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Đại Tạng Kinh_ Tập 15 _ No.642 
 

PHẬT NÓI KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI 
_QUYỂN HẠ_ 

  
Hán dịch: Đời Hậu Tần_Nước Quy Tư_ Tam Tạng CƯU MA LA THẬP 
Việt dịch: HUYỀN THANH 
  
Bấy giờ Xá Lợi Phất (Śāriputra) bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thật chưa từng có! 

Nay nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà Ác Ma  đó chẳng đến gây nhiễu loạn” 
Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Ông muốn thấy việc suy não của Ma không?” 
 “Dạ thưa! Con muốn thấy” 
 
Khi ấy Đức Phật phóng ánh sáng của tướng Đại Nhân từ Bạch Hào (sợi lông 

trắng xoáy vòng theo bên phải) ở tam tinh thời tất cả chúng hội đều thấy Ác Ma  bị 
năm sự cột trói mà chẳng thể tự giải. 

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Ông có thấy Ác Ma bị năm sự cột trói chăng?” 
 “Dạ thưa! Con đã thấy. Ác Ma  này bị sự cột trói của ai?” 
Đức Phật nói: “Đó là sức uy thần của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Tại nơi cõi 

Phật nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, các Ma trong chỗ ấy muốn dùng tâm ác gây sự 
chướng ngại. Do Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cùng với sức uy thần của chư Phật  cho 
nên các Ác Ma ấy đều tự thấy thân bị năm sự cột trói. 

Này Xá Lợi Phất! Tại nơi chốn đã nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, hoặc Ta 
đang hiện tiền, hoặc sau khi Ta diệt độ. Trong đó hết thảy các Ma, Ma dân với nhóm 
người khác ôm mang tâm ác…Dùng sức uy thần của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cho 
nên đều bị năm sự cột trói” 

 
Bấy giờ trong Hội: hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà …bạch Phật rằng: 

“Thế Tôn! Chúng con đối với Tam Muội này, tâm không có nghi, chẳng bị chướng 
ngại. Chúng con chẳng muốn thân này bị năm sự cột trói. 

Thế Tôn! Chúng con cung kính Tam Muội này cho nên đều sẽ đi đến hộ giúp 
người nói Pháp đó, đối với Tam Muội đó sinh tưởng như Đức Thế Tôn” 

Đức Phật bảo các Trời Rồng, Thần: “Ông dùng điều đó cho nên đối với mười hai 
Kiến Phộc (sự cột buộc của 12 loại Kiến) để được giải thoát. 

Nhóm nào là mười hai?  
_ Sự cột buộc của Ngã Kiến  
_ Sự cột buộc của Chúng Sinh Kiến  
_ Sự cột buộc của Thọ Mệnh Kiến  
_ Sự cột buộc của Nhân Kiến  
_ Sự cột buộc của Đoạn Kiến  
_ Sự cột buộc của Thường Kiến  
_ Sự cột buộc của Ngã Tác Kiến 
_ Sự cột buộc của Ngã Sở Kiến  
_ Sự cột buộc của Hữu Kiến  
_ Sự cột buộc của Vô Kiến 
_ Sự cột buộc của Thử Bỉ Kiến  
_ Sự cột buộc của Chư Pháp Kiến 
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Đấy là mười hai. Các ông nên biết, nếu có chúng sinh ở trong Phật Pháp khởi tâm 
sân hận muốn hủy hoại đều do trụ ở mười hai Kiến Phộc (sự cột buộc của 12 loại 
Kiến) này. Nếu người Tín Giải tùy thuận chẳng nghịch nơi mười hai Kiến Phộc này sẽ 
được giải thoát.  

 
Lúc đó, Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Ác Ma ở ngày nay có được nghe 

nói tên của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này không?” 
Đức Phật nói: “Cũng được nghe. Do bị cột trói cho nên chẳng thể đến được” 
 
Xá Lợi Phất nói: “Vì sao Đức Như Lai chẳng dùng Thần Lực khiến cho Ma 

chẳng được nghe nói tên gọi của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội ?” 
Đức Phật nói: “Ngưng ngay! Đừng nói lời này! Giả sử lửa lớn tràn đầy trong 

hằng hà sa đẳng Thế Giới, vì nghe nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này, sẽ theo đó 
vượt qua được. Tại sao thế? Nếu người chỉ nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Ta nói 
người này được thiện lợi thù thắng lớn, được bốn Thiền, sinh vào bốn cõi Phạm  

Này Xá Lợi Phất! Nếu khiến cho Ác Ma ngày nay được nghe nói tên gọi của Thủ 
Lăng Nghiêm Tam Muội. Do nhân duyên này sẽ được ra khỏi tất cả việc Ma. Nếu kẻ 
do bị cột trói mà được nghe cũng sẽ ở mười hai Kiến Phộc này mà được giải thoát.  

Chính vì thế cho nên Xá Lợi Phất! Người ác tà kiến nhập vào lưới Ma còn nên 
nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này huống chi là kẻ có tâm trong sạch, vui vẻ muốn 
nghe” 

  
Bấy giờ trong Hội có một vị Bồ Tát tên là Ma Giới Hành Bất Ô bạch Phật rằng: 

“Dạ vâng! Bạch Đức Thế Tôn! Nay con sẽ hiện ở trong cõi Ma (Ma giới) dùng sức 
Thần tự tại khiến cho Ma được trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội” 

Đức Phật nói: “Tùy theo ý của ông” 
 
Thời Ma Giới Hành Bất Ô Bồ Tát liền ở trong Hội, đột nhiên chẳng hiện. Hiện 

ra ở cung Ma, nói với Ác Ma rằng: “Ngươi còn chưa nghe Đức Phật nói Thủ Lăng 
Nghiêm Tam Muội, vô lượng chúng sinh đều phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam 
Bồ Đề ra khỏi cảnh giới của ngươi, cũng đều sẽ lại độ thoát người khác ra khỏi cảnh 
giới của ngươi” 

Ma liền báo rằng: “Tôi nghe Đức Phật nói tên gọi của Thủ Lăng Nghiêm Tam 
Muội. Do bị năm sự cột trói nên chẳng thể đến được. Năm sự cột trói ấy là: bị cột buộc 
ở hai bàn tay, hai bàn chân với cái đầu”  

 
Lại hỏi Ác Ma: “Ai cột trói ngươi?” 
Ma liền đáp rằng: “Tôi ưa phát tâm muốn đến gây hoại loạn người nghe nhận 

Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, liền bị năm sự cột trói. Tôi lại nghĩ rằng:”Chư Phật Bồ 
Tát có uy đức lớn, khó thể gây hoại loạn, nếu Ta đi đến , hoặc sẽ tự hoại chẳng như tự 
trụ ở cung điện này”. Tác niệm đó xong liền ở năm sự cột trói mà được giải thoát” 

Bồ Tát đáp rằng: “Như vậy tất cả phàm phu nhớ tưởng phân biệt, điên đảo nhận 
lấy tướng vì thế cho nên có sự trói buộc. Động niệm hý luận cho nên có sự trói buộc. 
Thấy, nghe, hiểu, biết cho nên có sự trói buộc. Trong đây thật không có sự cột buộc, sự 
cởi bỏ. Tại sao thế? Vì các Pháp không có cột trói, vốn giải thoát. Các Pháp không có 
cởi bỏ vốn không có trói buộc. Tướng thường giải thoạt, không có ngu si. Đức Như Lai 
dùng Pháp Môn này nói Pháp. Nếu có chúng sinh được biết nghĩa này, muốn cầu Giải 
Thoát thì tâm nên siêng năng tinh tiến, liền ở các sự trói buộc mà được giải thoát” 
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Thời trong Ma Chúng có bảy trăm Thiên Nữ đem hương hoa, hương bột, hương 
xoa bôi với Anh Lạc của cõi Trời rải lên Ma Giới Hành Bất Ô Bồ Tát rồi nói rằng: 
“Vào lúc nào thời con ở cõi Ma mà được giải thoát?” 

Bồ Tát bảo rằng:”Các ngươi nếu chẳng hoại sự cột trói của Ma (Ma phộc), tức 
được giải thoát. Thế nào gọi là sự cột trói của Ma? Ấy là sáu mươi hai Kiến. Nếu 
người chẳng hoại các Kiến này, tức ở sự cột trói của Ma mà được giải thoát” 

 
Thiên Nữ lại nói: “Vì sao gọi là chẳng hoại các Kiến mà được giải thoát?” 
Đáp rằng: “Các Kiến vốn không có chỗ theo đến, đi không có chỗ đến. Nếu biết 

tướng không có đi, đến của các Kiến, tức ở sự cột trói của Ma mà được giải thoát. Các 
Kiến  chẳng phải có, chẳng phải không có. Nếu chẳng phân biệt có, không,  tức ở sự 
cột trói của Ma mà được giải thoát. Nếu không có chỗ thấy, đó là Chính Kiến. Chính 
Kiến như vậy không có chính, không có Tà. Nếu Pháp không có chính, không có Tà, 
không có tạo tác, không có thọ nhận, tức ở sự cột trói của Ma mà được giải thoát. Các 
Kiến đó chẳng phải bên trong, chẳng phải bên ngoài cũng chẳng phải khoảng giữa. 
Như vậy các Kiến cũng chẳng nhớ niệm, tức ở sự cột trói của Ma mà được giải thoát”. 

Bảy trăm Thiên Nữ nghe nói Pháp này liền được Thuận Nhẫn, rồi nói rằng: 
“Chúng con cũng sẽ ở trong cõi Ma hành không có nhiễm ô, độ thoát tất cả sự cột trói 
của Ma”  

 
Bấy giờ Ma Giới Hành Bất Ô Bồ Tát nói với Ác Ma rằng: “Các quyến thuộc của 

ngươi đã phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Ngươi làm việc gì?” 
Ác Ma đáp rằng: “Tôi bị năm sự cột trói, chẳng biết việc làm” 
Bồ Tát đáp rằng: “Ngươi phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề sẽ theo 

sự cột buộc này mà được giải thoát” 
 
Thời các Thiên Nữ thương lo cho Ma nên đều nói rẳng: “Có thể phát Tâm A Nậu 

Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đừng ở chỗ an ổn mà sinh tưởng sợ hãi. Đừng ở trong 
niềm vui mà sinh tưởng khổ. Đừng ở chỗ giải thoát mà sinh tưởng trói buộc”  

Khi ấy, Ác Ma sinh Tâm quanh co mà nói rằng: “Nếu ngươi buông lìa Tâm Bồ 
Đề thì Ta sẽ phát Tâm” 

Thời các Thiên Nữ dùng sức phương tiện, rồi nói với Ma rằng: “Chúng tôi đều đã 
buông lìa Tâm này. Ông liền có thể phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. 
Nếu một Bồ Tát phát Tâm Bồ Đề thì tất cả Bồ Tát cũng đồng với Tâm đó. Tại sao thế  
Vì Tâm không có sai biệt, đối với tâm của các chúng sinh đều bình đẳng” 

Khi đó Ác Ma nói với Ma Giới Hành Bất Ô Bồ Tát rằng: “Nay tôi sẽ phát Tâm A 
Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Do căn lành đó khiến cho tôi cởi được sự cột trói” 

Nói lời này xong, liền tự thấy thân từ sự cột buộc được giải bỏ. Thời Ma Giới 
Hành Bất Ô Bồ Tát dùng sức Thần Thông phóng ánh sáng lớn, hiện thân trong sạch 
màu nhiệm chiếu nơi cung Ma. Ma tự thấy thân không có uy quang giống như đống 
mực. 

