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LỜI GIỚI THIỆU 
 

ài liệu chính ñể căn cứ khi dịch kinh này, nguyên bản 
Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật ða Kinh,  

bản hán dịch của ngài ðại Giám chính hiệu ðại Quảng Trí, 
ðại Hưng Thiện tự, tam tạng Sa môn Bất Không phụng 
chiếu dịch, ghi trong CBETA Phật ñiển ñiện tử, ðại Chính 
Tân Tu ðại Tạng Kinh quyển thứ 8 no0, p. 834, a11-p. 839, 
c21. 

Ngài tam tạng pháp sư Bất Không tên gọi ñủ là Bất 
Không Kim Cương, cái tên này có là bởi sau khi ngài thọ 
Quán ðỉnh ñược Thượng Sư ban cho pháp hiệu. Tên thật 
ngài là Trí Tạng hay Bất Không Trí, người thuộc nước Sư 
Tử nay là Srilanka, sinh năm 705 ñời nhà ðường niên hiệu 
Thần Long thứ nhất, tuổi nhỏ xuất gia, năm 14 tuổi ngài ở 
Bà Quốc nay là Indonesia gặp ñược ngài Tam tạng Kim 
Cương Trí và theo ngài sang Trung Quốc ở tại thành Lạc 
Dương vào năm 720. Ngoài ra căn cứ vào tài liệu Tiêu 
Thiên “ Bất Không Tam Tạng hành trạng” có nói, ngài là 

T 
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người Tây Vực, lúc nhỏ theo cậu ñến Trung Quốc, mười 
tuổi chu du Vũ Uy, Thái Nguyên, mười ba tuổi gặp ngài 
Kim Cương Trí Vân. Khai Nguyên năm thứ 12 tây lịch 724 
khi ñó ngài 24 tuổi ở chùa Quảng Phúc thành Lạc Dương 
giảng nói kinh Nhất Thiết Hữu Bộ, tại Thạch giới ñàn thọ 
giới Tỳ kheo. Mười tám năm sau học tập luật nghi và 
ðường phạm kinh luận, ñồng thời theo ngài Kim Cương Trí 
ñể dịch thuật kinh ñiển, từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. 

Nhân Vương Hộ Quốc, là bộ kinh do ðức Thế Tôn chỉ 
day cho vua Ba Tư Nặc và mười sáu vị Quốc Vương, về 
pháp giữ gìn bảo hộ ñất nước, ñúng như pháp. Nội dung của 
Kinh Nhân Vương Hộ Quốc ñược ñức Phật lần lượt giảng 
nói các pháp ñể giữ gìn Phật quả, gìn giữ các hạnh tu của 
hàng Thập ðịa, các pháp phương tiện ñể Bồ-tát giáo hóa 
chúng sinh. 

Ở nước ta, lễ Hộ quốc ñã có hàng ngàn năm nay. Các 
nhà tu hành thường thiết lập pháp hội Hộ Quốc ñể cầu 
nguyện cho quốc thái dân an. Trong buổi lễ này, người ta 
tụng kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật ða, 
gọi tắt là kinh Hộ Quốc. 
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Gần ñây trong ñại lễ Vesak 2014, khi những người con 
Phật ñang thảo luận về việc xây dựng và kiến tạo hòa bình 
thì Trung Quốc ñã ñưa giàn khoan HD-981 và nhiều tàu các 
loại của Trung Quốc xâm phạm vùng ñặc quyền kinh tế và 
thềm lục ñịa của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế, 
ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm 
nghiêm trọng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 
năm 1982 mà Trung Quốc là quốc gia thành viên. 

Trước tình hình ñó, những người con Phật chúng ta lại 
càng ñoàn kết khăng khít keo sơn, ñồng hành cùng dân tộc, 
ñồng hành cùng ñất nước, với tinh thần hơn 2000 năm hộ 
quốc an dân của Phật Giáo Việt Nam. ðệ tử con mạo muội 
chút tài sơ trí thiển của mình, dốc lòng phiên dich bản kinh 
này, ñể làm tư liệu trì tụng trong pháp hội hộ quốc, cầu 
nguyện hòa bình cho ñất nước vạn dân.  

Theo ñạo Phật gọi là Hộ quốc, mục ñích là cầu nguyện 
cho Tổ quốc ñược hoàn toàn hòa bình ñộc lập, cầu nguyện 
cho ñồng bào nước nhà thoát ñược cái ách nô lệ, thoát ñược 
các tai nạn, tiến tới ñường vinh quang hạnh phúc. Việc cầu 
nguyện này vượt ra ngoài phạm vi chính trị, nhưng thuộc về 
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tinh thần từ bi hỷ xả của nhà Phật, lại là bổn phận thiêng 
liêng của tín ñồ Phật giáo, là con dân của Tổ quốc trong lúc 
này. 

Bản kinh này ñược chia làm hai cuốn thượng và hạ. 
Nguyên văn kinh không có phần nghi lễ, chúng con ñã dựa 
theo các bản dịch cũ, soạn dịch thêm phần nghi lễ. Các bài 
tán lễ, vì tôn trọng nhịp ñiệu tán tụng, trong khi phiên dịch 
cũng không sao tránh khỏi những nhầm lẫn thiếu sót, 
ngưỡng mong các bậc cao minh, những thiện hữu tri thức 
thùy từ phủ chính, hoan hỷ lượng thứ chỉ bảo cho ñể lần tái 
bản sau ñược hoàn thiện. 

Chân thành tri ân công ñức của các hội viên tổ in kinh 
Vĩnh Hoằng chùa Cao Linh, ñã phát tâm hộ trì kinh phí in 
ấn, xuất bản ñể cuốn kinh này ñược ra mắt cùng chư quý 
ñộc giả.  

Xin hồi hướng công ñức ñến tất cả chư quý vị ñã góp 
phần vào việc Pháp thí Phúc Tuệ Trang Nghiêm, tùy tâm mãn 
nguyện .  

Cầu cho ñất nước hòa bình, chúng sinh an lạc.  
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Nguyện ñem công ñức này, 
Cúng dường khắp tất cả, 
ðể tử và chúng sinh, 

ðều trọn thành Phật ñạo. 
 

Tỳ kheo: Thích Giác Nghiên khuể thủ. 
Chùa Cao Linh – Hải Phòng 

 

Nhân sự kiện Trung Quốc ñặt giàn khoan HD-981 vào 
thềm lục ñịa của Việt Nam năm Giáp Ngọ 2014. 
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PHẦN NGHI LỄ 
 

 

HẾT THẢY CUNG KÍNH 
����� 

DỐC LÒNG KÍNH LẠY 
Phật Pháp Tăng thường ở khắp 

mười phương .   
 ( 3 lễ chuông – quỳ xuống chắp tay - chủ sám ñọc)   
� � � 

Nguyện ñem lòng thành kính 
Gửi theo ñám mây hương, 

Phảng phất khắp mười phương, 
Cúng dường ngôi Tam Bảo. 

Thề trọn ñời giữ ñạo, 
Theo tự tính làm lành, 

Cùng pháp giới chúng sinh, 
Cầu Phật từ gia hộ, 
Tâm Bồ ðề kiên cố, 
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Chí tu học vững bền 
Xa bể khổ nguồn mê, 
Chóng quay về bờ giác. 

 

 
Nam mô ðạo tràng giáo chủ Bổn Sư 

Thích Ca Mâu Ni Phật - tác ñại chứng 
minh! 

Hôm nay ñệ tử chúng con, theo lời 
Phật dạy, phúng tụng kinh chú, trì 
niệm hồng danh, ngưỡng mong mười 
phương Tam Bảo, ðức Bổn sư Thích ca 
Mâu Ni Phật, ðại Bi Quán Thế Âm Bồ 
Tát, ðại Lực ðại Thế Chí Bồ Tát, ðại 
Nguyện ðịa Tạng Vương Bồ Tát, chư 
tôn Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, từ 
bi gia hộ cho Tổ quốc Việt Nam thân 
yêu của chúng con  ñược hòa bình miên 
viễn, không có giặc giã lấn chiếm, áp 
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bức xâm lăng, cho Chính phủ Việt Nam 
luôn luôn tinh tiến và sáng suốt ñể lãnh 
ñạo quần chúng nhân dân, bảo vệ chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ của cha ông ta 
ñã dựng lên và vun ñắp, cho quốc dân 
ñồng bào ai ai cũng nhận thấy bổn 
phận và trách nhiệm của mình yêu 
nước và giữ nước, phát huy truyền 
thống yêu nước ngàn ñời của những 
người con Hồng cháu Lạc, cho toàn thể 
nhân dân thoát ñược những tai nạn 
xâm lăng, dịch lệ, ñói kém, tiến tới dân 
giàu nước mạnh xã hội công bằng dân 
chủ văn minh . 

Lại nguyện cho chúng ñệ tử chúng 
con hiện diện trong pháp hội ngày hôm 
nay, phiền não dứt sạch, tội chướng 
tiêu trừ, thường ñược an lành, xa lìa 
khổ ách, tâm bồ ñề kiên cố, chí tu học 
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vững bền, phúc tuệ song tu, trang 
nghiêm tịnh ñộ. Nguyện cầu chư chân 
linh chiến sỹ trận vong, chiến tranh 
nhân dân tử nạn, ñẳng cúng cô hồn, tứ 
sinh lục ñạo sớm rõ ñường lành, thoát 
vòng mê muội, ra khỏi u ñồ, siêu sinh 
lạc quốc. Âm dương ñều lợi, ba cõi 
cùng nhờ, pháp giới chúng sinh, cùng 
thành Phật ñạo. 

(3 lần - chuông) 
 

CÚNG DÀNG RỒI 
����� 

HẾT THẢY CUNG KÍNH ! 
Dốc lòng kính lạy Phật Pháp Tăng 
thường ở khắp mười phương. 

(1 lạy-chuông) 
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TÁN LỄ PHẬT 
� � � 

Sắc thân chư Phật khác thường, 
Thế gian khôn sánh, ai ñương ai bì, 

Cao siêu bất khả tư nghì, 
Nên con ñỉnh lễ không gì chuyển lay. 

 
Thân sắc vô tận Như Lai, 

Trí tuệ vô lượng ñức tài vô biên, 
Hết thảy pháp trụ thường xuyên, 

Cho nên con ñược về nương tựa nhờ. 
 

Sức trí nguyện lớn vô bờ 
ðộ cho khắp cả mê mờ quần sinh 

Khiến bỏ tham giận sân si, 
Nước kia thanh tịnh ñược sinh tức thời. 

 
Con nay ba nghiệp sạch rồi 

Quy y lễ tán xin ngài chứng minh 
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Nguyện cùng hết thảy chúng sinh 
An vui nước Phật ñồng sinh ñược về. 

� � � 
           Án ! Phạ Nhật La Vật         (3 lần) 

 
01 – CHÍ TÂM ðỈNH LỄ 

Nam mô tận hư không, biến pháp 
giới quá, hiện vị lai, thập phương chư 
Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, 
thường trụ Tam Bảo.                (1 lạy-chuông)   

01 – CHÍ TÂM ðỈNH LỄ 
Nam mô Sa bà giáo chủ Bổn sư Thích 

Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di 
Lặc Tôn Phật, ðại Trí Văn Thù Sư Lợi 
Bồ Tát, ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ 
Pháp chư thiên Bồ Tát, ðạo tràng hội 
thượng Phật Bồ  Tát ma ha tát. 

   (1 lạy-chuông)  



KINH HỘ QUỐC  

17 

01 – CHÍ TÂM ðỈNH LỄ 
Nam mô Tây phương Cực lạc thế 

giới ñại từ ñại bi A Di ðà Phật, ðại Bi 
Quán Thế Âm Bồ Tát, ðại Lực ðại Thế 
Chí Bồ Tát, ðại Nguyện ðịa Tạng 
Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh ðại Hải 
Chúng Bồ Tát. 

 (1 lạy-chuông) 
 
Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp 

giới chúng sinh ñều xin nguyện dứt trừ 
ba chướng, quy mệnh sám hối :  

(1 lạy-chuông) 
 
Chúng con xin hết lòng sám hối: 
Cùng chúng sinh pháp giới tỏ bầy, 
Từ vô thủy kiếp tới nay, 
Vô minh che lấp chẳng hay biết gì. 
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Nên lầm lỗi mê si tạo tác, 
Do sáu căn theo pháp chẳng lành, 
Cùng ba nghiệp nối nhau hành, 
Mười ñiều ác phạm, rộng thành vô biên. 
 
Năm Vô Gián triền miên chúng tội,  
Không thể nào nói nổi cho cùng,  
Mười phương chư Phật không ngừng,  
Phóng quang soi sạch, sáng trưng 

trong ñời. 
 
