh giaû seõ choùng sieâu chöùng 

caûnh-giôùi Voâ-Thöôïng-Giaùc. 

Kinh noùi, 

Chaúng caàn phaûi boû thaân naày, haønh giaû seõ choùng ñaït caùc thöù thaàn 

thoâng, haønh giaû seõ du-hyù (vikrodhita) nôi Ñaïi-Khoâng (Maha-

Shunyata), vaø seõ chöùng ñaéc Tam-Maät cuûa Thaân, Khaåu vaø YÙ. 

Boà-Ñeà Taâm Luaän (Bodhicitta-Sastra) noùi, “Trong thaân theå do 

cha meï sanh ra, haønh giaû choùng chöùng caûnh-giôùi Ñaïi-Giaùc” 

 

Phaùp-Ñònh ñaõ hoaøn taát nghi-quyõ quaùn-töôûng, vì lôïi-ích cuûa nhöõng ngöôøi môùi vaøo Ñaïo, 

nhaèm ngaøy muøng 01 thaùng 7 aâm lòch, 1998. 

Nghi-Quyõ naày ñöôïc ñeå chung vôùi toân kinh Boån-Nguyeän Coâng-Ñöùc Thuø-Thaéng 

Trang-Nghieâm Cuûa Baûy Ñöùc Phaät Nhö-Lai ÖÙng-Cuùng Chaùnh-Ñaúng-Giaùc. 

Ngoaøi ra, coøn moät nghi-quyõ khaùc ñöôïc trình baøy ôû döôùi ñaây. Tuøy theo caên cô cuûa caùc 

baäc thieän nam tín nöõ maø ra coâng noå löïc tu-taäp, chôù coù nghi ngôø. 

Ngoaøi vieäc tu taäp quaùn-töôûng naày, haønh giaû moãi ngaøy phaûi tuïng kinh Döôïc Sö/Döôïc 

Sö Boån Nguyeän/Saùm Döôïc Sö ít nhöùt laø moät laàn. 

Trong nguyeät-luaân lôùn baèng caùnh tay, 

Coù boâng sen taùm caùnh xuaát hieän, 

BHAI (   )  xuaát-sanh quang-minh boån-höõu 
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Chieáu saùng khaép nôi baèng kim quang 

Thieàn-Trí hieäp thaønh Kim-Cang Thaân (Vajrakaya) 

Phaùt khôûi Trí Voâ-Caáu cuûa Nhö-Lai 

(Tathagata Amalajnanotpada) 

 

 

--- heát --- 
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