Thời trong Ma Chúng, hai trăm Thiên Nữ dính sâu vào sự dâm dục nhìn thấy 
thân sắc đoan chính của Bồ Tát này liền khởi nhiễm ái đều nói lời này: “Nếu người này 
có thể cho tôi theo phụng sự. Chúng tôi đều sẽ tùy thuận sự dạy bảo” 

Thời Bồ Tát này biết các Thiên Nữ có Túc Duyên đáng độ. Tức thời hóa làm hai 
trăm vị Thiên Tử với sắc mạo đoan nghiêm như thân không khác. Lại làm hai trăm đài 
báu liên tiếp ở chỗ trống, hơn hẳn cung quán của Ma. Các Thiên Nữ đó đều tự thấy 
thân ở tại Đài báu này, mỗi mỗi đều ở vị trí của mình, cùng với Bồ Tát này chung nhau 
vui đùa. Ước Nguyện được thỏa mãn thì ý dâm dục liền dứt, đều sinh tâm sâu xa yêu 
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kính Bồ Tát. Tức thời Bồ Tát tùy theo chỗ thích ứng của họ mà nói Pháp, đều phát 
Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.   

Thời Ma Giới Hành Bất Ô Bồ Tát nói với Ác Ma rằng: “Ngươi có thể đến gặp 
Đức Phật” 

Ma tác niệm này: “Sự cột trói của Ta đã được cởi bỏ. Ta sẽ đến chỗ của Đức Phật 
gây hoại loạn nói Pháp” 

 
Bấy Giờ Ác Ma với quyến thuộc vây quanh đi đến chỗ của Đức Phật rồi bạch 

rằng: “Thế Tôn! Đừng nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. Tại sao thế? Vì nói Tam 
Muội đó thì thân của con tức thời bị năm sự cột trói. Nguyện xin Đức Như Lai nên nói 
việc khác” 

Thời Kiên Ý Bồ Tát nói với Ác Ma rằng: “Ai cởi bỏ sự cột trói cho ông?” 
Đáp rằng: “Ma Giới Hành Bất Ô Bồ Tát cởi bỏ sự cột trói cho tôi” 
 
 “Ông hứa việc gì mà được cởi trói ?” 
Ma nói: “”Tôi hứa phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề” 
 
Bấy giờ Đức Phật bảo Kiên Ý Bồ Tát: “Nay Ác Ma đó vì muốn cởi trói nên phát 

Tâm Bồ Đề chứ chẳng phải là ý trong sạch. 
Như vậy Kiên Ý! Sau khi Ta diệt độ, năm trăm năm sau phần nhiều có Tỳ Kheo 

vì lợi dưỡng cho nên phát Tâm Bồ Đề chứ chẳng phải là ý trong sạch. 
Này Kiên Ý! Ông quán thế lực của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, uy thần của 

Phật Pháp. Các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đó dùng Tâm hời hợt đùa 
giỡn, Tâm lợi dưỡng tùy đuổi theo tâm của kẻ khác… nghe Tam Muội đó mà phát Tâm 
Bồ Đề. Ta đều biết Tâm này cùng với Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề được 
làm Nhân Duyên. Huống chi nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, hay dùng Tâm 
trong sạch phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Nên biết người này ở trong Phật 
Pháp đã được định xong”. 

 
Kiên Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay Ác Ma này nghe nói Thủ Lăng 

Nghiêm Tam Muội, vì muốn được cởi trói cho nên phát Tâm Bồ Đề thời cũng được 
đầy đủ nhân duyên của Phật Pháp ư ?” 

Đức Phật nói: “Như ông đã nói. Ác Ma do Nhân Duyên Phước Đức của Tam 
Muội đó với nhân duyên phát Tâm Bồ Đề cho nên ở đời vị lai được buông bỏ tất cả 
việc Ma, hành của Ma, tâm quanh co của Ma, việc suy não của Ma. Từ nay về sau, dần 
dần sẽ được sức của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, thành tựu Phật Đạo” 

 
Kiên Ý Bồ Tát nói với Ác Ma rằng: “Nay Đức Như Lai cho ông được thọ ký” 
Ma nói: “Này Thiện Nam Tử! Nay tôi chẳng dùng Tâm thanh tịnh để phát Tâm A 

Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Vì sao Đức Như Lai cho tôi được Thọ Ký?. Như 
Đức Phật nói rằng: “Từ Tâm có Nghiệp, từ Nghiệp có Báo”. Tôi tự không có Tâm cầu 
Đạo Bồ Đề. Vì sao Đức Như Lai cho tôi được thọ ký?” 

 
Thời Đức Phật muốn cắt đứt sự nghi ngờ của Chúng Hội nên bảo Kiên Ý rằng: 

“Bồ Tát thọ ký. Phàm có bốn loại. Thế nào là bốn?  
_ Có kẻ chưa phát tâm mà cho Thọ Ký.  
_ Có kẻ thích phát tâm mà cho Thọ Ký.  
_ Có kẻ kín đáo Thọ Ký (Mật Thọ Ký) 
_ Có kẻ được Vô Sinh Pháp Nhẫn hiện tiền thì chi Thọ Ký.  
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Đấy gọi là bốn, chỉ có Như Lai hay biết việc này, tất cả Thanh Văn, Bích Chi 
Phật đều chẳng thể biết. 

_ Này Kiên Ý! Thế nào gọi là Có kẻ chưa phát tâm mà cho Thọ Ký? Hoặc có 
chúng sinh đi đến năm nẻo, hoặc tại Địa Ngục, hoặc tại Súc Sinh, hoặc tại Ngạ Quỷ, 
hoặc trên cõi Trời, hoặc tại nhân gian… các căn mạnh bén, ưa thích Pháp lớn. Đức 
Phật biết người đó trải qua nhược can trăm ngàn vạn ức a tăng kỳ kiếp này sẽ phát Tâm 
A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Lại ở nhược can (số nhiều) trăm ngàn vạn ức a 
tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo, cúng dường nhược can trăm ngàn vạn ức na do tha 
Phật, giáo hóa nhược can trăm ngàn vạn ức vô lượng chúng sinh khiến trụ Bồ Đề. Lại 
qua nhược can trăm ngàn vạn ức a tăng kỳ kiếp sẽ được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam 
Bồ Đề, có tên hiệu như vậy, quốc độ như vậy, số chúng Thanh Văn thọ mệnh như vậy;  
sau khi diệt độ, Pháp trụ số năm như vậy “ 

Đức Phật bảo Kiên Ý: “Như Lai thảy hay biết rõ việc này lại vượt qua điều đó. 
Đấy gọi là chưa phát tâm mà cho Thọ Ký” 

 
Bấy giờ Trưởng Lão Ma Ha Già Diệp (Mahā-kāśyapa) ở trước mặt Đức Phật 

bạch rằng: “Từ nay về sau, chúng con sẽ đối với tất cả chúng sinh, sinh tưởng như Đức 
Thế Tôn. Tại sao thế? Vì chúng con không có Trí Tuệ như vậy, chúng sinh của nhóm 
nào có căn Bồ Tát, chúng sinh của nhóm nào không có căn Bồ Tát. 

Thế Tôn! Chúng con chẳng biết việc như vậy cho nên hoặc đối với chúng sinh, 
sinh tâm khinh mạn tức tự gây thương tích cho mình” 

Đức Phật nói: “Lành thay! Lành thay! Già Diệp  mau chóng nói lời này. Do việc 
đó cho nên trong Kinh của Ta nói: “Người tức chẳng nên vọng đánh giá chúng sinh. 
Tại sao thế ? Nếu vọng đánh giá chúng sinh khác, tức tự gây thương tích cho mình. 
Chỉ có Đức Như Lai mới đánh giá đúng chúng sinh cùng với đẳng nhóm của họ. Do 
nhân duyên đó, nếu các Thanh Văn với Bồ Tát khác đối với chúng sinh, nên tưởng như 
Đức Phật”.  

 
_Người thích phát Tâm xong được Thọ Ký. Hoặc tự có người từ lâu đã gieo 

trồng gốc Đức, tu tập hạnh lành, tâm siêng năng tinh tiến, các căn mạnh bén, ưa thích 
Pháp lớn, có Tâm Đại Bi, vì khắp chúng sinh cầu Đạo giải thoát. Người đó phát Tâm, 
liền trụ A Duy Việt Trí, vào địa vị Bồ Tát, rơi hết định số, ra khỏi tám nạn  

Lúc người của nhóm như vậy thích phát Tâm thời chư Phật liền cho thọ nhận A 
Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Ký, danh hiệu như vậy quốc độ như vậy, Thọ Mệnh 
như vậy. Người của nhóm như vậy, Như Lai biết Tâm mà cho thọ ký. Đấy gọi là phát 
Tâm liền cho Thọ Ký. 

 
_Thọ Ký kín đáo (Mật Thọ Ký). Tự có Bồ Tát chưa được Thọ Ký mà thường 

siêng năng cầu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, vui bố thí mọi thứ, vui bố thí tất 
cả, thọ nhận Pháp bền chắc, giữ gìn Giới chẳng buông bỏ, sâu xa phát trang nghiêm, có 
sức Đại Nhẫn ngang bằng chúng sinh trong tâm, siêng hành tinh tiến cầu các Pháp 
lành, thân tâm chẳng lười biếng nhứ cứu cái đầu bị đốt cháy, hành niệm an ổn, hay 
được bốn Thiền, vui cầu Trí Tuệ, Hành Bồ Đề của Phật, hành sáu Độ lâu xa, có tướng 
thành Phật.  

Thời Bồ Tát khác, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà… đều tác niệm là: “Như Bồ 
Tát này chuyên tâm tinh tiến, thật là hiếm có! Bao lâu sẽ được A Nậu Đa La Tam Miểu 
Tam Bồ Đề? Hiệu ấy thế nào? Quốc độ tên gì? Chúng Thanh Văn có nhiều ít thế nào?” 

Đức Phật vì chặt đứt sự nghi ngờ của chúng sinh này mà cho Thọ Ký, khiến khắp 
Chúng Hội đều được nghe biết. Chỉ có riêng một mình Bồ Tát đó chẳng được nghe. Do 
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Thần Lực của Đức Phật cho nên khiến tất cả Chúng biết Bồ Tát đó thành Phật với tên 
hiệu, quốc độ như vậy, chúng Thanh Văn có số nhiều ít như vậy, thời sự nghi ngờ của 
Chúng đều giải quyết xong, đối với Bồ Tát này, sinh tưởng như Đức Thế Tôn  mà Bồ 
Tát đó chẳng thể tự biết: “Ta được Thọ Ký, hay chưa được Thọ Ký”. Đấy là Bồ Tát 
được Thọ Ký kín đáo 

 
_Thọ Ký ngay trước mặt (Hiện Tiền Thọ Ký). Có Bồ Tát đã từ lâu gom chứa 

căn lành, không có gì chẳng thấy được, thường tu Phạm Hạnh, quán Vô Ngã, Không. 
Nơi tất cả Pháp, được Vô Sinh Nhẫn. Đức Phật biết người này đã đầy đủ hết Công Đức 
Trí Tuệ. Liền ở trong Đại Chúng: tất cả Trời, Người, Ma, Phạm, Sa Môn, Bà La 
Môn… Thọ Ký ngay trước mặt, nói lời này:”Này Thiện Nam Tử! Ông trải qua ngần 
ấy trăm ngàn vạn ức kiếp sẽ được thành Phật, tên hiệu như vậy, quốc độ như vậy, số 
chúng Thanh Văn, Thọ Mệnh như vậy”. Thời vô số tùy học người đó đều Tâm A Nậu 
Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Người đó ở trước mặt Đức Phật được Thọ Ký xong thì 
thân bay lên hư không, cao khoảng bảy cây Ta La “ 

Này Kiên Ý! Đấy gọi là Hiện Tiền Thọ Ký thứ tư 
  
Khi ấy Kiên Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Nay trong Hội này còn có Bồ Tát nào do 

bốn việc này mà được Thọ Ký không ?” 
Đức Phật đáp rằng: “Có” 
 
_ “Bạch Đức Thế Tôn! Đó là ai ?” 
Đức Phật nói:”Sư Tử Hống Vương Bồ Tát, Lạc Dục Cư Sĩ này là kẻ chưa phát 

Tâm mà được Thọ Ký. Vô số Bồ Tát thuộc Thế Giới ở Phương khác  của nhóm như 
vậy cũng chưa phát Tâm mà được Thọ Ký. 