Pháp ñầy ắp ngập trời hương vị,  
Lại lý mầu thường trụ vô ngần,  
Con từ vô thủy duyên trần,  
Ba nghiệp tăm tối, sáu căn mê mờ.  
 
Chẳng phân biệt, chẳng nghe chẳng thấy,  
Theo nghiệp duyên từ ñấy nổi trôi,  
Trong vòng sinh tử luân hồi,  
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Trải muôn nghìn kiếp, chưa rời 
thoát ra.  

 
Kinh rằng : ðức Giá Na biến hóa,  
Pháp âm truyền khắp cả mười phương,  
Phật ở nơi Thường Tịch Quang,  
Nên biết các pháp Như Lai ñạo màu.  
 
Nghiệp vô minh dắt con rong chạy,  
Nên Bồ ðề chẳng thấy sạch trong,  
Cảnh giải thoát mà lại buộc tròng,  
Nay mới tỏ ngộ một lòng ăn năn.  
 
Trước chư Phật ñem thân phụng ñối,  
Xin phát lồ sám hối ñức Từ Tôn,  
Con cùng chúng sinh muôn loài,  
ðều bởi ba ñộc, sáu căn gây làm.  
 
Từ vô thủy ñã ham gây tạo,  
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Hoặc vị lai hiện tại do mình,  
Hoắc nghe, hoặc thấy làm thinh,  
Hoặc xui người khác, mà mình vui theo.  
 
Hoặc là nhớ, hoặc là quên sạch,  
Hoặc chẳng hay, chẳng biết lỗi chi,  
Hoặc là nghi hoặc chẳng nghi,  
Hoặc là che giấu, hoặc là chẳng che.  
 
Hết thẩy tội dầu rằng nặng nhẹ,  
Rốt ráo ñều sạch sẽ tiêu tan, 
Con xin sám hối tâm can, 
Sáu căn ba nghiệp nhẹ nhàng sạch tinh. 
 
ðể ñược trọn căn lành tu bổ,  
Hồi hướng về tịnh ñộ trang nghiêm, 
Chúng sinh ñều ñược như nguyền, 
ðồng sinh an dưỡng nương duyên Di ðà. 
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Nguyện chư Phật mười phương hằng ñộ, 
Khiến cho con ñược chỗ căn lành,  
Hiện tiền tăng tiến tinh anh, 
Nhân duyên Tịnh ðộ ñể dành lâm chung. 
 
Thân chính niệm tâm cùng nghe tỏ, 
Tận mắt nhìn thấy rõ Di ðà, 
Cùng chư thánh chúng cầm hoa, 
Tiếp con trong khoảng sát na trước ngài. 
 
ðủ ñạo hạnh tâm khai Bồ Tát, 
ðộ chúng sinh rộng khắp Bồ ðề. 

(1 lễ) 
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SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN RỒI 
Quy mệnh lễ, ðạo tràng giáo chủ 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng 
Tam Bảo ở khắp cả mười phương. 

 (3 lễ) 
(Lễ xong ngồi kiết già , khởi chuông mõ bình tọa tụng) 
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TÁN HƯƠNG 
 

Kim lư vừa bén chiên ñàn, 
Khắp trong cõi pháp 
ðạo Tràng thơm thay, 

Hiện thành mây báu kết tường, 
Chư Phật rõ biết 

Ngọn hương chí thành, 
Pháp thân toàn thể hiện tiền, 
Chứng minh hương nguyện 

Phúc liền ban cho. 
 
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát 

Ma Ha Tát .                                                                    (3 lần)  
 

THẦN CHÚ SẠCH KHẨU NGHIỆP 
Tu lị tu lị , ma ha tu lị , tu tu lị tát 

bà ha.                                                                                    (3 lần) 
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THẦN CHÚ SẠCH THÂN NGHIỆP 
Tu ña lị , tu ña lị ,tu ma lị,sa bà ha. 

(3 lần) 
THẦN CHÚ SẠCH BA NGHIỆP 

Án! sa phạ, bà phạ truật ña sa phạ, 
ñạt mạ sa phạ, bà phạ truật ñộ hám. 

(3 lần) 
THẦN CHÚ AN THỔ ðỊA 

Nam mô tam mãn ñá một ñà nẫm, 
án ñộ rộ ñộ rô,ñịa vĩ tát bà ha. 

(3 lần) 
THẦN CHÚ PHẢ CÚNG DÀNG 
Án ! Nga nga nẵng,tam bà phạ phiệt 

nhật ra hộc. 
(3 lần) 
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KỆ KHAI KINH 

 
Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu 
Ngàn muôn ức kiếp dễ hay ñâu 
Con nay nghe thấy, xin vâng giữ 
Chân nghĩa Như lai hiểu thật sâu. 
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật.                                           (3 lần, chuông) 
 

PHÁT NGUYỆN 
 

Kính lạy tam giới tôn 
Quy mạng mười phương Phật 
Nay con phát nguyện rộng 
Thọ trì Hộ Quốc Kinh 
Trên báo bốn ân sâu 
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Dưới cứu ba cõi khổ. 
Nếu ai ñược thấy nghe. 
ðều phát tâm bồ ñề, 
Khi hết báo thân này, 
ðồng sinh cõi Cực lạc. 

 
Nam mô Mười Phương Thường Trụ 

Tam Bảo.                                   (3 lần, chuông) 
 
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma 

Ha Tát.                                       (3 lần, chuông) 
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ðA KINH 

QUYỂN THƯỢNG 
 

PHẨM TỰA THỨ NHẤT 
ðúng thực như thế, chính tôi ñược 

nghe: Một thời ðức Phật ở thành 
Vương Xá trong núi Thứu Phong, cùng 
các vị ñại Tỳ Kheo chúng một nghìn 
tám trăm người tụ hội ñông ñủ. Tất cả 
những vị ñó ñều là các bậc ñại A La 
Hán ñã ñoạn tận chư lậu, không còn 
phiền não, tâm thiện giải thoát, tuệ 
thiện giải thoát, chín trí mười trí việc 
nên làm ñã làm, tam giả thực quán, 
tam không môn quán, công ñức hữu vi, 
công ñức vô vi, ñều ñã thành tựu. 

Lại có tám trăm vị Tỳ Kheo ni cũng 
ñều có mặt, họ ñều là những bậc thánh 
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A La Hán.  
Lại có vô lượng vô số, chư vị Bồ Tát 

Ma Ha Tát, các vị này ñều ñã chứng 
ñược thực trí bình ñẳng, vĩnh viễn ñoạn 
trừ, hết mọi chướng hoặc, lại ñem 
phương tiện thiện xảo phát khởi ñại 
nguyện hạnh, mang tứ nhiếp pháp giáo 
hóa lợi ích các loài hữu tình chúng sinh, 
dùng tứ vô lượng tâm trùm lên tất cả, 
tam minh giám ñạt, chứng ñắc Ngũ 
thần thông, tu tập vô biên các pháp Bồ 
ðề, công xảo kỹ nghệ vượt hơn thế gian, 
thâm nhập duyên sinh, không, vô tướng, 
nguyện, xuất nhập diệt ñịnh, thị hiện 
khó lường, hàng phục oán ma, song 
chiếu nhị ñế, pháp nhãn chiếu khắp, 
hiểu ñược mọi căn của chúng sinh, ñạt 
bốn giải vô ngại, diễn thuyết vô uý, 
mười lực diệu trí, lôi chấn pháp âm, 
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gần vô ñẳng ñẳng Kim Cương Tam 
Muội, tất cả những công ñức như vậy 
ñều ñã ñầy ñủ.  

Lại có vô lượng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà 
Di, họ ñều là những bậc kiến Thánh ñế. 

Lại có vô lượng tu thất hiền hạnh; 
như Chính niệm xứ, chính cần, thần 
túc, căn lực, tám thắng xứ, mười biến 
xứ, quán chiếu hiện bày mười sáu tâm 
hành thú ñế. 

Lại có mười sáu vị ñại quốc vương, 
như vua Ba Tư Nặc và các vua khác. 
Các vị vua ñó lại cùng hàng ngàn vạn 
quyến thuộc của mình cũng ñều ñến dự.  

Lại có Thiên Vương ở cõi trời thứ 
sáu, như vua Thích ðề Hoàn Nhân và 
các vua khác. Các vị vua này lại cùng 
vô lượng quyến thuộc của mình, cùng 
các thiên tử cũng ñến ñông ñủ.  



KINH HỘ QUỐC 

30 

Lại có chư vị ðại Phạm Thiên 
Vương ở cõi trời Tịnh Lự thứ tư của 
cõi sắc giới, cùng vô lượng quyến thuộc 
thiên tử cũng ñều có mặt hội họp. 

Các loài Thú ở ñây ñều biến hóa ra 
vô lượng các loài hữu tình, như A Tu 
La ñẳng chúng, cùng rất nhiều quyến 
thuộc của chúng ñều tới ñầy ñủ.  

Lại còn biến hiện ra các cõi Tịnh ðộ 
ở khắp mười phương, mà lại hiện ra 
trăm ức tòa ngồi Sư Tử, mỗi một tòa 
ngồi ñều có một ñức Phật ở trên, thuyết 
giảng pháp yếu. Phía trước mỗi tòa lại 
hiện ra một bông hoa, cũng là hàng 
trăm ức bảo hoa trang sức trang 
nghiêm. Trên mỗi hoa ñó lại có vô 
lượng hóa Phật, vô lượng hóa Bồ Tát, 
cùng vô lượng tứ chúng long thiên bát 
bộ quỷ thần. Chư Phật trong mỗi hoa 
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ñó, ñều ñang tuyên diễn Bát Nhã Ba La 
Mật ða, triển chuyển lưu biến khắp 
mười phương hằng hà sa số chư Phật 
quốc ñộ. Lại có hằng hà sa số ñại chúng, 
cũng ñông như thế cùng ñến tham dự. 
Tất cả ñều ñến lễ Phật xong rồi lùi về 
một bên.  

Khi ấy ñức Thế Tôn vào ngày mùng 
tám tháng giêng, nhập ñại tịch tĩnh 
Diệu Tam Ma ðịa, từ các lỗ chân lông 
của ngài phóng ra các tia sáng ñại 
quang minh, phổ chiếu khắp hằng hà sa 
số chư Phật quốc ñộ. 

Lúc ñó, vô lượng chư thiên ở cõi 
trời Dục Giới mưa xuống vô số diệu 
hoa, chư thiên ở cõi trời Sắc Giới cũng 
ñều mưa xuống vô lượng thiên hoa , 
ñan xen trong những sắc hoa là những 
tiếng nhạc khả ái. 
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Lúc ñó từ cõi trời Vô Sắc Giới cũng 
mưa xuống chư hương hoa, hương như 
núi Tu Di, hoa to như bánh xe, như 
mây bay xuống biến chiếu phủ lên hết 
thẩy ñại chúng, khắp trong thế giới của 
các ñức Phật ñều cùng vang lên sáu loại 
chấn ñộng.  

Khi ñó hết thẩy ñại chúng cũng ñều 
nhìn nhau mà nói lời rằng: ðức ðại 
Giác Thế Tôn trước ñây ñã vì chúng ta 
nói các ñại phẩm Ma Ha Bát Nhã Ba 
La Mật ða, Kim Cương Bát Nhã Ba La 
Mật ða, Thiên Vương Vấn Bát Nhã Ba 
La Mật ða và vô lượng vô số Bát Nhã 
Ba La Mật ða. Nay ñức Như Lai phóng 
ra tia sáng lớn ñại quang minh, không 
biết việc này là như thế nào?  

Khi ñó quốc vương ở nước Thất La 
Phạt là vua Ba Tư Nặc thầm nghĩ rằng: 
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Nay Phật hiện ra tướng thật là hy hữu, 
ắt có mưa pháp làm lợi lạc khắp nơi. 
Vua Ba Tư Nặc liền hỏi các vị Ưu Bà 
Tắc như ngài Bảo Cái, ngài Vô Cấu và 
các vị ñại Thanh Văn như ngài Tu Bồ 
ðề, ngài Xá Lợi Phất, các vị Bồ Tát Ma 
Ha Tát như ngài Di Lặc, ngài Sư Tử 
Hống rằng: “Các tướng mà ñức Như 
Lai ñã hiện, là những tướng lành gì?” 

Khi ñó tất cả ñại chúng ñều không 
trả lời ñược. Vua Ba Tư Nặc thừa thần 
lực của Phật trỗi lên âm nhạc rộng 
khắp, chư thiên ở các cõi trời Dục giới 
và Sắc giới, mỗi mỗi ñều tấu lên vô 
lượng thiên cùng chư kỹ nhạc, âm 
thanh vang dội biến chiếu khắp Tam 
Thiên ðại Thiên thế giới. 