Lại có Tịch Diệt Bồ Tát, Đại Đức Pháp Vương Tử Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi 
Pháp Vương Tử Bồ Tát, vô lượng các hàng Bồ Tát như vậy lúc thích phát Tâm liền 
cho Thọ Ký, đều trụ trong Địa A Duy Việt Trí  

Trong đó lại có Trí Dũng Bồ Tát, Ích Ý Bồ Tát, vô lượng các hàng Bồ Tát như 
vậy đều là bậc kín đáo cho Thọ Ký  

Này Kiên Ý! Ta với Di Lặc, ngàn vị Bồ Tát đời Hiền Kiếp đều được Vô Sinh 
Pháp Nhẫn Hiện Tiền Thọ Ký” 

 
Kiên Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thật hiếm có! Bạch Đức Thế Tôn! Chỗ hành của 

Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn ! Tất cả Thanh Văn , các Bích Chi Phật còn chẳng thể biết , 
huống chi là chúng sinh khác” 

Đức Phật nói: “Này Kiên Ý! Chỗ hành của Bồ Tát đã phát tinh tiến, Uy Thần, 
Thế Lực chẳng thể nghĩ bàn” 

 
Bấy giờ Thiên Nữ đã được Ma Giới Hành Bất Ô Bồ Tát giáo hóa, khiến phát 

Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề đều đem hoa Trời rải lên trên Đức Phật rồi 
bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng con chẳng thích kín đáo được Thọ Ký. Chúng con 
nguyện được Vô Sinh Pháp Nhẫn Hiện Tiền Thọ Ký. Nguyện xin Đức Thế Tôn ở ngày 
nay trao cho con A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Ký”  

Thời Đức Phật mỉm cười, từ miệng tuôn ra mọi loại ánh sáng diệu sắc chiếu các 
Thế Giới rồi quay lại nhập vào đỉnh đầu. 

A Nan (Ānanda) bạch Phật rằng: “Do Nhân nào mà Đức Thế Tôn cười?” 
Đức Phật bảo A Nan: “Nay ông có thấy hai trăm Thiên Nữ chắp tay kính lễ Như 

Lai không ?” 
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 “Bạch Đức Thế Tôn ! Đã thấy” 
  
_“Này A Nan! Các Thiên Nữ đó, xưa kia đã từng ở chỗ của năm trăm Đức Phật, 

gieo trồng căn lành thâm sâu. Từ đó trở đi, sẽ lại cúng dường vô số chư Phật, trải qua 
bảy trăm a tăng kỳ kiếp xong, đều được thành Phật hiệu là Tịnh Vương. 

Này A Nan! Các Thiên Nữ đó sau khi mệnh chung được chuyển thân nữ, đều sẽ 
sinh ở trên Trời Đâu Suất, cúng dường phụng sự Di Lặc Bồ Tát” 

 
Khi ấy Ác Ma nghe các Thiên Nữ được thọ ký xong, liền  bạch Phật rằng: “Thế 

Tôn! Nay con tự đối với hết thảy quyến thuộc chẳng được tự tại, do nghe nói Thủ Lăng 
Nghiêm Tam Muội đó, huống chi nghe điều khác! Nếu người được nghe Thủ Lăng 
Nghiêm Tam Muội, liền được  quyết định trụ trong Phật Pháp” 

Lúc đó Thiên Nữ dùng tâm không có khiếp sợ, nói với Ác Ma rằng: “Ông đừng 
quá buồn! Nay chúng tôi chẳng rời cõi của Ông. Tại sao thế? Vì cõi Ma như tức là cõi 
Phật như. Cõi Ma như, cõi Phật như chẳng phải hai chẳng phải khác, chúng tôi chẳng 
lìa cái như đó. Tướng của cõi Ma tức là tướng của cõi Phật. Pháp của cõi Ma Pháp của 
cõi Phật chẳng phải hai chẳng phải khác, chúng tôi đối với tướng của Pháp này chẳng 
ra khỏi chẳng vượt qua. Pháp không có định của cõi Ma có thể hiển bày, cõi Phật cũng 
có Pháp không có định có thể hiển bày, cõi Ma cõi Phật chẳng phải hai chẳng phải 
khác, chúng tôi đối với tướng của Pháp này chẳng ra khỏi chẳng vượt qua. Chính vì thế 
nên biết tất cả các Pháp không có quyết định, do không có quyết định nên không có 
quyến thuộc, không có gì chẳng phải là quyến thuộc” 

 
Bấy giờ Ác Ma lo buồn khổ não muốn quay về trên Trời.  
Ma Giới Hành Bất Ô Bồ Tát nói với Ác Ma rằng: “Ngươi muốn đi đâu?” 
Ma nói:”Tôi muốn quay về cung điện đã trụ” 
 
Bồ Tát nói rằng: “Chẳng lìa Chúng đó, tức là cung điện của ngươi” 
Lúc đó Ác Ma liền tự thấy thân ở cung điện của mình  
 
Bồ Tát nói rằng: “Ngươi thấy điều gì ?” 
Ác Ma đáp rằng: “Tôi tự thấy thân ở cung điện của mình, rừng vườn ao xinh đẹp 

là sở hữu của tôi” 
 
Bồ Tát nói rằng: “Nay ngươi có thể đem dâng lên Đức Như Lai” 
Ma nói: “Có thể được” 
Vừa nói lời đó liền thấy Đức Như Lai, Thanh Văn, Bồ Tát, tất cả Đại Chúng đều 

ở ngay trong chốn đó nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. 
 
Khi ấy A Nan bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nơi Đức Phật đã trụ, nói Thủ Lăng 

Nghiêm Tam Muội với có kẻ dâng thí, ăn xong thời Đức Phật  được thành Đạo. Hai vị 
Thí Chủ này có Phước nhiều như thế nào?” 

Đức Phật nói: “Này A Nan! Dâng thí cho Đức Phật ăn xong, Đức Phật thành A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ăn xong, chuyển bánh xe Pháp. Ăn xong nói Thủ 
Lăng Nghiêm Tam Muội. Phước của ba bữa ăn này không có sai biệt. 

Này A Nan! Ta ở chỗ nào được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên biết 
chỗ ấy tức là Kim Cương. Chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều ở trong chỗ đó được 
thành Phật Đạo. Tùy theo chỗ đã trụ, nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thời cả hai đều 
ngang bằng không có sai khác. Với nơi có đọc tụng, viết chép cũng lại như vậy. 
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Này A Nan! Dâng thí cho Đức Phật ăn xong, bắt đầu chuyển bánh xe Pháp. Nếu 
có Pháp Sư được dâng thí, ăn xong, đọc tụng, nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó thời 
Phước của hai việc dâng thí này ngang bằng không có khác. 

Lại nữa A Nan! Đức Phật trụ ở Tịnh Xá dùng mười tám loại Thần Thông biến 
hóa độ thoát chúng sinh. Lại có kẻ ở trong Tịnh Xá, đọc tụng, nói Thủ Lăng Nghiêm 
Tam Muội đó thời Phước của hai nơi dâng thí này chẳng khác” 

 
Bấy giờ A Nan nói với Ác Ma rằng: “Ông được lợi lớn, hay đem cung điện dâng 

thí cho Đức Phật cư trú” 
Ma nói: “Đấy là ân lực an bày của Ma Giới Hành Bất Ô Bồ Tát” 
 
Kiên Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Ma Giới Hành Bất Ô Bồ Tát đó trụ 

Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, có Thần Lực tự tại như thế sao?” 
Đức Phật nói: “Này Kiên Ý! Như ông đã nói. Nay Bồ Tát này trụ Tam Muội đó 

hay dùng Thần Lực tùy ý tự tại, thị hiện tất cả hành Hạnh của cõi Ma mà hay chẳng bị 
sự nhiễm ô của Ma Hạnh. Cùng với Thiên Nữ hiện tướng vui đùa nhưng thật chẳng thọ 
nhận Pháp ác dâm dục. Thiện Nam Tử đó trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội hiện vào 
cung Ma nhưng thân chẳng lìa nơi Phật Hội. Hiện hành cõi Ma, du hý vui đùa nhưng 
dùng Phật Pháp giáo hóa chúng sinh”. 

 
Kiên Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đức Như Lai trụ Thủ Lăng Nghiêm 

Tam Muội đó hay hiện Thần Lực tự tại ở bao nhiêu nơi? Lành thay! Nguyện xin Đức 
Thế Tôn diễn nói chút ít” 

Đức Phật nói: “Này Kiên Ý! Nay Ta trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này, ở ba 
ngàn Đại Thiên Thế Giới này, trăm ngàn bốn Thiên Hạ, trăm ngàn mặt trời mặt trăng, 
trăm ngàn cõi Tứ Thiên Vương, trăm ngàn Đao Lợi Thiên, trăm ngàn Dạ Ma Thiên, 
trăm ngàn Đâu suất Đà Thiên, trăm ngàn Hóa Lạc Thiên, trăm ngàn Tha Hóa Tự Tại 
Thiên cho đến trăm ngàn A Ca Nị Tra Thiên, trăm ngàn Tu Di Sơn Vương, trăm ngàn 
biển lớn. Đấy gọi là ba ngàn Đại Thiên Thế Giới. 