Khi ñó, ðức Thế Tôn lại phóng ra 
vô lượng a tăng kỳ tia sáng, các tia 
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sáng rực rỡ sắc màu, từ mỗi tia sáng 
ñó lại hiện ra các hoa sen báu, mỗi 
hoa ñó có hàng nghìn chiếc lá ñều làm 
bằng vàng, bên trên có Phật ñang ngồi 
tuyên thuyết pháp yếu. Ánh sáng 
quang minh của Phật chiếu sáng rộng 
khắp hằng hà sa số chư Phật quốc ñộ, 
có duyên thì hiện. Trong các phương 
chư Phật quốc khác: 

ðông phương Phổ Quang Bồ Tát 
Ma Ha Tát.  

ðông nam phương Liên Hoa Thủ 
Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Nam phương Ly Ưu Bồ Tát Ma Ha 
Tát.  

Tây nam phương Quang Minh Bồ 
Tát Ma Ha Tát.  

Tây phương Hành Huệ Bồ Tát Ma 
Ha Tát.  
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Tây bắc phương Bảo Thắng Bồ Tát 
Ma Ha Tát.  

Bắc phương Thắng Thụ Bồ Tát Ma 
Ha Tát. 

ðông bắc phương Ly Trần Bồ Tát 
Ma Ha Tát. 

Thượng phương Hỷ Thụ Bồ Tát Ma 
Ha Tát.  

Hạ phương Liên hoa Thắng bồ Tát . 
Cùng với vô lượng trăm nghìn Câu 

chi Bồ Tát Ma Ha Tát cùng ñến nơi này, 
trong tay mỗi vị ñều cầm ñủ loại hương 
thơm, rắc các loại hoa, và tấu lên vô 
lượng âm nhạc ñể cúng dường ñức Như 
Lai. Sau khi mỗi vị ñỉnh lễ chân Phật 
xong, thì lùi về chỗ ngồi, chắp tay cung 
kính, nhất tâm chiêm ngưỡng tôn dung 
chư Phật Thế Tôn. 
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ðA KINH 
 

QUÁN NHƯ LAI PHẨM THỨ HAI 
Bấy giờ ðức Thế Tôn từ trong tam 

muội ñứng dậy ngồi lên tòa Sư Tử và 
nói với ñại chúng: “Ta biết mười sáu 
quốc vương các ông ñều ñang nghĩ 
như thế này: ðức Thế Tôn nhân từ, 
Ngài ñem lợi lạc bao trùm khắp cõi 
nhân sinh. Phận làm vua như chúng 
con, không biết phải nên hộ quốc như 
thế nào?” 

Này thiện nam tử! Nay ta trước tiên 
vì các vị Bồ Tát Ma Ha Tát mà nói bảo 
hộ quả Phật, hộ mười ðịa hành, các 
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ông ñều nên lắng nghe, lắng nghe mà 
suy xét cho thật kỹ. 

Bấy giờ ñại chúng và vua Ba Tư 
Nặc nghe Phật nói xong ñều cùng tán 
thán: “Lành thay! Lành thay!”. Rồi 
cùng rắc vô lượng các loại hoa quý vi 
diệu, các loài hoa ấy ở trên không trung 
biến thành bảo cái, bao trùm khắp cả 
ñại chúng, không nơi nào thiếu.  

Lúc ñó vua Ba Tư Nặc từ chỗ ngồi 
ñứng dậy, ñỉnh lễ Phật xong, chắp tay 
quỳ xuống cung kính mà bạch với ðức 
Phật rằng: Bạch ðức Thế Tôn! Bồ Tát 
Ma Ha Tát phải làm như thế nào ñể hộ 
quả Phật, và mười ðịa hành phải hộ 
làm sao?  

ðức Phật liền nói với vua Ba Tư 
Nặc rằng: Người hộ Phật quả, chư Bồ 
Tát Ma Ha Tát phải nên trụ như thế 
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này, việc giáo hóa các loài trứng sinh, 
thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, thì không 
nên quán vào sắc tướng, không quán 
sắc tướng như: Thọ, tưởng, hành, thức, 
nhân ngã tri kiến, thường lạc tịnh ñảo, 
tứ nhiếp, lục ñộ, nhị ñế tứ ñế, lực vô uý 
ñẳng hết thẩy các hạnh. Cho ñến quán 
chư vị Bồ Tát, các ñức Như Lai cũng 
ñều như vậy, không quán tướng, không 
quán như. 

Tại sao như vậy? Vì tính của các 
pháp là chân thực, không ñến cũng 
không ñi, không sinh cũng không diệt, 
ñồng chân tế, bằng pháp tính, không 
hai mà cũng không hề sai khác, chỉ là 
một giống như hư không, uẩn, xứ, giới 
tướng không có ngã là của bản thân 
mình, cũng không có ngã sở là những 
việc xung quanh mình. ðây chính là Bồ 
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Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La 
Mật ða. 

Vua Ba Tư Nặc liền bạch với ðức 
Phật rằng: Bạch ðức Thế Tôn! Nếu 
tính của Bồ Tát và chúng sinh chỉ là 
một không phải hai, vậy thì Bồ Tát lấy 
tướng gì ñể mà giáo hóa chúng sinh? 

ðức Phật nói rằng: Này ðại Vương! 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức thường lạc 
ngã tịnh, pháp tính không trụ ở sắc, 
không trụ vào không phải sắc. Thọ, 
tưởng, hành, thức, thường lạc ngã tịnh, 
không trụ ở tịnh cũng không trụ ở 
không tịnh. 

Tại sao như vậy! Vì tính của mọi 
pháp là không, vốn do Thế ñế, do Tam 
giả. Tất cả mọi hữu tình: Uẩn, xứ, giới 
pháp, tạo phúc, phi phúc, bất ñộng 
hạnh ñẳng, ñều có nhân quả: Mọi hạnh 
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mà các bậc hiền thánh trong tam thừa 
ñã tu, cho ñến Phật quả ñều có danh là 
hữu: Sáu mươi hai kiến cũng ñều có 
danh là hữu. 

Này ðại Vương! Nếu chấp trước 
vào danh tướng ñể phân biệt các pháp, 
lục thú, tứ sinh, tam thừa hành quả, 
tức là không thấy ñược thực tính của 
các pháp. 

Vua Ba Tư Nặc bạch với ðức Phật 
rằng: Bạch ðức Thế Tôn! Thực tính 
của mọi pháp là thanh tịnh bình ñẳng, 
không phải là có mà cũng không phải là 
không có. Vậy biết trí chiếu như thế 
nào? 

ðức Phật nói rằng: Này ðại Vương! 
Trí chiếu thực tính, không có cũng 
không phải không có.  

Tại sao như vậy? Vì tính của pháp 
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là không, cho nên sắc, thụ, tưởng, hành, 
thức, mười hai xứ, mười tám giới; sỹ 
phu sáu giới, mười hai nhân duyên, nhị 
ñế, tứ ñế, tất cả ñều là không. Vì tất cả 
chư pháp vừa sinh lại diệt, vừa có lại 
không, sát na sát na ñều là như vậy. 

Tại làm sao vậy? Vì trong mỗi 
niệm có chín mươi sát na, mỗi một sát 
na lại trải qua chín trăm lần sinh diệt, 
mọi hữu vi pháp ñều là không. Lấy 
thậm thâm Bát Nhã Ba La Mật ða ñể 
quán chiếu mọi pháp, tất cả ñều là 
không: Trong không, ngoài không, 
trong ngoài ñều không, không không, 
ñại không, thắng nghĩa không, hữu vi 
không, vô vi không, vô thủy không, tất 
kính không, tan không, bản tính 
không, tự tướng không. 

Tất cả mọi pháp ñều không, cho nên 
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Bát Nhã Ba La Mật ða không, nhân 
không, Phật quả không, không không 
vốn không. Mọi hữu vi pháp, pháp tích 
tập nên có, thọ tích tập nên có, danh 
tích tập nên có, nhân tích tập nên có, 
quả tích tập nên có, lục thú vốn có, 
thập ñịa vốn có, Phật quả vốn có, tất cả 
ñều có. 

Này thiện nam tử! Nếu Bồ Tát trụ 
vào pháp tướng, là có ngã tướng, nhân 
tướng, tri kiến của loài hữu tình, vì trụ 
thế gian nên không phải là Bồ Tát. Tại 
sao lại nói như vậy? Vì tất cả mọi pháp 
vốn là không, nếu ở mọi pháp mà ñạt 
ñược bất ñộng, không sinh không diệt, 
không tướng, không không tướng, 
không nên khởi kiến. Tại sao như vậy? 
Vì tất cả mọi pháp ñều là như thế. 

Chư Phật, Pháp, Tăng cũng ñều 
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như vậy. Chỉ trong một niệm ñầu tiên, 
trí thánh hiện ra trước mắt, ñã có ñầy 
ñủ tám vạn bốn nghìn Ba La Mật ða, 
tên Hoan Hỷ ðịa. Mọi chướng tiêu trừ, 
chứng tận giải thoát, vận tải danh thừa. 
Khi tướng ñộng diệt, danh Kim Cương 
ðịnh, thể tướng bình ñẳng, tên là tất cả 
mọi trí trí. 

Này ðại Vương! Tất cả mọi câu chữ 
văn tự trong Bát Nhã Ba La Mật ða 
này là do trăm Phật, nghìn Phật, trăm 
nghìn vạn ức hết thẩy chư Phật ñều 
cùng diễn thuyết. Nếu có người ñem 
bảy thứ báu trong khắp tam thiên ñại 
thiên thế giới, ñể dùng bố thí thì tất cả 
mọi hữu tình chúng ñều ñược ñắc quả 
vị A La Hán. Nhưng cũng không bằng, 
có người ñối với trong kinh, cho ñến chỉ 
cần một niệm tịnh tín, huống hồ lại 
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luôn thọ trì, ñọc tụng, giải nghĩa dù chỉ 
một câu.  

Tại sao như vậy? Tính của văn tự là 
xa rời, không có tướng của văn tự, 
không có pháp cũng không phải không 
có pháp. Bát Nhã vốn là không, Bồ Tát 
cũng không. Tại sao như vậy? Ở trong 
thập ñịa, ñịa ñịa ñều có khởi sinh, trụ 
sinh và diệt sinh, ba mươi sinh này tất 
cả ñều là không, hết thẩy trí trí cũng lại 
ñều không. 

Này ðại Vương! Nếu Bồ Tát còn 
biết cảnh, biết trí, biết nói, biết thọ, thì 
ñó không phải là tri kiến của bậc 
thánh nhân, chỉ là tri kiến của hạng 
ngu phu. Phải chịu quả báo hư vọng 
của loài hữu tình ở trong tam giới. Cõi 
trời Dục giới thì ñã phân biệt ñược các 
nghiệp ñã tạo tác. Cõi trời Tịnh Lự 
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thứ tư ở trong Sắc Giới thì ñã ñịnh 
ñược mọi nghiệp tạo tác. Cõi trời Vô 
Sắc Tứ Không, ñịnh mọi khởi nghiệp, 
nghiệp quả ba cõi ñều là không, căn 
bản vô minh ở trong tam giới cũng ñều 
là không. Thánh vị ở chư ñịa ñều ñã 
tận hết mọi lậu, không còn sinh diệt, ở 
trong tam giới còn dư các tập vô minh, 
quả báo biến dị lại cũng là không. Bậc 
ñẳng giác Bồ Tát chứng ñược Kim 
Cương ðịnh, nhân quả của hai lần 
chết là không, tất cả mọi trí cũng 
không. Phật vô thượng giác, chủng trí 
viên mãn, trạch phi trạch diệt, chân 
tịnh pháp giới, tính tướng bình ñẳng, 
ứng dụng cũng không.  

Này thiện nam tử! Nếu có tu tập Bát 
Nhã Ba La Mật ða thì người thuyết 
giảng và người nghe ñược, ví như 
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huyễn ảo, không diễn nói cũng chẳng 
thính nghe. Pháp ñồng pháp tính, giống 
như hư không, tất cả mọi pháp cũng 
ñều như vậy. 

Này ðại Vương! Chư Bồ Tát Ma Ha 
Tát phải hộ quả Phật ñó là như vậy. 

Khi ñó ðức Thế Tôn hỏi vua Ba Tư 
Nặc: Ông lấy tướng gì, ñể mà quán 
chiếu Như Lai? 

Vua Ba Tư Nặc ñáp: Quán thực 
tướng của thân, quán Phật cũng vậy, 
không tiền tế, không hậu tế, không 
trung tế, không trụ ở tam tế, không rời 
khỏi tam tế.  

Không trụ ở năm uẩn, cũng không 
xa rời năm uẩn; 

Không trụ ở tứ ñại, cũng không xa 
rời tứ ñại; 

Không trụ ở lục xứ, cũng không xa 
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rời lục xứ; 
Không trụ ở tam giới, cũng không 

xa rời tam giới; 
Không trụ ở phương nào, cũng 

không xa rời phương nào;  
Minh hay vô minh không phải là 

một, cũng chẳng khác biệt;  
Không ở bên này mà cũng chẳng ở 

bên kia;  
Không phải thanh tịnh mà cũng 

không phải uế tạp;  
Không phải hữu vi mà cũng chẳng 

có vô vi;  
Không có tự tướng cũng không có 

tha tướng;  
Không danh tự mà cũng không có 

tướng;  
Không mạnh mà cũng không yếu;  
Không thị hiện mà cũng không diễn 
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thuyết;  
Không bố thí mà cũng không bủn xỉn;  
Không có giới luật mà cũng chẳng 

có phạm giới;  
Không có nhẫn nhịn mà cũng không 

có tức giận;  
Không có tinh tiến mà cũng không 

có lười nhác; 
Không ñịnh mà cũng không loạn;  
Không phải trí mà cũng chẳng phải ngu;  
Không ñến mà cũng không ñi;  
Không vào mà cũng không ra;  
Không có phúc ñiền, mà cũng chẳng 

phải không có phúc ñiền;  
Không có tướng mà cũng không 

phải là không có tướng;  
Không nhận lấy cũng không xả bỏ,  
Không phải to cũng không phải nhỏ;  
Không thấy mà cũng không nghe;  
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Không giác ngộ mà cũng không 
thấy biết;  

Tâm hành xứ diệt, ngôn ngữ ñạo 
ñoạn, giống như chân tế cùng các tính 
pháp. Con lấy tướng này ñể quán 
Như Lai. 

ðức Phật nói rằng: Này thiện nam 
tử! Như những ñiều ông ñã nói. Lực vô 
úy và hằng sa công ñức của chư Phật 
Như Lai, mọi pháp bất cộng cũng ñều 
cũng như vậy. Người tu Bát Nhã Ba La 
Mật ða nên quán như vậy, nếu quán 
khác ñi gọi là tà quán. 

Khi ðức Phật nói bài pháp này xong, 
thì có vô lượng ñại chúng chứng ñược 
pháp nhãn thanh tịnh. 
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ðA KINH 
 

BỒ TÁT HẠNH  PHẨM THỨ BA 
Lúc ñó vua Ba Tư Nặc bạch với ðức 

Phật rằng: Bạch ðức Thế Tôn! Bồ Tát 
Ma Ha Tát hộ thập ñịa hạnh, thì nên tu 
hành như thế nào? Giáo hóa chúng 
sinh nên làm thế nào? Lại nữa nên lấy 
tướng gì ñể trụ quán sát? 

ðức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: 
Chư Bồ Tát nên lấy năm pháp nhẫn ñể 
mà tu hành. Năm pháp nhẫn là: Phục 
nhẫn, tín nhẫn, thuận nhẫn, vô sinh 
nhẫn, ñều có ba bậc trên, giữa và dưới, 
ở tịch diệt nhẫn có trên và dưới, ñó ñều 
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gọi là Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã Ba La 
Mật ða.  

Này thiện nam tử! Khởi ñầu là ñịa 
vị phục nhẫn, khởi tập chủng tính, tu 
mười trụ hạnh, sơ phát tâm tướng. Có 
hằng hà sa số chúng sinh kiến Phật, 
Pháp, Tăng, phát tâm mười tín, mười 
tín ñó là: Tín tâm, niệm tâm, tinh tiến 
tâm, huệ tâm, ñịnh tâm, không thoái 
chuyển tâm, giới tâm, nguyện tâm, hộ 
pháp tâm, hồi hướng tâm. Có ñủ mười 
tâm này, mới có ñược phần nào giáo 
hóa chư chúng sinh, vượt qua ñược nhị 
thừa và tất cả mọi thiện ñịa, ñây là Bồ 
Tát mới trường dưỡng tâm, ñó là thánh 
thai vậy. 

Lại nữa! Tính của Bồ Tát ở trong 
chủng tính, tu hành mười loại Ba La 
Mật ða, phát khởi mười thứ ñối trị, ñó 
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là: Quán sát thân, thọ, tâm, pháp, bất 
tịnh, chư khổ, vô thường, vô ngã. Trị 
ba bất thiện căn, tham, sân, si, khởi 
phát bố thí, từ bi, trí huệ, ba loại thiện 
căn. Quán sát ba ñời trong quá khứ 
nhân nhẫn, hiện tại nhân quả nhẫn, vị 
lai quả nhẫn. Vị Bồ Tát này mang lại 
lợi ích lớn cho mọi chúng sinh, muốn 
vượt qua ñược ngã kiến, nhân kiến, 
chúng sinh ñẳng kiến, những tư tưởng 
trái nghịch của chúng ngoại ñạo không 
làm suy hoại.  

Lại nữa! Tu mười hồi hướng là con 
ñường trồng tính của Bồ Tát, phát khởi 
mười tâm nhẫn, ñó là quán năm uẩn, 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chứng ñược 
giới nhẫn, ñịnh nhẫn, tuệ nhẫn, giải 
thoát nhẫn, giải thoát tri kiến nhẫn. 
Quán chiếu nhân quả ở trong ba cõi, 
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chứng ñắc không nhẫn, vô tưởng nhẫn, 
vô nguyện nhẫn. Quán nhị ñế giả thực, 
chư pháp vô thường, ñắc vô thường 
nhẫn, mọi pháp ñều là không mà ñắc 
vô sinh nhẫn. Vị Bồ Tát này làm 
Chuyển Luân Thánh vương, có thể 
mang lại lợi ích rộng lớn cho tất cả mọi 
chúng sinh. 

Lại nữa! Tín nhẫn Bồ Tát ñó là 
Hoan Hỷ ðịa, Ly Cấu ðịa, Phát Quang 
ðịa, có thể ñoạn trừ ba chướng và mọi 
trói buộc của sắc phiền não, thực hành 
tứ nhiếp pháp: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, 
ñồng sự. Tu bốn vô lượng: Từ vô lượng 
tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, 
xả vô lượng tâm. Có ñầy ñủ bốn hoằng 
nguyện: ðoạn trừ mọi triền cái, thường 
giáo hóa chúng sinh, tu tri kiến Phật, 
thành vô thượng giác. Trụ ở ba môn 
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giải thoát: Không giải thoát môn, vô 
tướng giải thoát môn, vô nguyện giải 
thoát môn. ðây chính là những hạnh tu 
căn bản từ khi sơ phát tâm ñến khi ñạt 
ñược Nhất Thiết Trí của Bồ Tát Ma Ha 
Tát, mang tới lợi ích an lạc cho tất cả 
chúng sinh. 

Lại nữa! Thuận nhẫn Bồ Tát ñó là 
Diệm Huệ ðịa, Nan Thắng ðịa, Hiện 
Tiền ðịa, có thể ñoạn tận tam chướng 
và mọi trói buộc của tâm phiền não, có 
thể một thân biến khắp ức cõi Phật ñộ 
ở khắp mười phương, thị hiện mọi biến 
hóa thần thông không thể nói hết, làm 
lợi lạc cho hết thảy chúng sinh. 

Lại nữa! Vô sinh nhẫn Bồ Tát ñó là 
Viễn Hành ðịa, Bất ðộng ðịa, Thiện 
Huệ ðịa, có thể ñoạn trừ ñược mọi tập 
khí sắc tâm, lại có thể thị hiện vô số 
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hóa thân không thể nói hết, tùy loại 
mà làm nhiêu ích cho tất cả mọi loài 
chúng sinh. 

Lại nữa! Tịch diệt nhẫn ñó là chư 
Phật và các vị Bồ Tát cũng nương dựa 
theo nhẫn này. Kim Cương Dụ ðịnh 
trụ ở dưới nhẫn này gọi là Bồ Tát, còn 
như trụ tại nhẫn trên gọi là Nhất Thiết 
Trí. Quán ñược Thắng Nghĩa ðế, ñoạn 
trừ ñược tướng vô minh thì gọi là ñẳng 
giác. Nhất tướng hay vô tướng ñều bình 
ñẳng không hai, ñó chính là ñịa thứ 
mười một Nhất Thiết Trí ðịa, không có 
có mà cũng chẳng không có không, 
trong sạch thanh tịnh, không ñến mà 
cũng không ñi, thường trụ bất biến, 
ñồng như chân tế, cùng với pháp tính, 
vô duyên ñại bi thường giáo hóa chúng 
sinh, mang nhất thiết trí tới giáo hóa 
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các loài hữu tình ở trong tam giới.  
Này thiện nam tử! Tất cả phiền não 

của mọi loài chúng sinh, mọi nghiệp 
khác nhau khi quả thành thục, hai 
mươi hai căn cũng không ra ngoài tam 
giới, Chư Phật ñã chỉ dẫn: Ứng, hóa, 
pháp thân cũng không ly rời khỏi chỗ 
này. Nếu có người nói rằng: Ngoài tam 
giới ra, còn có một chúng sinh giới, 
ñây là kinh của ngoại ñạo cũng ñã 
từng nói ñến. 

Này ðại Vương! Ta thường nói với 
mọi chúng sinh; Người ñoạn trừ ñược 
vô minh của tam giới thì gọi là Phật, tự 
tính thanh tịnh thì gọi là giác tính vốn 
có, tức là Nhất Thiết Trí Trí của chư 
Phật, do vậy mà chúng sinh thành ñược 
cái gốc của tính giác, mà cũng gọi là 
bản nguyện hạnh của chư Phật Bồ Tát. 
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ðây là một trong những việc tu hành 
năm nhẫn trong số mười bốn nhẫn của 
Bồ Tát vậy. 

ðức Phật lại nói: Này ðại Vương! 
Khi trước ông hỏi: Bồ Tát giáo hóa 
chúng sinh như thế nào? Bồ Tát Ma Ha 
Tát nên giáo hóa chúng sinh từ sơ nhất 
ñịa ñến ñịa sau cùng, cũng như thế này, 
từ hành xứ chỗ mình cho ñến Phật 
hành xứ, vì tất cả mọi tri kiến vậy.  

Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát trụ tại trăm 
Phật sát, làm vua Chuyển Luân Thánh 
ở các Thiệm Bộ Châu, tu trăm pháp 
minh môn, lấy ðàn Ba La Mật ða ñể 
trụ tâm bình ñẳng giáo hóa tất cả mọi 
chúng sinh tại tứ châu thiên hạ.  

Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát trụ tại nghìn 
Phật sát, làm vua ở cõi trời ðao Lợi, tu 
nghìn pháp minh môn, giảng thuyết 
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mười thiện ñạo, giáo hóa tất cả mọi 
chúng sinh. 

Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát trụ tại vạn 
Phật sát, làm vua ở cõi trời Dạ Ma, tu 
vạn pháp minh môn, dựa theo Tứ Thiền 
ðịnh giáo hóa tất cả mọi chúng sinh. 

Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát trụ tại ức 
Phật sát, làm vua ở cõi trời ðổ Sử ða, 
tu ức pháp minh môn, hành Bồ ðề 
phận pháp, giáo hóa tất cả mọi chúng 
sinh. 

Nếu Bồ Tát trụ tại trăm ức Phật sát, 
làm vua ở cõi trời Hóa Lạc, tu trăm ức 
pháp minh môn, nhị ñế, tứ ñế, giáo hóa 
tất cả mọi chúng sinh. 

Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát trụ tại nghìn 
ức Phật sát, làm vua ở cõi trời Tha Hóa 
Tự Tại, tu nghìn ức pháp minh môn, 
mười hai nhân duyên, dùng trí tuệ giáo 
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hóa tất cả mọi chúng sinh.  
Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát trụ tại vạn 

ức Phật sát, làm Phạm Vương ở cõi trời 
Sơ Thiền, tu vạn ức pháp minh môn, 
ñem trí phương tiện thiện xảo ñể giáo 
hóa tất cả mọi chúng sinh. 

Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát trụ tại 
trăm vạn vi trần số Phật sát, làm 
Phạm Vương ở cõi trời Nhị Thiền, tu 
trăm vạn vi trần số pháp minh môn, 
thần thông song chiếu bình ñẳng, 
nguyện dùng trí tuệ giáo hóa tất cả 
mọi chúng sinh. 

Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát trụ tại trăm 
vạn ức A Tăng Kỳ vi trần số Phật sát, 
làm Phạm Vương ở cõi trời Tam Thiền, 
tu trăm vạn ức A Tăng Kỳ vi trần số 
pháp minh môn, lấy Tứ vô ngại trí giáo 
hóa tất cả mọi chúng sinh. 
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Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát trụ tại 
không thể nói hết, không thể nói hết 
Phật sát, làm Phạm Vương ở cõi trời 
Tứ Thiền, làm vua Tam Giới, tu 
không thể nói hết, không thể nói hết 
pháp minh môn, chứng ñắc Lý Tận 
Tam Muội, cùng Phật ñi khắp cùng 
tận Tam giới, nguyện ñem lợi ích bao 
trùm khắp cả mọi chúng sinh, như 
cảnh giới của Phật.  

ðó chính là việc Bồ Tát Ma Ha Tát 
thị hiện mọi thân vương ñể hóa ñạo. 
Các ñức Như Lai ở khắp mười phương 
cũng ñều như thế, chứng Vô thượng 
giác, thường biến hiện khắp pháp giới 
mang lại lợi lạc cho mọi chúng sinh. 

Khi ñó tất cả ñại chúng ñều từ chỗ 
ngồi ñứng dậy, rắc ra vô lượng hoa 
không thể nói hết ñược, lại ñốt lên vô 
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lượng hương không thể nói hết ñể cúng 
dường, cung kính, tán thán Như Lai. 
Khi ñó vua Ba Tư Nặc ñứng trước Phật 
nói kệ rằng: 

 
ðạo sư Thế Tôn thân Kim Cương,  
Tâm hạnh tịch diệt chuyển pháp luân 
Âm tròn tám biện ñều khai diễn,  
Thời chúng ñắc ñạo vạn ức trăm.  
Trời người ñều tu hạnh xuất ly,  
Luôn tập tất cả ñạo Bồ Tát. 
Công ñức năm nhẫn diệu pháp môn,  
Mười bốn Bồ Tát luôn nghe rõ.   
Ba hiền mười thánh, hành nhẫn hạnh,  
Chỉ có Phật ðà ñạt tới nơi.   
Trong biển Phật Pháp tam bảo tạng,  
Vô lượng công ñức nhiếp ở trong  
Bồ Tát phát mười ñại thiện tâm,  
Dài hơn tam giới luân hồi biển,  
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Thiện trung hạ phẩm Túc Tán Vương, 
Thập thiện thượng phẩm Thiết 

 Luân Vương  
ðồng Luân tập chủng dưới nhị thiên,  
Tam giới Ngân Luân tính trồng tính  
Kiên ñức ñạo chủng Chuyển Luân Vương, 
Thất bảo Kim Luân tứ thiên hạ, 
Nhẫn ẩn thánh thai ba mươi người,  
Mười trụ mười hạnh mười hồi hướng, 
Ba ñời chư Phật trong tu học,  
ðều từ nhẫn nhục mà sinh ra, 
Tất cả Bồ Tát hành căn bản,  
Cho nên phát tâm, tín tâm khó. 
Nếu ñắc tín tâm không thoái chuyển,  
Tiến nhập vô sinh sơ ñịa ñạo . 
Hóa lợi tự tha ñều bình ñẳng,  
Tên gọi Bồ Tát sơ phát tâm 
Bồ Tát hoan hỉ Chuyển Luân Vương,  
Chiếu lý hai ñế ñều bình ñẳng, 
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Giáo hóa hữu tình ñi trăm nước,  
ðàn thí thanh tịnh lợi quần sinh 
Nhập lý Bát Nhã tên là trụ,  
Trụ sinh ñức hạnh gọi là ñịa, 
Sơ trụ nhất tâm ñủ mọi ñức,  
Trong Thắng nghĩa ñế mà không ñộng. 
Bồ Tát Ly Cấu Nhẫn Lợi vương,  
Hiện thân sáu cõi nghìn quốc ñộ, 
Giới ñủ thanh tịnh tất tròn ñầy,  
Vĩnh viễn xa rời mọi lỗi lầm. 
Không tướng không duyên chân 

 thực tính,  
Không thể không sinh không chiếu hai  
Bồ Tát Phát Quang Dạ Ma vương,  
Hiện thân ñi ñến vạn cõi Phật. 
Thiện năng thông ñạt Tam Ma ðịa,  
Ẩn hiện tự tại ñủ ba minh, 
Hoan Hỷ, Ly Cấu và Phát Quang,  
Diệt trừ Sắc buộc chư phiền não, 
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Quán chiếu tất cả thân, khẩu, nghiệp 
Pháp tính thanh tịnh chiếu viên thông 
Diệm Huệ Bồ Tát ñại tinh tiến,  
Vua trời ðổ Sử ñi ức cõi, 
Thực trí tịch diệt phương tiện trí,  
ðạt lý vô sinh chiếu có không, 
Nan Thắng Bồ Tát chứng bình ñẳng,  
Hóa Lạc Thiên Vương trăm ức quốc. 
Quán không không ñế, không hai tướng,  
ðủ cả sáu cõi hiện thân ñầy  
Hiện tiền Bồ Tát Tự Tại Vương,  
Chiếu kiến duyên sinh tướng là một 
Thắng Nghĩa trí quang năng biến mãn, 
Tới nghìn ức ñộ hóa chúng sinh 
Diệm Huệ, Nan Thắng, Hiện Tiền ðịa,  
ðoạn trừ ba chướng mê hoặc tâm, 
Không tuệ, tịch nhiên vô duyên quán,  
Hoàn chiếu tâm không vô lượng cảnh. 
Viễn hành Bồ Tát Sơ Thiền Vương,  
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Trụ tại vô tướng vô sinh nhẫn, 
Phương tiện thiện xảo ñều bình ñẳng,  
ði vạn ức ñộ hóa quần sinh 
Tiến nhập bất ñộng pháp lưu ñịa,  
Không còn phân ñoạn vượt mọi hữu, 
Thường quán Thắng Nghĩa chiếu 

 không hai,  
Hai mươi mốt sinh không tịch hành 
Thuận ñạo pháp ái vô minh tập,  
Viễn hành ñại sĩ năng tự ñoạn 
Bất ñộng Bồ Tát Nhị Thiền Vương,  
ðắc biến muôn thân thường tự tại, 
Năng ở trăm vạn vi trần sát,  
Biến hóa tùy hình giáo chúng sinh 
Hiểu rõ ba ñời vô lượng kiếp,  
Ở ñệ nhất nghĩa tâm không ñộng 
Thiện Huệ Bồ Tát Tam Thiền Vương,  
Cùng lúc hiện thân nghìn hằng số, 
Thường ở vô vi không tịch hạnh,  
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Hằng sa Phật Tạng một niệm minh. 
Pháp Vân Bồ Tát Tứ Thiền Vương, 
Ở ức hằng sa ñộ chúng sinh, 
ðầu nhập Kim cương ngộ hết thẩy,  
Hai mươi chín ñời luôn tự ñộ, 
Trong Tịch diệt nhẫn quán hạ nhẫn,  
Nhất chuyển diệu giác vô ñẳng ñẳng. 
Bất ðộng, Thiện Huệ, Pháp Vân ðịa, 
Vô minh từ trước ñều trừ tận, 
ðều chuyển vô minh, tướng, tập, thức,  
Lý tròn nhị ñế không cùng tận.  
Chính giác vô tướng biến pháp giới, 
Ba mươi sinh tận trí viên minh, 
Tịch chiếu vô vi chân giải thóat,  
ðại bi ứng hiện khắp vô cùng, 
Trạm nhiên bất ñộng thường an ổn,  
Quang minh biến chiếu khắp muôn nơi, 
Tam hiền thập thánh trụ quả báo, 
Duy chỉ Phật ñà trụ tịnh cư. 
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Tất cả hữu tình ñều tạm trụ,  
Lên Kim Cương nguyên thường bất ñộng, 
Tam nghiệp Như Lai ñức vô lượng,  
Thương xót thường theo chư chúng sinh. 
Vô thượng pháp vương trong rừng người,  
Che phủ ñại chúng vô lượng quang 
Miệng thường thuyết pháp nghĩa phi vô,  
Tịch diệt tâm trí vô duyên chiếu. 
Sử tử tòa trung ngồi diễn thuyết, 
Câu nghĩa vi diệu chưa từng có, 
Trần sa sát ñộ, ñều chấn ñộng,  
ðại chúng hoan hỉ ñược lợi lạc. 
Thế Tôn khéo nói mười bốn vua,  
Vì thế con nay ñầu ñỉnh lễ. 
 
Khi ấy, hàng trăm vạn ức hằng hà 

sa số ñại chúng, nghe ðức Thế Tôn và 
vua Ba Tư Nặc, diễn thuyết công ñức 
vô lượng, của mười bốn pháp nhẫn, ñều 
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thu ñược pháp hỷ lợi lớn, ñại chúng 
nghe pháp xong chứng ngộ giải thoát, 
ñắc ñược Vô sinh pháp nhẫn, nhập vào 
chính vị. 

Khi ñó ðức Thế Tôn liền nói với ñại 
chúng: Vua Ba Tư Nặc ở ñời quá khứ 
mười nghìn kiếp trước, trong ñời Phật 
Pháp Long Quang Vương làm Tứ ðịa 
Bồ Tát, còn ta làm Bát ðịa Bồ Tát, nay 
ở trước ta ðại Sư Tử Hống mà nói nời 
này. ðúng vậy! ðúng vậy! ðúng thật 
như những ñiều ông vừa nói. Hiểu 
ñược nghĩa chân thực không thể nghĩ 
bàn, duy chỉ có Phật với Phật mới biết 
hết ñược việc này. 

Này thiện nam tử! Mười bốn nhẫn 
này, chư Phật pháp thân, chư Bồ Tát 
hành, không thể nghĩ bàn, không thể ño 
ñếm ñược. Tại sao như vậy? Tất cả chư 
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Phật ñều sinh ra từ Bát Nhã Ba La Mật 
ða, hóa trong Bát Nhã Ba La Mật ða, 
diệt trong Bát Nhã Ba La Mật ða. Kỳ 
thực sinh mà không sinh, hóa mà 
không hóa, diệt mà không diệt. Có một 
không hai, không có tướng mà không 
phải là không có tướng, không có ta mà 
cũng không có người, không ñến cũng 
không ñi, giống như hư không vậy. 

Này thiện nam tử! Tính của tất cả 
chúng sinh, không sinh không diệt, do 
chư pháp tập huyễn hóa mà sinh ta Có, 
Uẩn, Xứ, Giới tướng, không hợp không 
tan, pháp ñồng pháp tính, tịch nhiên là 
không. Tất cả mọi chúng sinh ñều có tự 
tính thanh tịnh, mọi sự tạo tác ñều 
không buộc cũng không cởi, không có 
nhân, không có quả mà cũng không 
phải không có nhân quả, mọi khổ, thọ, 
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hành, phiền não, biết rằng ngã tướng, 
nhân tướng, tri kiến thọ giả, tất cả vốn 
là không. Cảnh giới pháp vốn là không, 
không, không tướng, không tạo tác, 
không thuận theo ñiên ñảo, không 
thuận theo huyễn hóa, không có tướng 
của lục thú, không có tứ sinh tướng, 
không có thánh nhân tướng, không có 
Tam Bảo tướng, vốn như hư không vậy. 

Này thiện nam tử! Thậm thâm Bát 
nhã, không trí không kiến, không hành 
không duyên, không xả không thọ, trụ 
chính quán sát mà không quán chiếu 
tướng, người hành ñạo này vốn như hư 
không vậy. 

Tướng của pháp cũng như vậy, tâm 
có sở ñắc, tâm vô sở ñắc, ñều là vô sở ñắc.  

Cho nên Bát nhã, không tiếp xúc với 
ngũ uẩn, cũng không xa rời ngũ uẩn, 
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không tiếp xúc với chúng sinh, mà cũng 
không xa rời chúng sinh, không tiếp 
xúc với cảnh giới, mà cũng không xa 
rời cảnh giới, không tiếp xúc với hành 
giải, mà cũng không xa rời hành giải, 
các tướng như vậy nhiều không thể ño 
ñếm cho hết ñược. 

 Cho nên tất cả chư Bồ Tát Ma Ha 
Tát, tu tập tất cả mọi hạnh, nhưng 
không tới ñược cứu cánh, mà vẫn ở tại 
trong hạnh. Tất cả chư Phật ñều biết 
như huyễn hóa, nên các ngài chứng ñắc 
không trụ tướng mà ở trong hóa, thế 
mới biết mười bốn nhẫn thật khó thể 
nghĩ bàn. 