Này Kiên Ý! Ta trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội ở ba ngàn Đại Thiên Thế Giới 
này . Hoặc ở Diêm Phù Đề hiện hành Đàn Ba La Mật (Bố Thí Ba La Mật). Hoặc ở 
Diêm Phù Đề hiện hành Thí Ba La Mật (Trì Giới Ba La Mật). Hoặc ở Diêm Phù Đề 
hiện hành Sạn Đề Ba La Mật (Nhẫn Nhục  Ba La Mật). Hoặc ở Diêm Phù Đề hiện 
hành Tỳ Lê Gia  Ba La Mật (Tinh Tiến Ba La Mật). Hoặc ở Diêm Phù Đề hiện hành 
Thiền  Ba La Mật (Thiền Định Ba La Mật). Hoặc ở Diêm Phù Đề hiện hành Bát Nhã 
Ba La Mật (Tuệ Ba La Mật). Hoặc ở Diêm Phù Đề hiện làm  Ngũ Thông Thần Tiên. 
Hoặc ở Diêm Phù Đề hiện ngụ tại nhà. Hoặc ở Diêm Phù Đề hiện hành xuất gia. Hoặc 
ở bốn Thiên Hạ hiện làm Nhất Sinh Bổ Xứ tại Trời Đâu Suất. Hoặc ở bốn Thiên Hạ 
hiện làm Chuyển Luân Thánh Vương, hoặc làm Thích Đề Hoàn Nhân, hoặc làm làm 
Phạm Vương , hoặc làm bốn Thiên Vương, hoặc làm Dạ Ma Thiên Vương, hoặc làm 
Đâu Suất Đà Thiên Vương, hoặc làm Hóa Lạc Thiên Vương, hoặc làm Tha Hóa Tự Tại 
Thiên Vương, hoặc hiện Trưởng Giả, hoặc hiện cư sĩ. Hoặc lại hiện làm Tiểu Vương, 
Đại Vương. Hoặc làm Sát Lợi, hoặc làm Bà La Môn, hoặc làm Tát Bạc 

Hoặc ở bốn Thiên Hạ, muốn từ Đâu Suất sinh xuống Thế Gian, hoặc hiện nhập 
vào bào thai, hoặc hiện ở bào thai, hoặc hiện muốn sinh, hoặc hiện sinh xong thì đi bảy 
bước, giơ tay tự xưng: “Trên Trời dưới Trời chỉ có Ta là tôn quý”. Hoặc hiện ở trong 
cung cùng ở chung với Thể Nữ, hoặc hiện xuất gia, hoặc hiện khổ hạnh, hoặc hiện lấy 
cỏ, hoặc hiện ngồi Đạo Trường, hoặc hiện Giáng Ma, hoặc hiện thành Phật, hoặc hiện 
quán Thụ Vương (cây vua), hoặc hiện Thích Phạm thỉnh chuyển bánh xe Pháp, hoặc 
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hiện chuyển bánh xe Pháp, hoặc hiện buông xả tuổi thọ, hoặc hiện vào Niết Bàn, hoặc 
hiện thiêu đốt thân, hoặc hiện Xá Lợi của toàn thân, hoặc hiện chia rải Xá Lợi của thân, 
hoặc hiện Pháp muốn diệt, hoặc hiện Pháp đã diệt, hoặc hiện Thọ Mệnh vô lượng, hoặc 
hiện Thọ Mệnh ngắn ngủi, hoặc hiện quốc độ không có tên của nẻo ác, hoặc hiện có 
các nẻo ác, hoặc hiện Diêm Phù Đề thanh tịnh nghiêm sức như cung điện của Trời, 
hoặc hiện xấu ác, hoặc hiện Thượng Trung Hạ 

Này Kiên Ý! Đấy đều là Thần Lực tự tại của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Bồ 
Tát thị hiện nhập vào Niết Bàn, chẳng diệt trọn hết mà ở ba ngàn Đại Thiên Thế Giới 
hay hiện Thần Lực tự tại như vậy, thị hiện các việc trang nghiêm như vậy. 

Này Kiên Ý! Ông quán Đức Như Lai ở bốn Thiên Hạ này chuyển bánh xe Pháp. 
Ở cõi Diêm Phù Đề khác chưa thành Đạo, hoặc có cõi Diêm Phù Đề hiện nhập vào 
Diệt Độ. Đấy gọi là Pháp Môn Sở Nhập của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội” 

  
Bấy giờ trong Hội: các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà…các Bồ Tát, Đại 

Đệ Tử đều tác niệm này: “Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng những hay ở ba ngàn Đại 
Thiên Thế Giới này có Thần Lực đó, mà ở Thế Giới khác cũng có sức ấy” 

Thời Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử biết ý của chúng Hội, vì muốn chặt đứt 
sự nghi ngờ nên bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con đã du hành các Quốc Độ của Phật. Ở 
bên trên Thế Giới này vượt qua sáu mươi hằng hà sa quốc độ có Thế Giới của Phật tên 
là Nhất Đăng Minh, Đức Phật ở trong cõi đó vì người nói Pháp. Con đến chốn ấy, cúi 
đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật rồi hỏi rằng:”Đức Thế Tôn có tên hiệu gì? Chúng 
con phải làm thế nào để phụng trì tên của Phật?” 

Đức Phật ấy đáp rằng:”Ông đến chỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tự vị ấy sẽ 
nói cho ông biết” 

Thế Tôn! Công Đức trang nghiêm của quốc độ Phật ấy, cho dù nói một kiếp cũng 
chẳng thể hết. Hơn nữa nước ấy không có tên của Thanh Văn, Bích Chi Phật chỉ có các 
Bồ Tát Tăng, thường nói Bất Thoái Chuyển Pháp Luân. Nguyện xin Đức Thế Tôn nói 
tên của Đức Phật này, Đấng đang giảng nói Pháp ở cõi Nhất Đăng Minh” 

 
Khi ấy Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử: “Các ông hãy khéo nghe! 

Đừng ôm ấp sự sợ hãi mà sinh nghi ngờ hối hận! Tại sao thế? Vì chư Phật có Thần Lực 
chẳng thể nghĩ bàn. Thế lực của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cũng chẳng thể nghĩ 
bàn. 

Này Văn Thù Sư Lợi! Đức Phật đang giảng nói Pháp ở cõi Nhất Đăng Minh có 
hiệu là Nhất Thiết Công Đức Tự Tại Quang Minh Vương. 

Này Văn Thù Sư Lợi! Đức Phật Nhất Thiết Công Đức Tự Tại Quang Minh 
Vương đó ở cõi Nhất Đăng Minh, tức là thân của Ta ở quốc độ ấy hiện Thần Lực của 
Phật. Ta ở cõi ấy nói Bất Thoái Chuyển Pháp Luân, là Tịnh Thổ mà Ta đã tu trong đời 
trước 

Này Văn Thù Sư Lợi! Nay ông nên biết Ta ở hết vô lượng vô biên trăm ngàn vạn 
ức na do tha quốc độ, có Thần Lực, điều mà tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật chẳng thể 
biết  

Này Văn Thù Sư Lợi! Đây tức là thế lực của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Bồ 
Tát thường ở vô lượng Thế Giới thị hiện Thần Biến, ở Tam Muội đó mà chẳng động 
chuyển. 

Văn Thù Sư Lợi! Ví như mặt trời mặt trăng ở cung điện. Bắt đầu chẳng di động 
mà hiện  ở tất cả thành ấp, thôn xóm. Bồ Tát như vậy trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam 
Muội, thoạt đầu chẳng di động mà hay ở khắp vô lượng Thế Giới thị hiện thân ấy, tùy 
theo sự ưa thích của Chúng mà nói Pháp” 
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Lúc đó chúng Hội được điều chưa từng có đều rất vui vẻ, hớn hở vô lượng, chắp 
tay cung kính… cùng với các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca 
Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già dùng trân châu, hoa, hương khí đủ màu sắc, 
hương bột, hương xoa bôi rải lên trên Đức Phật, đều tấu hết thảy các kỹ nhạc của chư 
Thiên cúng dường Đức Như Lai với các Đệ Tử, cũng đều cởi áo trên (thượng y) dâng 
lên Đức Phật , các hàng Bồ Tát. Đem hoa diệu sắc lớn như núi Tu Di kèm với mọi 
hương tạp, hương bột, hương xoa bôi, trân bảo, Anh Lạc rải lên trên Đức Phật, đều nói 
lời này: “Dạ vâng! Bạch Đức Thế Tôn! Nếu nơi có nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội 
thì đất ấy tức là Kim Cương. Nếu người được nghe nói Tam Muội đó, tin nhận đọc 
tụng, vì người diễn nói chẳng kinh chẳng sợ, nên biết người này cũng là Kim Cương 
thành Bất Hoại Nhẫn, trụ thâm sâu nơi Tín, được chư Phật hộ giúp, gieo trồng căn 
lành sâu dầy, được thiện lợi lớn, giáng Ma oán địch, cắt đứt các nẻo ác, là nơi thủ hộ 
của Thiện Tri Thức” 

Thế Tôn! Như con hiểu nghĩa của điều Phật nói. Nếu có chúng sinh nghe Thủ 
Lăng Nghiêm Tam Muội đó, liền hay tin nhận, đọc tụng, giải nghĩa, vì người diễn nói , 
như Thuyết tu hành, nên biết người đó được trụ Phật Pháp, quyết định chẳng thoái lùi” 

Đức Phật nói: “Như vậy! Như vậy! Như các ông nói. Nếu người chẳng gieo trồng 
căn lành sâu dầy, nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội chẳng thể tin nhận. Ít có chúng 
sinh nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà hay tin nhận, phần lớn chúng sinh chẳng 
thể tin nhận. 

Này Thiện Nam Tử! Người có bốn Pháp, nghe Tam Muội đó, hay được tin nhận. 
Nhóm nào là bốn ?  

Một là từng ở nơi của chư Phật quá khứ, nghe Tam Muội đó.  
Hai là Được Thiện Tri Thức giúp đỡ, ưa thích Phật Đạo thâm sâu.  
Ba là căn lành sâu dầy ưa thích Pháp lớn.  
Bốn là thân tự được chứng Pháp thâm sâu của Đại Thừa.  
Có bốn Pháp đó liền hay tin nhận Tam Muội như vậy 
Thiện Nam Tử! Lại có Mãn Nguyên A La Hán với bậc có đầy đủ Chính Kiến, 

người tin hành Kiến Hạnh. Người đó tin thuận lời nói của Đức Như Lai, tin Tam Muội 
đó mà thân chẳng chứng. Tại sao thế? Vì Tam Muội đó chẳng phải là nơi mà tất cả 
Thanh Văn, Bích Chi Phật thông đạt được, huống chi là chúng sinh khác”  

 
Bấy giờ Trưởng Lão Ma Ha Ca Diếp (Mahā-kāśyapa) bạch Phật rằng: “Thế 

Tôn! Ví như người sinh ra đã bị mù, trong mộng được con mắt, nhìn thấy mọi loại hình 
sắc thì tâm rất vui vẻ. Liền ở trong mộng cùng nói chuyện với người có mắt. Người đó 
tỉnh giấc xong. lại chẳng thấy hình sắc. Chúng con cũng vậy, lúc chưa nghe Thủ Lăng 
Nghiêm Tam Muội đó thời tâm vui vẻ, nói là được Thiên Nhãn cùng trụ với các Bồ 
Tát, cùng nói chuyện, bàn luận nghĩa lý. 

Thế Tôn! Nay con theo Đức Phật nghe Tam Muội đó mà chẳng biết việc ấy, như 
người sinh ra đã mù, chẳng thể được biết Pháp mà chư Phật Bồ Tát đã hành. Từ nay trở 
đi  chúng con tự nhìn thân ấy như người sinh ra đã mù, đối với Pháp thâm sâu của 
Phật, không có Trí Tuệ, chẳng biết chẳng thấy chỗ hành của Đức Thế Tôn. Từ nay trở 
đi chúng con biết các Bồ Tát chân thật được Thiên Nhãn, hay được các Trí Tuệ thâm 
sâu như vậy” 

Thế Tôn! Nếu người không có Tâm Tát Bà Nhã (Nhất Thiết Trí) thì ai sẽ tự nói 
con là bậc Trí, con là ruộng phước ?” 