Này thiện nam tử! Nay ông ñã nói 
công ñức tạng này, có lợi ích vô cùng 
lớn lao cho tất cả mọi chúng sinh. Giả 
sử có vô lượng hằng hà sa số các vị 
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Thập ðịa Bồ Tát nói công ñức này, như 
một giọt nước nằm trong trăm nghìn 
vạn ức phần của biển, ba ñời chư Phật 
ñều có thể biết, tất cả chư hiền thánh 
cũng ñều xưng tán, vì vậy hôm nay ta 
chỉ nói sơ lược một phần nhỏ công ñức 
mà thôi. 

Này thiện nam tử! Thập tứ nhẫn 
này, là phương pháp tu hành trong ñời 
quá khứ hiện tại, của chư tất cả chư vị 
Bồ Tát ở trong mười phương thế giới. 
Mọi hiển thị của các chư Phật, chư 
Phật vị lai, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát 
cũng ñều như vậy. Nếu Phật Bồ Tát 
không từ môn này mà ñắc ñược Nhất 
Thiết Trí, sẽ không có ở tại nơi này. Tại 
sao vậy? Vì chư Phật Bồ Tát vốn không 
có con nào ñường khác. 

Này thiện nam tử! Nếu có người nào 
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nghe theo pháp này mà trụ ở Trụ nhẫn, 
Hành nhẫn, Hồi hướng nhẫn- Hoan hỉ 
nhẫn, Ly cấu phát quang nhẫn, Diệm 
huệ nhẫn, Nan thắng nhẫn, Hiện tiền 
nhẫn, Viễn hành nhẫn, Bất ñộng nhẫn, 
Thiện huệ nhẫn, Pháp vân nhẫn, Chính 
giác nhẫn, có thể phát khởi một niệm 
thanh tịnh tín, người này sẽ vượt qua 
ñược tất cả mọi khổ nạn trong trăm 
kiếp, nghìn kiếp vô lượng vô biên hằng 
hà sa số kiếp, lại không phải ñoạ vào ác 
thú, chẳng bao lâu sẽ chứng ñắc ñược 
quả vô thượng chính ñẳng chính giác.  

Khi ấy, mười ức cùng tên là Hư 
Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, cùng 
vô lượng vô số ñại chúng cùng nhẩy lên 
hoan hỷ, thừa uy thần của ðức Phật, 
phổ hiện khắp mười phương hằng hà sa 
số chư Phật, các vị Phật ấy ñều ñang ở 
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trong ñạo tràng của mình thuyết giảng 
pháp mười bốn nhẫn, so với những 
ñiều mà ñức Thế Tôn Thích Ca ñã 
thuyết giảng không hề sai khác, ai ai 
cũng vô cùng hoan hỉ, như thuyết tu 
hành Bát Nhã Ba La Mật ða.  

Lúc ñó, ðức Thế Tôn nói với vua Ba 
Tư Nặc: Khi trước ông hỏi: “Lại nữa 
nên lấy tướng gì ñể quán sát?”. Nay ta 
sẽ vì ông mà trả lời: Bồ Tát Ma Ha Tát 
nên quán sát như thế này: Lấy thân 
huyễn hóa ñể nhìn huyễn hóa, chính trụ 
bình ñẳng không có kia mà cũng không 
có ta.  

Quán sát như vậy ñể giáo hóa làm 
lợi ích chúng sinh, mà chư hữu tình ở 
kiếp xa xưa, thức sơ sát na khác với gỗ 
ñá, sinh ñắc nhiễm tịnh, các thức lại tự 
lấy vô lượng vô số nhiễm tịnh làm cội 
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gốc của mình. Từ sơ sát na không thể 
nói hết kiếp số, cho ñến sát na tận cùng 
của Kim cương, có số thức nhiều tới 
không thể nói hết, không thể nói tận, 
sinh chư hữu tình hai pháp sắc, tâm. 
Sắc có tên gọi là sắc uẩn, tâm có tên gọi 
là tứ uẩn, tất cả ñều có tính tích tụ, ẩn 
che chân thực. 

Này ðại Vương! Mỗi sắc pháp này 
lại sinh ra vô lượng sắc. Mắt thấy ñược 
là vì sắc, tai nghe ñược là vì có thanh, 
mũi ngửi ñược là vì có hương, lưỡi nếm 
ñược là vì có vị, thân có ñược là vì có 
tiếp xúc. Kiên trì bền bỉ thì gọi là ñịa, 
ẩm ướt thì gọi là thuỷ, tính ấm tên gọi 
là hỏa, lay ñộng thì gọi là gió. Sinh năm 
thức xứ tên gọi là ngũ thức căn. Một 
sắc một tâm chuyển triển như vậy, sinh 
ra vô lượng sắc tâm không thể nói hết 
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tận, tất cả cũng ñều như huyễn vậy. 
Này thiện nam tử! Thọ của hữu tình, 

lập theo thế tục, lúc có lúc không. 
Nhưng lại sinh ra những chúng hữu 
tình, vọng tưởng ức niệm, tạo nghiệp 
thọ báo, ñều tên gọi là Thế ñế. Tất cả 
mọi loài hữu tình ở trong ba cõi và cả 
sáu ñường, Bà La Môn, Sát ðế Lợi, Tỳ 
Xá, ðầu ñà, nhân ngã tri kiến, sắc pháp, 
tâm pháp, cũng ñều giống như những 
thứ ta thấy ở trong giấc mộng. 

Này thiện nam tử! Hết thẩy mọi 
danh ñều là giả thiết. Khi Phật còn 
chưa xuất thế, Thế ñế huyễn pháp, 
không danh, không nghĩa, cũng không 
có thể tướng. Không có tên Tam giới, 
không có tên thiện ác, quả báo, sáu cõi. 
Khi chư Phật xuất hiện, là vì chư hữu 
tình, nói tên Tam giới, sáu cõi, nhiễm 
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tịnh và vô lượng danh tự khác.  
Như vậy tất cả giống như tiếng vọng 

của âm thanh, mọi pháp tương tục, 
niệm niệm không ngừng, từng sát na 
sát na, ñều không giống nhau cũng 
chẳng phải khác nhau, vừa sinh ra ñã 
diệt, không ñứt ñoạn cũng chẳng 
thường hằng. Chư hữu vi pháp vốn 
như ngọn lửa thái dương, các pháp chờ 
ñợi lẫn nhau, cái gọi là Sắc giới, nhãn 
giới, nhãn thức giới, cho ñến pháp giới, 
ý giới, ý thức giới, giống như ánh chớp 
bất ñịnh chờ nhau, có, không như nhau, 
giống như hai tháng, chư pháp duyên 
thành; uẩn, xứ, giới pháp giống như 
bong bóng ở trên mặt nước, khi nhân 
của chư pháp thành thục. Tất cả mọi 
loài hữu tình, nhân quả ñồng thời, 
nhân quả dị thời khác nhau, thiện ác 
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trong ba ñời, cũng như mây bay ở trên 
bầu trời.  

Này thiện nam tử! Bồ Tát Ma Ha 
Tát trụ ở không phân biệt, không có 
tướng này kia, không có tự tướng, 
không có tha tướng, thường hành 
tướng hóa lợi, không hóa lợi. Vì thế 
nên biết rằng, kẻ ngu phu thức không 
thanh tịnh, bị trói buộc bởi nhiễm 
trước, hư vọng lấy ñó làm tướng. Bậc 
Bồ Tát chiếu kiến biết như huyễn ảo, 
không có thể tướng, chỉ như hoa trên 
không trung, ñây mới gọi là Bồ Tát 
Ma Ha Tát trụ ở tự lợi lợi tha, như 
thực quán sát. 

Khi ðức Phật thuyết pháp này xong, 
có vô lượng ñại chúng trong cõi Trời, 
người ở trong pháp hội chứng ñắc phục 
nhẫn, không vô sinh nhẫn, từ nhất ñịa, 
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nhị ñịa cho ñến thập ñịa, lại có vô 
lượng Bồ Tát chứng ñược Nhất sinh bổ 
xứ. 

 
 

  
 



KINH HỘ QUỐC 

80 

NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ðA KINH 

 
NHỊ ðẾ PHẨM THỨ TƯ 

Lúc ñó vua Ba Tư Nặc bạch với ðức 
Phật rằng: Bạch ðức ðức Thế Tôn! 
Trong Thắng nghĩa ñế có Thế tục ñế 
hay không? Nếu nói là không, thì trí 
không có hai; nếu nói là có thì trí 
không thể là một. Vậy ý nghĩa của một 
hai, việc ñó là như thế nào? 

ðức Phật nói rằng: Này ðại Vương! 
Ở thời quá khứ Phật pháp Long Vương 
Quang, ông ñã từng hỏi qua ý nghĩa 
này, ta nay không nói, ông nay không 
nghe, không nói không nghe, tức gọi là 
nhất nghĩa nhị nghĩa, nay ông hãy lắng 
nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Lúc ñó, ðức 
Thế Tôn liền nói kệ rằng: 
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Không tướng Thắng nghĩa ñế,  
Thể không người khác làm, 
Nhân duyên như huyễn hữu,  
Cũng không do người làm.    
Pháp tính bản vô tính,  
Thắng nghĩa ñế không như 
Mọi có huyễn hữu pháp,  
Tam giả tập giả hữu 
Không không ñế thực không,  
Tịch diệt thắng nghĩa không 
Chư pháp nhân duyên có,  
Có không nghĩa như vậy 
Có không vốn tự hai,  
Ví như trâu hai sừng 
Chiếu giải thấy không hai,  
Nhị ñế thường là không  
Giải tâm thấy không hai,  
Cầu hai cũng không ñược,  
Không hai chỉ một ñế,  
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Một ñế cũng không ñược 
Ở giải thường là một,  
Ở ñế thường là hai 
Hiểu ñược một hai này,  
Thực vào thắng nghĩa ñế 
Thế ñế khởi huyễn hóa,  
Ví như hoa trên trời  
Như ảnh như mao luân,  
Nhân duyên có huyền hữu 
Huyễn hóa nhìn huyễn hóa,  
Người ngu gọi huyễn ñế 
Thầy huyễn nhìn huyễn pháp,  
Huyễn ñế thảy ñều không 
Nếu hiểu pháp như vậy,  
Tức giải một hai nghĩa 
Biến khắp hết thảy pháp,  
Nên nhìn nhận như vậy. 
 
Này ðại Vương! Bồ Tát Ma Ha Tát trụ 
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ở Thắng Nghĩa ðế giáo hóa các loài hữu 
tình, Phật và hữu tình cũng ñều là một 
không hai. Tại sao như vậy? Vì các loài hữu 
tình và chư Bồ Tát, cả hai ñều là không. 

Lấy hữu tình không ñắc lập Bồ ðề 
không, lấy Bồ ðề không ñắc lập hữu 
tình không, bởi vì tất cả các pháp 
không không cho nên không. Tại sao 
như vậy? Vì Bát Nhã không có tướng, 
nhị ñế cũng không, nghĩa là từ vô minh 
cho ñến tất cả mọi trí, không có tự 
tướng cũng không có tha tướng. 

Nghĩa thứ nhất kiến vô sở kiến, nếu 
có tu hành cũng không nên lấy ñể thủ 
chấp trước, nếu không tu hành cũng 
không nên lấy ñể chấp trước, không 
hành, không không hành cũng không 
thủ chấp trước, với tất cả mọi pháp ñều 
không nên lấy ñể chấp trước. Bồ Tát 
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chưa thành Phật, lấy Bồ ðề làm phiền 
não. Khi Bồ Tát thành Phật, lấy phiền 
não làm Bồ ðề. Tại sao vậy? Với nghĩa 
thứ nhất vốn không có hai, chư Phật 
Như Lai ñối với tất cả mọi pháp vốn 
ñều như vậy.  

Vua Ba Tư Nặc bạch với ðức Phật: 
Mười phương chư Phật và hết thẩy các 
vị Bồ Tát, làm thế nào ñể không xa rời 
văn tự mà thực hành thực tướng? 

ðức Phật nói rằng: Này ðại Vương! 
Văn tự ấy là nói ñến khế kinh, ứng tụng, 
kí biệt, phúng tụng, tự thuyết, bản sự, 
bản sinh, phương quảng, hy hữu, luận 
nghị, tất cả mọi tuyên thuyết bằng âm 
thanh, ngôn ngữ, văn tự, chương cú, 
hết thẩy ñều như vậy không phải là 
không có thực tướng. Nếu người chấp 
vào tướng của văn tự tức ấy là không 
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có thực tướng. 
Này ðại Vương! Người tu thực 

tướng, như tu văn tự. Thực tướng là 
mẹ trí của chư Phật, là mẹ trí căn bản 
của tất cả mọi loài hữu tình, nó ñược 
tên gọi là Nhất Thiết Trí Thể. Là mẹ 
trí của chư Phật còn chưa thành Phật 
với Phật ngày nay. Là Nhất Thiết Trí 
của chư Phật ñã thành Phật. Chưa ñắc 
là tính, ñã ñắc là trí. Bát Nhã ở trong 
ba thừa không sinh không diệt, tự tính 
thường trụ. 

Tất cả mọi hữu tình, nấy ñây làm 
giác tính. Nếu Bồ Tát không chấp trước 
vào văn tự, mà cũng không xa lìa văn 
tự, không có tướng văn tự cũng không 
phải là không có tướng văn tự, có thể tu 
như vậy nhưng lại không thấy tướng tu, 
thì ñó gọi là người tu văn tự, mà có thể 
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ñắc ñược chân tính của Bát Nhã, ñó là 
Bát Nhã Ba La Mật ða. 

Này ðại Vương! Bồ Tát Ma Ha Tát 
hộ trì Phật quả, hộ trì hạnh Thập ðịa, 
bảo hộ giáo hóa các loài hữu tình là 
như vậy ñó. 

Vua Ba Tư Nặc bạch với ðức Phật 
rằng: Bạch ðức Thế Tôn! Chân tính là 
một, mà căn hạnh của các loại hữu tình 
chúng sinh thì có vô lượng, vậy pháp 
môn là một vì vô lượng chăng? 

ðức Phật nói rằng: Này ðại Vương! 
Pháp môn không chỉ có một, mà cũng 
không phải là vô lượng. Tại sao vậy? 
Bởi do sắc pháp, tâm pháp, thọ năm 
uẩn tướng, ngã nhân tri kiến, chủng 
chủng căn hành phẩm loại vô biên của 
các hữu tình, mà pháp môn tuỳ căn cơ 
của các loài hữu tình cho nên cũng có 
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vô lượng. Chư pháp tính này, không 
phải tướng không phải không có tướng, 
cũng không phải là vô lượng. 

Nếu Bồ Tát tùy theo chư hữu tình 
mà kiến nhất kiến nhị, tức là không 
kiến nghĩa nhất nhị. Hiểu ñược nhất 
nhị mà không phải nhất nhị tức là 
Thắng Nghĩa ðế. Nếu thủ chấp nhất 
nhị hoặc có hoặc không là Thế Tục ðế. 
Vì thế pháp môn không nhất không 
nhị.  

Này ðại Vương! Tất cả chư Phật 
thuyết Bát Nhã Ba La Mật ða, ta nay 
thuyết Bát Nhã Ba La Mật ða không 
hai không phân biệt, ông và ñại chúng 
thọ trì, ñọc tụng, y theo giáo thuyết 
mà tu hành, tức là thọ trì pháp của 
chư Phật. 

Này ðại Vương! Công ñức vô lượng 
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của Bát Nhã Ba La Mật ða này, nếu có 
chư Phật như hằng hà sa số cũng không 
thể nói hết, mỗi mỗi lại giáo hóa vô 
lượng không thể nói hết các loài hữu 
tình, thì mỗi mỗi hữu tình ñều ñắc 
thành Phật. Những chư Phật này lại 
giáo hóa vô lượng không thể nói hết các 
loài hữu tình cũng lại thành Phật, sở 
thuyết Bát Nhã Ba La Mật ða của các 
chư Phật này lại có vô lượng không thể 
nói hết Na Du ða ức kệ, nói không cùng 
tận cho hết ñược. Ở trong các bài kệ, 
lấy ra một bài kệ chia ra làm một nghìn 
phần, lại chỉ thuyết một phần trong số 
một nghìn phần kệ ñó, công ñức của 
câu nghĩa còn vô cùng vô tận, huống hồ 
là công ñức của vô lượng câu nghĩa kệ 
như vậy. Nếu như có người nào ñối với 
kinh này khởi một niệm tịnh tín, người 
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này sẽ vượt qua ñược khổ nạn sinh tử 
của trăm kiếp, nghìn kiếp, trăm nghìn 
vạn kiếp, huống hồ là có thể in chép 
kinh, thọ trì, ñọc tụng, giải thuyết cho 
người khác, công ñức có ñược của 
người ñó so với tất cả mọi chư Phật 
trong mười phương không hề khác biệt. 
Nên phải biết người này luôn ñược chư 
Phật hộ niệm, không lâu sau sẽ chứng 
ñắc vô thượng chính ñẳng chính giác. 

Khi Phật nói xong thời pháp này, có 
mười ức người chứng ñắc Tam Không 
Nhẫn, trăm vạn ức người ñắc ðại 
Không Nhẫn, lại có vô lượng Bồ Tát 
ñắc trụ Thập ñịa.  

Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba 
La Mật ða quyển thượng xong. 
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ðA KINH 
 

QUYỂN HẠ 
HỘ QUỐC PHẨM THỨ NĂM 

Lúc ñó ðức Thế Tôn nói với vua 
Ba Tư Nặc cùng các quốc vương rằng: 
Hãy lắng nghe! Lắng nghe! Nay ta sẽ 
vì các ông mà nói phương pháp hộ 
quốc! Tất cả mọi quốc ñộ khi sắp có 
biến loạn, sẽ có các tai nạn, giặc giã 
ñạo tặc ñến phá hoại. Khi ñó ông và 
các vua phải nên thọ trì, ñọc tụng 
kinh Bát Nhã Ba La Mật ða này, phải 
trang sức trang nghiêm ñạo tràng, 
bày ñặt trăm pho tượng Phật, trăm 
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pho tượng Bồ Tát, trăm tòa sư tử, lại 
thỉnh một trăm pháp sư ñến thuyết 
giảng kinh này, phía trước mỗi tòa sư 
tử lại thắp các loại ñèn, ñốt các loại 
hương, rải các loại hoa, cúng dường 
rộng rãi các loại y phục, ñồ giường 
nằm, ñồ ăn thức uống, thuốc thang, 
phòng xá, giường ghế, và tất cả các ñồ 
cần dùng. 

Mỗi ngày hai thời giảng ñọc kinh 
này. Nếu Vua, ñại thần, tỳ kheo, tỳ 
kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nghe thọ, 
ñọc tụng, tu hành theo pháp, mọi tai 
nạn sẽ lập tức tiêu diệt. 

Này ðại Vương! Trong mỗi quốc ñộ 
ñều có vô lượng quỷ thần, mỗi mỗi quỷ 
thần lại có vô lượng quyến thuộc, nếu 
nghe ñược kinh này tất sẽ hộ trì quốc 
ñộ của các ông. Khi quốc ñộ sắp có biến 
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loạn, quỷ thần sẽ loạn trước tiên, bởi 
quỷ thần loạn, thì vạn dân sẽ loạn, sẽ có 
giặc loạn nổi lên, trăm họ tang vong. 
Quốc vương, Thái tử, Vương tử, trăm 
quan nói chuyện thị phi lẫn nhau.  

Trời ñất biến quái, mặt trời, mặt 
trăng và các vì sao sẽ thất thường, các 
nạn ñại hỏa, ñại hồng thuỷ và cuồng 
phong sẽ khởi phát, khi ñó phải nên thọ 
trì, giảng thuyết Kinh Bát Nhã Ba La 
Mật ða này. Nếu thọ trì, ñọc tụng kinh 
này, thì mọi mong cầu quan vị, giầu 
sang phú quý, sinh nam hay nữ, tuệ giải 
ñi lại ñều ñược tùy ý, quả báo nhân 
thiên ñều ñược ñầy ñủ, mọi tật bệnh 
dịch và chư ách nạn cũng ñược tiêu trừ, 
mọi thứ gông cùm, xiềng xích trói buộc 
trên thân cũng ñược giải thoát, mắc các 
trọng tội, phá Tứ trọng giới, tội ngũ 
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nghịch ñại tội, huỷ mọi giới luật, cùng 
vô lượng tội khác cũng ñược tiêu diệt. 

Này ðại Vương! Ngày trước trong 
ñời quá khứ, vua Thích ðề Hoàn Nhân 
làm ðỉnh Sinh Vương, ông ta thống 
lĩnh bốn ñạo quân lớn kéo ñến Thiên 
cung hòng tiêu diệt ðế Thích, Vua ðế 
Thích liền y chiếu theo giáo pháp của 
chư Phật trong quá khứ, ông ta cho bày 
một trăm cao tòa, thỉnh một trăm pháp 
sư tới giảng ñọc kinh Bát Nhã Ba La 
Mật ða. ðỉnh Sinh vương lập tức rút 
quân, thiên chúng ñều ñược an lạc. 

Này ðại Vương! Ngày trước ở 
vương quốc Thiên La có một Thái tử 
tên gọi là Ban Túc, khi bắt ñầu ñăng 
vương vị, có một thầy ngoại ñạo tên gọi 
Thiện Thí, vẩy nước lên ñỉnh ñầu vua 
và lệnh cho vua Ban Túc, phải ñi lấy 
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cho ñược một nghìn ñầu vua, ñể tế tại 
mộ của Ma Ha Già La ðại Hắc Thiên 
Thần. Từ khi ñăng vương vị ông ta ñã 
bắt ñược chín trăm chín mươi chín vị 
vua, chỉ còn thiếu duy nhất một vua 
nữa là ñủ. Ban Túc vương ñi về phía 
bắc một nghìn dặm thì bắt ñược thêm 
một vị vua tên là Phổ Minh. Lúc ñó vua 
Phổ Minh ñó liền thưa với Ban Túc 
vương: “Xin nguyện ñược một ngày ăn 
chay và nghe kinh, lễ bái Tam Bảo”. 
Ban Túc Vương nghe xong liền ñồng ý 
cho phép. Vị Vua Phổ Minh ñó liền y 
chiếu theo giáo pháp của chư Phật 
trong quá khứ, ông cho bày một trăm 
cao tòa, thỉnh một trăm pháp sư tới, 
một ngày hai tiếng giảng thuyết tám 
nghìn ức kệ Bát Nhã Ba La Mật ða. 
Khi ñó, ñệ nhất pháp sư trong số ñại 
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chúng vì vua Phổ Minh mà nói kệ rằng: 
 
Hỏa kiếp vừa nổi lên,  
ðại thiên ñều hư hoại,  
Núi cao như biển lớn 
Mài diệt cũng không chừa,  
Phạn Thích và Long Vương,  
Chư hữu tình ñẳng chúng, 
ðều còn bị tiêu diệt,  
Huống chi là thân này,  
Sinh lão bệnh tử khổ 
Ưu sầu và phiền não,  
Oán thân truy bức bách,  
Năng cùng và nguyện vi. 
Ái dục cùng kết tập,  
Tự tạo ra thương tật,  
Tam giới trụ không yên 
Nước có gì vui sướng 
Bởi có thực cũng không,  
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Theo nhân duyên sinh diệt, 
Thịnh suy như chớp mắt,  
Tạm có hoàn lại không,  
Chư Giới và Thú sinh 
Cũng theo nghiệp duyên khởi,  
Như ảnh theo âm hưởng,  
Mọi thứ ñều hư không 
Thức do nghiệp nổi trôi, 
Thừa tứ ñại sinh khởi,  
Vô minh ái ràng buộc, 
Ngã do ngã sở sinh,  
Thức tuỳ theo nghiệp chuyển,  
Thân trở về vô chủ 
Nên hay quốc ñộ này,  
Chỉ huyễn hóa mà thôi. 
 
Lúc ấy sau khi pháp sư nói kệ xong, 

lập tức vua Phổ Minh liền lĩnh ngộ giải 
thoát, chứng Không Tam Muội, các 
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quyến thuộc của vua ñều ñắc Pháp 
Nhẫn Không. Vua Phổ Minh liền ñi 
ñến Thiên La Quốc, vì chư quốc vương 
mà nói lời rằng: “Nhân nghĩa thay! 
Nay khi thời mệnh ñã ñến, phải nên trì 
tụng kệ Bát Nhã Ba La Mật ða mà 
chư Phật trong quá khứ ñã từng 
thuyết giảng”. Tất cả các vua nghe 
xong liền lĩnh ngộ giải thoát, ñều 
chứng ñắc Không Tam Muội, mọi 
người ñều cùng trì tụng. Khi ấy vua 
Ban Túc liền hỏi các vua khác rằng: 
“Nay các ngươi ñang tụng pháp gì?”.  