Đức Phật nói: “Như vậy! Như vậy! Như ông đã nói. Các Trí Tuệ thâm sâu mà Bồ 
Tát đã được thời Thanh Văn, Bích Chi Phật chẳng thể theo kịp” 
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Lúc Ma Ha Ca Diếp nói lời đó thời tám ngàn chúng sinh đều phát Tâm A Nậu Đa 
La Tam Miểu Tam Bồ Đề. 

  
Bấy giờ Kiên Ý Bồ Tát hỏi Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng: “Văn Thù Sư 

Lợi đã nói ruộng Phước. Thế nào gọi là ruộng Phước?” 
Văn Thù Sư Lợi nói: “Có mười Pháp Hạnh tên là ruộng Phước. Nhóm nào là 

mười ?  
_ Trụ Môn Giải Thoát: Không, Vô Tướng, Vô Nguyện nhưng chẳng nhập vào 

Pháp Vị. 
_ Thấy biết bốn Đế nhưng chẳng chứng Đạo Quả. 
_ Hành tám Giải Thoát nhưng chẳng buông bỏ Bồ Tát Hạnh 
_ Hay khởi ba Minh nhưng hành ở ba cõi 
_ Hay hiện hình sắc uy nghi của Thanh Văn nhưng chẳng tùy theo âm giáo từ 

người khác cầu Pháp  
_ Hiện hình sắc uy nghi của Bích Chi Phật nhưng dùng Biện Tài vô ngại nói 

Pháp  
_ Thường tại Thiền Định nhưng hay hiện hành tất cả các Hạnh 
_ Chẳng lìa Chính Đạo nhưng hiện nhập vào Tà Đạo 
_ Tham nhiễm ái sâu nhưng lìa tất cả các Dục phiền não  
_ Nhập vào Niết Bàn nhưng đối với sinh tử chẳng hoại chẳng buông bỏ 
Có mười Pháp đó, nên biết người đấy là ruộng Phước chân thật”. 
 
Khi ấy Kiên Ý Bồ Tát hỏi Tu Bồ Đề (Subhūti) rằng: “Bạch Trưởng Lão Tu Bồ 

Đề! Đức Thế Tôn nói ông là ruộng Phước bậc nhất. Ông đã được mười Pháp đó chưa?” 
Tu Bồ Đề nói: “Tôi đối với Pháp đó còn chưa được một, huống chi là có mười” 
 
Kiên Ý nói: “Vậy do đâu mà ông được gọi là ruộng Phước bậc nhất?” 
Tu Bồ Đề nói: “Tôi chẳng là ruộng phước bậc nhất ở trong chư Phật Bồ Tát. Đức 

Phật nói Tôi là ruộng phước bậc nhất ở trong Thanh Văn, Bích Chi Phật. 
Này Kiên Ý! Ví như Tiểu Vương ở biên địa cũng gọi là vua. Nếu Chuyển Luân 

Thánh Vương đến ở biên địa thì các hàng Tiểu Vương chẳng được gọi là vua. Khi ấy 
chỉ có Chuyển Luân Thánh Vương vì Thánh Vương có uy đức thù diệu vượt hơn hẳn 

Này Kiên Ý! Tùy theo quốc độ, thành ấp, thôn xóm không có Bồ Tát ở thì tôi ở 
trong chỗ ấy được làm ruộng Phước. Nếu có Đức Phật ngự, có Đại Bồ Tát thì Tôi ở 
trong đó chẳng được  gọi là ruộng phước. Các Bồ Tát có Tâm Tát Bà Nhã, vì thế hơn 
hẳn Tôi” 

Lúc đó Đức Phật khen Tu Bồ Đề rằng: “Lành thay! Lành thay! Như ông đã nói. 
Đấy là lởi nói của bậc Đại Đệ Tử không có tăng thượng mạn” 

 
Kiên Ý Bồ Tát lại hỏi Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng: “Văn Thù Sư Lợi 

đã nói Đa Văn (Bahu-śrūta). Thế nào gọi là Đa Văn?” 
Văn Thù Sư Lợi nói: “Nếu người được nghe Pháp của một câu, liền giải được 

ngàn vạn ức nghĩa trong đó, trăm ngàn vạn kiếp diễn bày giải nói, Trí Tuệ biện tài 
chẳng thể cùng tận. Đấy gọi là Đa Văn. 

Lại nữa Kiên Ý Bồ Tát! Được nghe điều mà vô lượng chư Phật ở mười phương 
đã nói, đều hay thọ trì hết, không có một câu nào mà trước kia chẳng nghe. Phàm điều 
đã nghe đều là điều mà trước kia đã nghe. Tùy theo Pháp đã nghe, hay gìn giữ chẳng 
quên, vì chúng sinh nói nhưng không có chúng sinh. Thân và chúng sinh cùng với 
Pháp đã nói không có sai biệt. Đấy gọi là Đa Văn”. 
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Bấy giờ trong Hội có Bồ Tát Thiên Tử tên là Tịnh Nguyệt Tạng tác niệm này: 
“Đức Phật nói trong hàng Đa Văn thì A Nan là tối vi đệ nhất. Như Văn Thù Sư Lợi đã 
nói về Đa Văn thì nay A Nan còn có là bậc nhất chăng” 

Tác niệm đó xong, hỏi A Nan rằng: “Đức Như Lai nói trong hàng Đa Văn thời 
ông là bậc tối vi đệ nhất. Đa Văn của ông có còn như điều Văn Thù Sư Lợi đã nói 
chăng?” 

A Nan đáp rằng: “Đa Văn như Văn Thù Sư Lợi đã nói thì tôi không có việc đó” 
 
Tịnh Nguyệt Tạng nói: “Vì sao Đức Như Lai thường xưng nói ông ở trong hàng 

Đa Văn là bậc tối vi đệ nhất?” 
A Nan đáp rằng: “Các Đệ Tử của Phật tùy theo âm thanh mà được giải thoát nên 

ở trong nhóm người đó thời nói tôi là bậc nhất; chứ chẳng phải vì tôi ở trong các Bồ 
Tát có biện tài vô ngại, đại Tuệ vô đẳng của vô lượng biển Trí là bậc Đa Văn Đệ Nhất 

Này Thiên Tử! Ví như do có ánh sáng của mặt trời mặt trăng nên người của cõi 
Diêm Phù Đề nhìn thấy các hình sắc mà được có chỗ làm. Tôi cũng như vậy, chỉ do 
ánh sáng Trí Tuệ của Đức Phật mà được thọ trì Pháp. Tôi ở trong đó, tự không có sức, 
nên biết đều là Thần Lực của Đức Như Lai” 

Khi ấy Đức Thế Tôn khen A Nan rằng: “Lành thay! Lành thay! Như ông đã nói. 
Các Pháp mà ông đã thọ trì niệm tụng, nên biết tức là Thần Lực của Như Lai” 

 
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. 
Này Thiên Tử! Các Pháp mà Ta đã đắc được ở Đạo Trường, trăm ngàn vạn phần 

chưa nói hết một phận. Điều Ta đã nói thì A Nan ở trong trăm ngàn ức phần chưa trì 
giữ hết một phần. 

Này Thiên Tử! Như Lai chỉ ở một ngày một đêm cùng nói Pháp với các hàng 
Thích 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, Nhân Duyên, Thí Dụ, chỗ hành của chúng sinh, các Ba La Mật với nói 
Thanh Văn Bích Chi Phật Thừa, Vô Thượng Thừa nhiếp Đại Thừa Pháp…chê bai hủy 
hoại sinh tử, khen ngợi Niết Bàn. Giả sử hết thảy chúng sinh bên trong cõi Diêm Phù 
Đề 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” 

 
Lúc đó Tịnh Nguyệt Tạng Thiên Tử liền đem mười vạn dù lọng bằng bảy báu 

dâng lên Đức Như Lai. Tức thời lọng ấy trụ khắp hư không, chúng sinh được che đều 
có màu vàng ròng. Dâng lọng lên xong, nói như vầy: “Thưa vâng! Bạch Đức Thế Tôn! 
Nguyện do Phước này khiến khắp chúng sinh có biện tài nói Pháp sẽ như Đức Thế 
Tôn, hay thọ trì Pháp như Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử” 

Thời Đức Phật biết Bồ Tát Thiên Tử đó ưa thích Phật Đạo thâm sâu nên trao cho 
A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Ký, rồi rói rằng: “Nay Thiên Tử đó trải qua bốn 
trăm bốn mươi vạn kiếp sẽ được thành Phật hiệu là Nhất Bảo Cái, quốc độ tên là Nhất 
Thiết Bảo Trang Nghiêm” 

 
Lúc nói Pháp đó thời hai trăm Bồ Tát sinh tâm giải đãi. “Pháp ấy của chư Phật 

Thế Tôn rất thâm sâu, A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề như thế khó được. Chúng 
Ta chẳng thể có đầy đủ việc ấy, chẳng bằng dùng BÍch Chi Phật Thừa nhập vào Niết 



K
in

h 
M
ật

 G
iá

o:
 h

ttp
://

ki
nh

m
at

gi
ao

.w
or

dp
re

ss
.c

om
  

 

 

Bàn. Tại sao thế ? Vì Đức Phật nói nếu Bồ Tát có thoái chuyển, hoặc làm Bích Chi 
Phật, hoặc làm Thanh Văn” 

Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử biết hai trăm Bồ Tát này có Tâm lười 
biếng thoái lui, muốn cho quay lại phát khởi khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam 
Bồ Đề, cũng muốn giáo hóa hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu 
La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già trong Hội nên bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con nhớ 
kiếp quá khứ tên là Chiếu Minh. Con ở trong ấy ba trăm sáu mươi ức đời, dùng Bích 
Chi Phật Thừa nhập vào Niết Bàn” 

Khi ấy tất cả chúng Hội đều sinh tâm nghi ngờ “Nếu vào Niết Bàn thì chẳng thể 
quay  lại sinh tử nối tiếp. Nay vì sao Văn Thù Sư Lợi nói lời như vầy: “Thế Tôn! Con 
nhớ kiếp quá khứ tên là Chiếu Minh. Con ở trong ấy ba trăm sáu mươi ức đời, dùng 
Bích Chi Phật Thừa nhập vào Niết Bàn”. Việc đó thế nào?” 

 
Bấy giờ Xá Lợi Phất nương theo Thần Chỉ của Đức Phật, bạch Phật rằng: “Thế 

Tôn! Nếu người đã được nhập vào Niết Bàn thì chẳng thể nào lại có sinh tử nối tiếp. 
Làm thế nào mà Văn Thù Sư Lợi nhập vào Niết Bàn xong, lại mau chóng sinh ra?” 

Đức Phật nói: “Ông có thể hỏi Văn Thù Sư Lợi. Tự vị ấy sẽ đáp lời ông”  
 
Thời Xá Lợi Phất hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: “Nếu người đã được nhập vào Niết 

Bàn thời chẳng thể lại tiếp nối ở trong các Hữu. Nay vì sao ông lại nói là: “Thế Tôn ! 
Con nhớ về quá khứ, trong kiếp Chiếu Minh, ba trăm sáu mươi ức đời, dùng Bích 
Chi Phật Thừa nhập vào Niết Bàn”. Nghĩa này thế nào ?” 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Đức Như Lai hiện tại là bậc biết tất cả, thấy tất cả, nói lời 
chân thật, chẳng lừa mình dối người, Trời Người của Thế Gian không có ai lừa dối 
Ngài được. Điều Tôi đã nói thời Đức Phật tự chứng biết. Nếu Tôi nói khác tức là lừa 
dối Đức Phật. 

Này Xá Lợi Phất! Lúc ấy trong kiếp Chiếu Minh có Đức Phật ra đời hiệu là Phất 
Sa làm lợi ích cho các Trời Người ở Thế Gian xong thì nhập vào Niết Bàn. Sau khi 
Đức Phật đó diệt độ thì Pháp trụ mười vạn năm. Sau khi Pháp diệt thì chúng sinh trong 
kiếp đó đối với Bích Chi Phật có nhân duyên hóa độ. Giả sử trăm ngàn ức Phật vì họ 
nói Pháp thì họ cũng chẳng tin chẳng nhận. Chỉ có thể dùng Pháp uy nghi của thân 
Bích Chi Phật mới độ thoát được. Các chúng sinh đó đều chí cầu Bích Chi Phật Đạo. 
Thời đó không có Bích Chi Phật ra đời, các chúng sinh đấy không có nơi chốn để gieo 
trồng nhân duyên căn lành. Vào lúc đó Tôi vì muốn giáo hóa nên tự xưng thân Tôi là 
Bích Chi Phật. Tùy theo các quốc độ, thành ấp, thôn xóm đều biết thân Tôi là Bích Chi 
Phật thời tôi đều vì họ hiện hình sắc uy nghi của Bích Chi Phật. Các chúng sinh đó 
thâm tâm cung kính, đều đem thức ăn uống cúng dường cho Tôi. Tôi nhận thức ăn 
xong, quán Duyên gốc của họ, Pháp đáng để nghe rồi vì họ giải nói xong, thân bay lên 
hư không giống như Nhạn Vương (vua của chim nhạn). Khi ấy chúng sinh đều rất vui 
vẻ, dùng tâm cung kính, cúi đầu mặt lễ Tôi rồi nói lời này:”Nguyện khiến cho chúng 
con ở đời vị lai đều được Pháp lợi như người đó ở ngày nay” 

Này Xá Lợi Phất! Do nhân duyên đó, thành tựu vô lượng vô số chúng sinh, khiến 
gieo trồng căn lành. Thời Tôi quan sát các Nhân Chúng đó cúng dường thức ăn cho 
Tôi, sinh tâm lười biếng chán ghét, tức thời bảo họ rằng: “Đã đến lúc Ta vào Niết 
Bàn”. Trăm ngàn chúng sinh nghe lời nói đó xong, đều cầm hương hoa, hương tạp, bơ, 
dầu đi đến chỗ của Tôi. Ngay lúc đó Tôi nhập vào Diệt Tận Định, do Bản Nguyện cho 
nên, chẳng diệt trọn hết. Các chúng snh đó nói Tôi đã mệnh chung. Vì cúng dường Tôi 
nên dùng củi thơm để thiêu đốt thân Tôi, nói Tôi đã thật diệt.  
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Thời Tôi lại đến cái thành lớn của nước khác, tự xưng Tôi là thân Bích Chi Phật. 
Chúng sinh trong đó cũng đem thức ăn uống đến cúng đường cho Tôi. Tôi ở trong đó 
hiện bày nhập vào Niết Bàn, họ cũng nói là Tôi đã diệt đều đến cúng dường và thiêu 
đốt thân Tôi. 

Như vậy Xá Lợi Phất! Tôi ở lúc đó mãn một tiểu kiếp, ba trăm sáu mươi ức đời 
làm thân Bích Chi Phật hiện bày nhập vào Niết Bàn, ở các thành lớn, mỗi một thành 
đều dùng Bích Chi Phật Thừa độ thoát ba mươi sáu ức chúng sinh. 

Này Xá Lợi Phất! Bồ Tát như vậy dùng Bích Chi Phật Thừa nhập vào Niết Bàn 
nhưng chẳng diệt mãi mãi” 

 
Lúc Văn Thù Sư Lợi nói lời đó thời ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động theo 

sáu cách, ánh sáng chiếu khắp, ngàn ức chư Thiên cúng dường Văn Thù Sư Lợi Pháp 
Vương Tử, tuôn các mưa hoa của cõi Trời, đều nói lời này: “Quả thật hiếm có! Ngày 
nay chúng con được thiện lợi lớn ! Thấy Đức Phật Thế Tôn với thấy Văn Thù Sư Lợi 
Pháp Vương Tử. Lại nghe nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. 

Bạch Đức Thế Tôn! Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử  thành tựu Pháp chưa từng 
có như vậy, trụ Tam Muội nào mà có thể hiện Pháp chưa từng có như thế?” 

Đức Phật bảo chư Thiên: “Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử trụ Thủ Lăng 
Nghiêm Tam Muội, hay làm việc khó khăn hiếm có như vậy. Bồ Tát trụ Tam Muội này 
để làm Tín Hạnh nhưng chẳng tùy theo niềm Tin của người khác. Cũng làm Pháp Hành 
nhưng ở Pháp Tướng chuyển ở Pháp Luân chẳng lui chẳng mất. Cũng làm  tám người 
ở các vô lượng a tăng kỳ kiếp, là tám người Tà nhưng hành ở Đạo. Làm Tu Đà Hoàn 
(Srotāpanna: Nghịch Lưu) vì chúng sinh chịu nước sinh tử cuốn trôi nhưng chẳng nhập 
vào Pháp Vị. Làm Tư Đà Hàm (Sukṛtāgami: Nhất Lai) nhưng hiện thân ấy khắp ở các 
Thế Gian. Làm A Na Hàm (Anāgami: Bất Lai) nhưng cũng quay trở lại giáo hóa 
chúng sinh. Làm A La Hán (Arhanta:Vô Sinh, Vô Học) nhưng cũng thường tinh tiến 
cầu học Phật Pháp. Cũng làm Thanh Văn (Śrāvaka) dùng vô ngại biện vì người nói 
Pháp. Làm Bích Chi Phật (Pratyeka-buddha) vì muốn giáo hóa chúng sinh có nhân 
duyên mà hiện bày nhập vào Niết Bàn nhưng do sức Tam Muội cho nên quay lại sinh 
ra. 

Này các Thiên Tử! Bồ Tát trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó đều hay hành 
khắp các Hạnh của Hiền Thánh, cũng tùy theo đất ấy có Pháp để nói nhưng chẳng trụ 
bên trong” 

 
Chư Thiên nghe Đức Phật nói nghĩa như vậy thảy đều rơi lệ rồi nói rằng: “Thế 

Tôn! Nếu người đã nhập vào địa vị của Thanh Văn, Bích Chi Phật thời vĩnh viễn mất 
Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. 

Thế Tôn! Thà làm người gây tạo tội nặng năm Nghịch mà được nghe nói Thủ 
Lăng Nghiêm Tam Muội đó chứ chẳng nhập vào Pháp Vị làm Lậu Tận A La Hán. 
Tại sao thế? Vì người gây năm tội nghịch nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó phát 
tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề xong, tuy bản tội duyên bị đọa tại Địa Ngục, 
Do nhân duyên căn lành nghe Tam Muội đó được quay trở lại thành Phật. 

Thế Tôn! Lậu Tận A La Hán giống như vật khí bị phá vỡ, mãi mãi chẳng thể 
thọ nhận Tam Muội đó. 

Thế Tôn! Ví như có người cho bơ, dầu, mật. Phần lớn nhân chúng cầm mọi loại 
vật khí, trong đó có một người dùng tâm chẳng bền chắc phá vỡ vật khí đã cầm. Tuy 
đến nơi ban cho bơ, dầu, mật nhưng không có chỗ lợi ích, chỉ được tự ăn no nhưng 
chẳng thể cầm giữ để quay lại ban cho người khác. Trong đó có người cầm vật khí bền 
chắc, đã được tự ăn no, cũng cầm vật khí tràn đầy thức ăn ban cho người khác.  
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Bơ, dầu, mật là Chính Pháp của Đức Phật.  
Vật khí đã cầm  bị phá vỡ chỉ được tự đủ chứ chẳng thể quay lại ban cho người 

khác tức là Thanh Văn với Bích Chi Phật. 
Kẻ cầm vật khí quay lại tức là Bồ Tát, thân tự được đủ cũng hay gìn giữ cho tất 

cả chúng sinh” 
 
Lúc đó hai trăm Thiên Tử, Tâm muốn thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miểu 

Tam Bồ Đề, theo các Thiên Tử nghe lời nói đó xong, với nghe thế lực Công Đức chẳng 
thể nghĩ bàn của Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử , liền dùng tâm sâu xa phát A Nậu 
Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, chẳng tùy theo Tâm thoái chuyển lúc trước, đều bạch 
Phật rằng: “Chúng con cho dù bị nguy hại, mất mạng cũng chẳng buông bỏ Tâm đó. 
Cuối cùng cũng chẳng buông bỏ tất cả chúng sinh 

Thế Tôn! Chúng con nguyện xin nghe nhân duyên căn lành của Thủ Lăng 
Nghiêm Tam Muội đó sẽ được mười Lực của Bồ Tát. Nhóm nào là mười?  

_Nơi Tâm Bồ Đề, được sức bền chắc.  
_Nơi Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn, được sức tin sâu.  
_Nghe nhiều, được sức chẳng quên.  
_Qua lại trong sinh tử, được sức không có mệt mỏi.  
_Đối với chúng sinh, được sức Đại Bi bền chắc.  
_Ở trong Bố Thí, được sức buông bỏ bền chắc.  
_Ở trong Trì Giới, được sức chẳng hoại  
_Ở trong Nhẫn Nhục, được sức nhận chịu bền chắc.  
_Ma chẳng thể hoại, được sức Trí Tuệ.  
-Nơi các Pháp thâm sâu, được sức tin thích”.  
 
Khi ấy Đức Phật bảo Kiên Ý Bồ Tát: “Nếu có chúng sinh ở đời hiện tại này, hoặc 

sau khi Ta diệt độ, nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó mà hay tin thích. Nên biết 
người đó thảy đều được mười Lực của Bồ Tát đấy” 

 
Bấy giờ trong Hội có vị Bồ Tát tên là Danh Ý bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu 

muốn được Phước, cần phải cúng dường Phật. Muốn được Tuệ, cần phải nghe nhiều 
(đa văn). Muốn sinh vào chỗ tốt lành, cần phải giữ Giới. Muốn giàu có lớn, nên bố thí 
nhiều hơn. Muốn được hình sắc màu nhiệm, cần phải tu Nhẫn Nhục. Muốn được Biện 
tài, nên kính Sư Trưởng.  Muốn được Đà La Ni, nên lìa Tăng Thượng Mạn. Muốn 
được Trí, cần phải ghi nhớ chân chính. Muốn được vui thích, nên buông bỏ tất cả ác. 
Muốn lợi ích cho chúng sinh, nên phát Tâm Bồ Đề. Muốn được âm thanh màu nhiệm, 
nên tu Thật Ngữ (lời nói chân thật). Muốn được Công Đức, nên vui lìa xa. Muốn cầu 
Pháp, nên gần Thiện Tri Thức. Muốn ngồi Thiền, nên lìa chỗ hội họp ồn ào. Muốn Tư 
Tuệ (suy xét ghi nhớ Tuệ), nên tu Tư Tính (suy xét ghi nhớ Tính). Muốn sinh vào cõi 
Phạm Thiên, nên  tu Tâm vô lượng. Muốn sinh làm Trời Người, nên tu mười điều lành 
(Thập Thiện). 

Thế Tôn! Nếu người muốn được Phước Đức, muốn được Tuệ, muốn sinh ở nơi 
tốt lành, muốn giàu có lớn, muốn hình sắc màu nhiệm, muốn Biện Tài, muốn Đà La 
Ni, muốn được Trí, muốn được vui thích, muốn lợi ích cho chúng sinh, muốn âm thanh 
màu nhiệm, muốn Công Đức, muốn cầu Pháp, muốn ngồi Thiền, muốn Tư Tuệ (suy 
xét ghi nhớ Tuệ), muốn sinh vào cõi Phạm Thiên, muốn sinh làm Trời Người, muốn 
được Niết Bàn, muốn được tất cả Công Đức… thì nên nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam 
Muội, thọ trì, đọc tụng, ví người khác nói, như Thuyết tu hành. 

 Thế Tôn! Bồ Tát làm thế nào để tu Tam Muội đó?” 
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Đức Phật nói: “Này Danh Ý! Nếu Bồ Tát hay quán các Pháp trống rỗng không 

có chỗ chướng ngại, niệm niệm diệt tận, lìa nơi yêu ghét. Đấy gọi là tu Tam Muội đó. 
Lại nữa Danh Ý! Học Tam Muội đó chẳng do một việc. Tại sao thế? Tùy theo 

các tâm chúng sinh, chỗ đã hành của tâm thì Tam Muội đó có các Hành ấy. Tùy theo 
các Tâm chúng sinh, chỗ nhập của tâm  thì Tam Muội đó có các Nhập ấy. Tùy theo 
cửa vào của các căn của các chúng sinh thì Tam Muội đó có cửa Nhập ấy. Tùy theo hết 
thảy danh sắc của chúng sinh, Bồ Tát được Tam Muội đó cũng hiện bày ngần ấy danh 
sắc. Hay biết như vậy, đấy gọi là tu Tam Muội đó.  

Tùy theo danh sắc tướng mạo của tất cả Phật. Được Tam Muội đó, Bồ Tát cũng 
hiện bày ngần ấy hình sắc tướng mạo. Hay biết như vậy, đấy gọi là tu Tam Muội đó. 

Tùy thấy tất cả các Quốc Độ của Phật. Bồ Tát cũng tự thành quốc độ đó. Đấy gọi 
là tu Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó 

 
Danh Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Tam Muội đó tu hành rất khó” 
Đức Phật bảo Danh Ý: “Do việc đó cho nên có ít Bồ Tát trụ Tam Muội đó, mà có 

nhiều Bồ Tát hành Tam Muội khác” 
  
Khi ấy Danh Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Di Lặc Bồ Tát này là vị Nhất 

Sinh Bổ Xứ tiếp nối Đức Thế Tôn sẽ được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngài 
Di Lặc  được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó ư ?” 

Đức Phật nói: “Này Danh Ý! Các Bồ Tát ấy được trụ Nhất Sinh Bổ Xứ, nhận 
Chính Vị của Phật thảy đều được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó” 

 
Tức thời Di Lặc Bồ Tát thị hiện Thần Lực như vậy. Danh Ý Bồ Tát với các 

chúng Hội thấy các cõi Diêm Phù Đề của ba ngàn Đại Thiên Thế Giới này. trong ấy 
đều là Di Lặc Bồ Tát. Hoặc thấy ở trên Trời, hoặc thấy tại nhân gian, hoặc thấy xuất 
gia, hoặc thấy tại gia, hoặc thấy hầu cận Phật như A Nan (Ānanda), hoặc thấy Trí Tuệ 
bậc nhất như Xá Lợi Phất (Śāriputra), hoặc thấy Thần Thông bậc nhất như Mục Kiền 
Liên (Māudgalyāyana), hoặc thấy Đầu Đà bậc nhất như Đại Ca Diếp (Mahā-
kā1syapa), hoặc thấy nói Pháp bậc nhất như Phú Lâu Na (Pūrṇa), hoặc thấy ưa thích 
Giới bậc nhất như La Hầu La (Rāhula), hoặc thấy giữ Luật bậc nhất như Ưu Ba Ly, 
(Upāli), hoặc thấy Thiên Nhãn bậc nhất như A Na Luật (Aniruddha), hoặc thấy ngồi 
Thiền bậc nhất như Ly Bà Đa (Revata). Như vậy trong tất cả các bậc nhất đều thấy Di 
Lặc (Maitreya). Hoặc thấy vào các thành, ấp, thôn, xóm khất thực. Hoặc thấy nói 
Pháp, hoặc thấy ngồi Thiền. 

Danh Ý Bồ Tát với các Đại Chúng, tất cả đều thấy Di Lặc Bồ Tát hiện thế lực 
Thần Thông của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Nhìn thấy xong, rất vui vẻ, bạch Phật 
rằng: “Thế Tôn! Ví như vàng ròng tuy bị chà xát, mài giũa nhưng chẳng mất Tính ấy. 
Các Đại Sĩ đó cũng lại như vậy, tùy theo chỗ đã làm đều hay thị hiện Pháp Tính chẳng 
thể nghĩ bàn” 

 
Bấy giờ Danh Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con nói Bồ Tát, nếu hay 

thông đạt Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, sẽ biết thông đạt tất cả Đạo Hạnh. Nơi Thanh 
Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa với Đại Thừa của Phật thảy đều thông đạt” 

Đức Phật nói: “Như vậy! Như vậy! Như ông đã nói. Nếu Bồ Tát hay thông đạt 
Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, tức hay thông đạt tất cả Đạo Hạnh” 

  



K
in

h 
M
ật

 G
iá

o:
 h

ttp
://

ki
nh

m
at

gi
ao

.w
or

dp
re

ss
.c

om
  

 

 

Khi ấy Trưởng Lão Ma Ha Ca Diếp bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con nói Văn Thù 
Sư Lợi Pháp Vương Tử từng ở đời trước đã làm việc Phật, hiện ngồi Đạo Trường 
chuyển bánh xe Pháp, bày cho các chúng sinh nhập vào Đại Diệt Độ” 

Đức Phật nói: “Như vậy! Như vậy! Như ông đã nói. 
Này Ca Diếp! Quá khứ lâu xa vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn a tăng kỳ 

kiếp, lúc đó có Đức Phật hiệu là Long Chủng Thượng Như Lai (Nāgagotrodara-
tathāgata), Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ở phương Nam của 
Thế Giới này, vượt qua một ngàn quốc độ của Phật có nước tên là Bình Đẳng, không 
có núi, sông, cát,đá sỏi, ngói, đá, gò đống, gò đất lớn… đất bằng phẳng như lòng bàn 
tay sinh cỏ mềm mài như Ca Lăng Già. Đức Long Chủng Thượng Phật ở Thế Giới đó 
được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Lúc bắt đầu chuyển bánh xe Pháp thì giáo 
hóa thành tựu bảy mươi ức số các chúng Bồ Tát, tám mươi ức người thành A La Hán, 
chín vạn sáu ngàn người trụ trong nhân duyên của Bích Chi Phật. Sau đó tiếp tục có vô 
lượng Thanh Văn Tăng. 

Này Ca Diếp! Đức Long Chủng Thượng Phật có thọ mệnh bốn trăm bốn mươi 
vạn tuổi, hóa độ Trời Người xong thì nhập vào Niết Bàn, rải Xá Lợi của thân lưu bày 
thiên hạ, dựng ba mươi sáu ức cái Tháp cho chúng sinh cúng dường. Sau khi Đức Phật 
ấy diệt độ, Pháp trụ mười vạn năm. Lúc Đức Long Chủng Thượng Phật sắp vào Niết 
Bàn thì trao cho Trí Minh Bồ Tát lời Thọ Ký riêng rằng: “Trí Minh Bồ Tát này tiếp 
nối sau Ta sẽ được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, cũng có hiệu là  Trí Minh”   

Này Ca Diếp! Ông nói Đức Long Chủng Thượng Phật của Thế Giới Bình Đẳng 
như vậy há là người khác ư? Đừng sinh nghi ngờ này! Tại sao thế? Vì vị ấy  tức là Văn 
Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử  

Này Ca Diếp! Nay ông tạm quán thế lực của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Các 
Đại Bồ Tát dùng sức đó cho nên thị hiện nhập vào bào thai, mới sinh ra, xuất gia, đến 
cây Bồ Đề, ngồi ở Đạo Trường, chuyển bánh xe Diệu Pháp, nhập vào Niết Bàn, chia 
bày Xá Lợi mà chẳng buông bỏ Pháp của Bồ Tát, ở Niết Bàn chẳng diệt trọn hết” 

 
Bấy giờ Trưởng Lão Ma Ha Ca Diếp nói với Văn Thù Sư Lợi rằng: “Nhân Giả 

hay tạo làm việc khó khăn hiếm có như đây để hiện bày cho chúng sinh” 
Văn Thù Sư Lợi nói: “Này Ca Diếp! Ý của ông thế nào? Núi Kỳ Xà Quật đó do 

ai tạo ra? Thế Giới đó cũng từ đâu mà ra?” 
 
Ca Diếp đáp rằng: “Văn Thù Sư Lợi! Tất cả Thế Giới do bọt nước tạo thành, 

cũng từ nhân duyên nghiệp chẳng thể nghĩ bàn của chúng sinh mà ra” 
Văn Thù Sư Lợi nói: “Tất cả các Pháp cũng theo nhân duyên nghiệp chẳng thể 

nghĩ bàn mà có. Tôi đối với việc này, không có công lực. Tại sao thế? Vì tất cả các 
Pháp đều thuộc nhân duyên, không có chủ cho nên tùy theo ý tạo thành. Nếu có thể 
hiểu điều này thì nói là chẳng khó 

Này Ca Diếp! Nếu người chưa thấy bốn Đế, nghe việc như vậy mà hay tin hiểu. 
Đây tức là khó. Thấy bốn Đế xong, được các Thần Thông, nghe điều này, hay tin 
chẳng đủ là khó”. 

  
Bấy giờ Thân của Đức Thế Tôn bay lên hư không cao bảy cây Ta La, ngồi Kiết 

Già, thân tỏa ánh sáng chiếu khắp mười phương vô lượng Thế Giới. Tất cả Chúng Hội 
đều thấy vô lượng chư Phật ở mười phương thảy đều nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội 
đó chẳng tăng chẳng giảm, từ xa đều được nghe.  
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Mười phương chư Phật cũng bay lên hư không cao bảy cây Ta La, ngồi Kiết GIà, 
thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vô lượng Thế Giới ở mười phương. Các chúng sinh của 
các cõi ấy cũng thấy thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bay lên hư không, ngồi Kiết 
Già. Các Chúng Hội ấy thảy đều dùng hoa, từ xa rải lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
đều thấy mọi thứ hoa ơ trên hư không hợp thành cái lọng hoa. Bồ Tát với các hàng 
Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà… của cõi này đều cũng dùng hoa rải lên chư Phật 
ấy, đều ở bên trên Đức Phật hóa thành cái lọng hoa. 

Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nhiếp Thần Túc lại, ngồi ở Bản Tòa, bảo Kiên 
Ý rằng: “Đấy là sức Thần Thông của Như Lai, vì khiến cho chúng sinh tăng ích Công 
Đức. Chính vì thế cho nên Đức Như Lai thị hiện việc đó” 

Lúc Đức Phật hiện sức Thần Thông thời tám ngàn Trời, Người phát Tâm A Nậu 
Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. 

Lại khi nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó sắp hết thời Kiên Ý Bồ Tát với năm 
trăm Bồ Tát được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thảy đều được thấy hết thảy Thần Lực 
của chư Phật ở mười phương, nơi Phấp thâm sâu của Phật được Trí Quang Minh, trụ 
Địa thứ mười, nhận chức vị Phật 

Ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động theo sáu cách, phóng ánh sáng lớn chiếu 
khắp Thế Giới, ngàn vạn kỹ nhạc cùng tấu một lúc, chư Thiên ở trong hư không tuôn 
mưa mọi loại hoa. 

 
Bấy giờ Đức Phật bảo A Nan: “Ông nên thọ nhận Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội 

đó, giữ gìn, phúng tụng, đọc rồi rộng vì người nói” 
Thời Trì Tu Di Sơn Đỉnh Thích bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Trí Tuệ của A Nan, 

nghĩ nhớ có hạn lượng, người Thanh Văn tùy theo âm thanh khác. Tại sao đem Pháp 
Bảo của Tam Muội đó giao phó cho A Nan?” 

Trì Tu Di Sơn Đỉnh Thích phát lời chí thành là: “Nếu tôi hay ở đời này đời sau 
rộng tuyên lưu bố Tam Muội báu này không có hư dối thì cây ở trong núi Kỳ Xà Quật 
này thảy đều như cây Bồ Đề của Đức Phật. Bên dưới các cây ấy đều có vị Bồ Tát” 

Trì Tu Di Đỉnh Thích nói lời đó xong. Liền thấy các cây như cây Bồ Đề, bên 
dưới mỗi một cây đều thấy vị Bồ Tát. Các cây Bồ Đề đều phát ra lời nói là: “Như lời 
mà Trì Tu Di Sơn Đỉnh Thích đã nói là thật thì người đó thảy hay khiến cho Tam Muội 
này được rộng tuyên lưu bố” 

  
Khi ấy các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà đồng thanh bạch Phật rằng: 

“Thế Tôn ! Giả sử Đức Như Lai trụ thọ một kiếp, chẳng làm việc khác. Đem Thanh 
Văn Thừa vì người nói Pháp, mỗi một lúc nói Pháp thảy đều như lúc mới chuyển bánh 
xe Pháp để độ chúng sinh. Nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội để độ chúng sinh thì điều 
này tức hơn hẳn. Tại sao thế? Vì các chúng sinh đó đều dùng Thanh Văn Thừa hóa độ. 
Đối với Bồ Tát Thừa thì trăm phần chẳng theo kịp một phần, trăm ngàn vạn ức phần … 
cho đến tính toán, thí dụ cũng chẳng thể theo kịp. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội như 
vậy có vô lượng thế lực đó hay thành tựu các Bồ Tát, khiến được đầy đủ Phật Pháp” 

 
Lúc đó Kiên Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Đức Thế Tôn có tuổi thọ thật là bao 

nhiêu? Lúc nào sẽ vào Niết Bàn rốt ráo?” 
Đức Phật nói: “Này Kiên Ý! Ở phương Đông, cách Thế Giới này ba vạn hai ngàn 

cõi Phật có một nước tên là Trang Nghiêm. Trong đó có Đức Phật hiệu là Chiếu 
Minh Trang Nghiêm Tự Tại Vương Như Lai Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nay hiện tại đang nói Pháp. 
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Này Kiên Ý! Như Thọ Mệnh của Đức Chiếu Minh Trang Nghiêm Tự Tại Vương 
Phật, Thọ Mệnh của Ta cũng lại như vậy” 

 “Thế Tôn! Đức Chiếu Minh Trang Nghiêm Tự Tại Vương Phật ấy có Thọ Mệnh 
bao nhiêu ?” 

Đức Phật bảo Kiên Ý: “Ông tự đến hỏi, tự sẽ đáp lại cho ông” 
Tức thời Kiên Ý nương theo Thần Lực của Đức Phật, lại dùng sức của Thủ Lăng 

Nghiêm Tam Muội với sức Thần Thông thuộc căn lành của mình, như khoảng một 
niệm liền đến Thế Giới Trang Nghiêm ấy, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật ấy, 
nhiểu quanh theo bên phải ba vòng, lui về trụ một bên, rồi bạch Phật rằng: “Đức Thế 
Tôn  có Thọ Mệnh bao nhiêu, thời sẽ vào Niết Bàn?” 

Đức Phật ấy đáp rằng: “Như Thọ Mệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ấy, Thọ 
Mệnh của Ta cũng lại như vậy. Điều ông muốn biết là Ta thọ bảy a tăng kỳ kiếp, Thọ 
Mệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy” 

Khi ấy Kiên Ý Bồ Tát, tâm rất vui vẻ liền quay về Thế Giới Ta Bà bạch Phật 
rằng: “Thế Tôn! Đức Chiếu Minh Trang Nghiêm Tự Tại Vương Phật ấy thọ bảy trăm a 
tăng kỳ kiếp, lại bảo con rằng:”Như thọ mệnh của Ta, Thọ Mệnh của Đức Thích Ca 
Mâu Ni Phật cũng lại như vậy” 

 
Lúc đó A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, chắp tay hướng về Đức 

Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Như con hiểu nghĩa mà Đức Phật đã nói. Con nói 
Đức Thế Tôn ở Thế Giới Trang Nghiêm ấy dùng tên gọi khác để tạo lợi ích cho chúng 
sinh” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn khen A Nan rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông dùng sức 
của Phật, hay biết việc đó, Thân của Đức Phật ấy tức là Thân của Ta. Dùng tên gọi 
khác ở chốn ấy nói Pháp độ thoát chúng sinh. 

Này A Nan! Sức Thần Thông tự tại như vậy đều là thế lực của Thủ Lăng Nghiêm 
Tam Muội đó” 

  
Khi ấy Đức Phật bảo Kiên Ý Bồ Tát: “Này Kiên Ý! Do việc đó nên biết Ta thọ 

bảy trăm a tăng kỳ kiếp rồi sẽ rốt ráo nhập vào Niết Bàn” 
Thời Đại Chúng trong Hội nghe Đức Phật đã nói Thọ Mệnh chẳng thể nghĩ bàn 

như vậy đều rất vui vẻ, được điều chưa từng có, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thần Lực 
của chư Phật thật chưa từng có! Tất cả chỗ hành chẳng thể nghĩ bàn, ở chốn này hiện 
tuổi thọ đoản mệnh như vậy mà thật ở chỗ khác thọ bảy trăm a tăng ký kiếp. 

Thế Tôn! Nguyện khiến cho tất cả chúng sinh được đầy đủ Thọ Mệnh chẳng thể 
nghĩ bàn như vậy” 

 
Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Kiên Ý: “Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó tùy ở tại 

quận, đất nước, thành ấp, thôn xóm, Tịnh Xá, Không Lâm (rừng vắng)…. thì các Ma, 
Ma dân trong đó chẳng được dịp thuận tiện gây hại” 

 
Lại bảo Kiên Ý: “Nếu có Pháp Sư viết chép, đọc tụng, giải nói Thủ Lăng Nghiêm 

Tam Muội đó. Đối với Người, Phi Nhân không có sợ hãi, lại được hai mươi phần Công 
Đức chẳng thể nghĩ bàn. 

Nhóm nào là hai mươi?  
_ Phước Đức chẳng thể nghĩ bàn  
_ Trí ấy chẳng thể nghĩ bàn 
_ Tuệ ấy chẳng thể nghĩ bàn  
_ Phương tiện chẳng thể nghĩ bàn 
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_ Biện tài chẳng thể nghĩ bàn  
_ Pháp Minh chẳng thể nghĩ bàn  
_ Tổng Trì chẳng thể nghĩ bàn  
_ Pháp Môn chẳng thể nghĩ bàn  
_ Nghĩ nhớ chẳng thể nghĩ bàn  
_ Các sức Thần Thông chẳng thể nghĩ bàn  
_ Hiểu sâu chỗ ưa thích của tâm chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn 
_ Được thấy chư Phật chẳng thể nghĩ bàn 
_ Các Pháp đã nghe chẳng thể nghĩ bàn 
_ Giáo hóa chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn 
_ Tam Muội tự tại chẳng thể nghĩ bàn 
_ Thành tựu Tịnh Độ chẳng thể nghĩ bàn 
_ Hình sắc tối diệu chẳng thể nghĩ bàn 
_ Công Đức tự tại chẳng thể nghĩ bàn 
_ Tu trì các Ba La Mật chẳng thể nghĩ bàn 
_ Được Phật Pháp chẳng thoái chuyển chẳng thể nghĩ bàn.  
Đấy là hai mươi.  
Này Kiên Ý! Nếu người viết chép, đọc tụng Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó sẽ 

được hai mươi phần Công Đức chẳng thể luận bàn 
Chính vì thế cho nên Kiên Ý! Nếu người muốn các lợi của đời này, đời sau thì 

nên viết chép, đọc tụng, giải thoát, tu hành Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. 
 Này Kiên Ý! Nếu cầu Phật Đạo. Kẻ trai lành, người nữ thiện ở ngàn vạn kiếp 

chuyên Tâm tu hành sáu Ba La Mật. Nếu có nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó liền 
hay tin nhận, Tâm chẳng lui mất, chẳng kinh chẳng sợ, Phước vượt hơn điều kia, mau 
đến A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Huống chi nghe xong, thọ trì đọc tụng , như 
Thuyết tu hành, vì người giải nói. 

Nếu có Bồ Tát muốn nghe Pháp chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật, chẳng kinh 
chẳng sợ, muốn ở trong tất cả các Phật Pháp  hiểu rõ, tự biết chẳng theo lời dạy của 
người khác, cần phải tu tập, hành Tam Muội đó. Nếu muốn được nghe, ấy là nghe 
Pháp tin  nhận chẳng trái ngược cần phải nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó”. 

 
Lúc nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó thời vô lượng chúng sinh phát 

Tâm A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. Lại gấp đôi số đó trụ A Duy Việt Trí Địa. 
Lại gấp đôi số đó được Vô Sinh Pháp Nhẫn. Tám vạn bốn ngàn Bồ Tát được Thủ Lăng 
Nghiêm Tam Muội đó. Tám vạn bốn ngàn Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni chẳng thọ nhận các 
Pháp cho nên hết Lậu, giải thoát, đắc A La Hán. Hai vạn sáu ngàn Ưu Bà Tắc, Ưu Bà 
Di ở trong các Pháp được sự trong sạch của con mắt Pháp. Ba mươi na do tha chư 
Thiên được vào địa vị Thánh. 

Đức Phật nói Kinh xong thời Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Kiên Ý Bồ Tát… 
tất cả các Bồ Tát Ma Ha Tát với các Thanh Văn Đại Đệ Tử, tất cả các hàng Trời, Rồng, 
Thần, Càn Thát Bà, A Tu La… người dân của Thế Gian nghe điều Phật đã nói đều vui 
vẻ, tin  nhận. 

  
PHẬT NÓI KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI 

_QUYỂN HẠ (Hết)_ 
 

Hiệu chỉnh xong một Bộ gồm hai Quyển vào ngày 02/03/2012 
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