Khi ñó vua Phổ Minh liền ñem kệ 
trên ñáp lại Ban Túc Vương. Ban Túc 
vương nghe xong pháp này ñược chứng 
Không ðịnh quả vị. Vua Ban Túc nhảy 
lên vui mừng nói với chư vương: Ta vì 
nghe theo ngoại ñạo tà sư mà làm 
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những việc sai lầm. Không phải lỗi của 
mọi người, các ngươi hãy trở về bản 
quốc và thỉnh pháp sư ñến giải thuyết 
Bát Nhã Ba La Mật ða. Về sau, vua 
Ban Túc giao lại ngôi báu cho em trai 
mình, sau ñó xuất gia chứng ñắc Vô 
Sinh Pháp nhẫn. 

Này ðại Vương! Trong ñời quá khứ 
lại có năm nghìn Quốc Vương thường 
tụng kinh này, tới ñời nay ñều ñược thọ 
ñược quả báo. Ông cùng mười sáu vị 
ñại quốc vương tu pháp hộ quốc, phải 
nên ñọc tụng, thọ trì, giải thuyết kinh 
này như vậy. Nếu chư vị Quốc Vương ở 
ñời vị lai, vì muốn hộ thân, bảo hộ quốc 
gia, cũng lên như thế thọ trì ñọc tụng, 
diễn thuyết kinh này. 

Khi ðức Phật nói xong thời pháp 
này, có vô lượng ñại chúng, chứng ñắc 
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bất thoái chuyển. Chúng A Tu La ñược 
sinh lên tầng trời bên trên, có vô lượng 
vô số chư thiên cõi Dục giới, Sắc giới 
chứng ñắc Vô Sinh Nhẫn. 
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ðA KINH 
 

KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 
PHẨM THỨ SÁU 

Khi ấy, mười sáu vị Quốc Vương và 
chư ñại chúng, nghe ðức Phật nói ý 
nghĩa thâm sâu, trong câu nghĩa của 
Bát Nhã Ba La Mật ða, ñều nhảy lên 
vui mừng, mà rải trăm nghìn vạn ức 
bảo liên hoa ở trên không trung, các 
hoa hóa thành tòa hoa báu, mười 
phương chư Phật và vô lượng ñại 
chúng cùng ngồi lên trên ñó, nói Bát 
Nhã Ba La Mật ða. Chư ñại chúng này, 
tay cầm mười nghìn bông sen vàng rắc 
lên trên kim thân ðức Thích Ca Mầu 
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Ni, hợp thành bánh xe hoa, che phủ lên 
chư ñại chúng. 

Lại rải ra tám vạn bốn nghìn hoa 
Phần ðà Lợi, ở trên không trung hóa 
thành ñài mây trắng, ở trên ñài mây 
có Quang Minh Vương Phật và chư 
Phật mười phương cùng vô lượng ñại 
chúng, diễn thuyết Bát Nhã Ba La 
Mật ða. Chư ñại chúng này tay cầm 
hoa Mạn ðà La rải lên kim thân ðức 
Thích Ca Mầu Ni và chư ñại chúng 
trong pháp hội.  

Lại rắc ra hoa Mạn Thù Sa, ở trên 
hư không biến thành Kim Cương Bảo 
Thành, trong thành có Sư Tử Phấn Tấn 
Vương Phật cùng chư Phật ở mười 
phương, chúng ðại Bồ Tát, diễn thuyết 
thắng nghĩa Bát Nhã Ba La Mật ða. 

Lại rải vô lượng chư thiên diệu hoa, 
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ở trên hư không biến thành lộng mây 
báu, che phủ Tam Thiên ðại Thiên thế 
giới, từ những hoa này mưa xuống 
hằng hà sa số chư hoa, từ trên không 
trung bay xuống. 

Khi ñó, Vua Ba Tư Nặc và chư ñại 
chúng, chứng kiến việc này xong, ñều 
xưng tán chưa từng thấy, tất cả ñều 
chắp tay hướng lên ðức Phật mà nói lời 
rằng: “ Nguyện chư Phật ở ñời quá khứ, 
hiện tại, vị lai thường thuyết Bát Nhã 
Ba La Mật ða; Nguyện chư chúng sinh 
thường ñược thấy nghe, như tôi ngày 
nay không có khác biệt. 

ðức Phật nói rằng: “ Này ðại 
Vương! Như ông ñã nói. Bát Nhã Ba La 
Mật ða này là mẹ của chư Phật và chư 
Bồ tát, không cùng sinh ở nơi thần 
thông công ñức, chư Phật cùng thuyết 
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mang lại nhiều lợi ích, vì thế các ông 
thường nên thọ trì”. 

Khi ñó, ðức Thế Tôn vì ñại chúng 
thị hiện thần thông biến hóa không 
thể nghĩ bàn, một hoa nhập vào vô 
lượng hoa, vô lượng hoa lại biến 
thành một hoa. Một Phật ñộ nhập vào 
nhiều Phật ñộ, vô lượng Phật ñộ lại 
nhập vào một Phật ñộ. Một trần sát 
ñộ lại nhập vào vô lượng trần sát ñộ, 
vô lượng trần sát ñộ lại nhập vào một 
trần sát ñộ. Vô lượng biển lớn nhập 
vào một lỗ chân lông. Vô lượng núi Tu 
Di nhập vào một hạt cải. Một thân 
Phật nhập vào vô lượng thân chúng 
sinh, vô lượng chúng sinh thân nhập 
vào Phật thân. Lớn lại biến thành nhỏ, 
nhỏ lại hóa thành lớn. Thanh tịnh lại 
hiện thành uế tạp, uế tạp lại hiện 
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thành thanh tịnh. Thân Phật không 
thể nghĩ bàn, thân chúng sinh cũng 
không thể nghĩ bàn, cho ñến thế giới 
cũng không thể nghĩ bàn. 

Trong lúc ðức Phật thị hiện biến 
hóa thần thông này, có mười nghìn 
người nữ, hiện chuyển thân nữ thành 
thân nam, chứng ñắc thần thông tam 
muội, có vô lượng trời, người ñắc Vô 
Sinh Pháp Nhẫn, vô lượng A Tu La ñắc 
thành Bồ Tát ñạo, lại có hằng hà sa số 
Bồ Tát ñược hiện thân thành Phật.  
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ðA KINH 
 

PHỤNG TRÌ PHẨM THỨ BẨY 
Khi ấy, Vua Ba Tư Nặc nhìn ðức 

Phật biến hóa thần thông, thấy trên 
nghìn ñài hoa biến chiếu Như Lai, trên 
nghìn chiếc lá có nghìn hóa thân Phật, 
trong nghìn lá hoa lại có vô lượng chư 
Phật, các chư Phật ñều ñang thuyết Bát 
Nhã Ba La Mật ða. Vua Ba Tư Nặc 
bạch với ðức Phật rằng: Bạch ðức Thế 
Tôn! Có vô lượng Bát Nhã Ba La Mật 
ða như vậy, không thể nhận thức hết 
ñược, không thể dùng trí mà biết hết 
ñược. Làm thế nào ñể các thiện nam tử, 
thiện nữ nhân ñối với kinh này có thể 
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giác ngộ diễn giải hiểu rõ, ñể diễn 
thuyết cho người khác? 

ðức Phật ñáp rằng: Này ðại Vương! 
Nay ông hãy lắng nghe! Từ khởi ñầu tu 
tập nhẫn ñến chứng ñược Kim cương 
ñịnh, tu hành theo như pháp mười ba 
quán môn, ñều là pháp sư y chiếu, duy 
trì kiến lập. Ông và ñại chúng, cần nên 
cúng dường như cúng dường Phật, phải 
ñem trăm nghìn vạn ức thiên diệu 
hương hoa ñể dâng lên.  

Này thiện nam tử! Pháp sư ñó là tu 
tập chủng tính của Bồ Tát. Nếu Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di 
tu thập trụ hành, kiến Phật, Pháp, 
Tăng mà phát tâm Bồ ðề, lợi lạc bi 
mẫn ñối với chúng sinh, tự quán chiếu 
thân mình, mọi căn trong sáu cõi, tất cả 
ñều là vô thường, khổ, không, vô ngã, 
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hiểu rõ nghiệp hành sinh tử Niết Bàn, 
có thể tự lợi lợi tha nhiêu ích an lạc. 
Nghe thấy xưng dương tán thán Phật, 
hay hủy báng Phật mà tâm ñịnh bất 
ñộng. Nghe có Phật hay không có Phật, 
mà tâm vẫn ñịnh không thoái chuyển. 
Tam nghiệp không mất ñi, phát khởi 
Lục hòa kính, ñem phương tiện thiện 
xảo ñể ñiều phục chúng sinh, chuyên 
cần học tập Thập trí thần thông giáo 
hóa làm lợi lạc chúng sinh. Hạ phẩm tu 
tập tám vạn bốn nghìn Ba La Mật ða. 

Này thiện nam tử! Trước khi tu tập 
nhẫn hạnh phải trải qua mười nghìn 
kiếp, hành Thập thiện hạnh có thoái có 
tiến, giống như chiếc lông nhẹ tùy theo 
gió bay ñông bay tây. Nếu ñến ñược 
nhẫn vị nhập chính ñịnh tụ, không làm 
ñiều ngũ nghịch, không huỷ báng chính 
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pháp, hiểu biết pháp tướng ngã vốn ñều 
là không, trụ giải thoát vị. Ở một A 
tăng kỳ kiếp tu tập nhẫn này, có thể bắt 
ñầu khởi Thắng hạnh. 

Lại nữa! Tính và chủng tính của Bồ 
Tát, trụ ở không phân biệt, tu mười tuệ 
quán, xả bỏ tài mệnh, trì thanh tịnh 
giới, tâm biết khiêm nhường, tự lợi lợi 
tha, sinh tử không loạn, thậm thâm vô 
tướng, ñạt ñược hữu như huyễn hóa, 
không cầu quả báo, ñắc vô ngải giải 
thoát, niệm niệm thị hiện Phật thần lực.  

ðối trị tứ ñảo, ba không thiện căn, 
hoặc nghiệp trong ba ñời, mười ñiên 
ñảo tưởng, ngã tri ngã kiến niệm niệm 
hư nguỵ, hiểu rõ danh là giả, thọ là giả, 
pháp là giả ñều không thể ñắc, không 
có ta không có tha, trụ chân thức quán. 
Trung phẩm tu tập tám vạn bốn nghìn 
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Ba La Mật ða ở hai A tăng kỳ kiếp 
hành chư Thắng hành, ñắc Kiên nhẫn 
vị. 

Lại nữa! ðạo chủng tính Bồ Tát, trụ 
trong Kiên nhẫn quán chiếu mọi pháp 
tính, chứng ñắc Vô sinh diệt, Tứ vô 
lượng tâm, luôn phá mọi chư ám, 
thường gặp chư Phật rộng rãi cúng 
dường, thường học chư Phật học trụ 
tâm hồi hướng, tu các thiện căn ñều 
như thực tế, có thể ở trong tam muội 
làm các Phật sự, hiện thị ñủ loại thân, 
ñể hành Tứ nhiếp pháp, trụ không 
phân biệt, giáo hóa làm lợi ích chúng 
sinh, trí tuệ sáng suốt minh liễu ngộ 
giải, thậm thâm quán sát, tu tập tất cả 
mọi hành nguyện, có thể làm pháp sư 
ñiều ngự chư hữu tình, khéo quán Ngũ 
uẩn, Tam giới, Nhị ñế, không có tướng 
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ta, tướng tha, ñắc như thực tính. Tuy 
thường tu Thắng nghĩa mà thọ sinh nơi 
Tam giới. Tại sao như vậy? Vì nghiệp 
tập vẫn chưa tận hết, ở trong Nhân 
Thiên thuận theo ñạo mà sinh vậy. 

Thượng phẩm tu tập tám vạn bốn 
nghìn chư Ba La Mật ða, ba A tăng kỳ 
kiếp tu hành nhị lợi, quảng ñại nhiêu 
ích, khéo ñiều phục ñược chư Tam Ma 
ðịa, trụ Thắng quán sát, tu hạnh xuất 
ly, có thể chứng ñắc Bình ðẳng Thánh 
Nhân ðịa. 

Lại nữa! Hoan Hỉ ðịa Bồ Tát Ma 
Ha Tát, vượt qua Ngu Phu ðịa, sinh 
vào nhà Như Lai, trụ ở nhẫn bình ñẳng, 
bắt ñầu dùng Vô Tướng Trí ñể quán 
chiếu Thắng Nghĩa ðế, như một tướng 
bình ñẳng, không có tướng mà cũng 
không phải không có tướng, ñoạn trừ 
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mọi vô minh, lòng tham trong ba cõi ñã 
trừ diệt, vô lượng kiếp sống sinh tử ở 
ñời tương lai, vĩnh viễn không còn tái 
sinh, lấy ñại bi làm ñầu, khởi phát chư 
nguyện lớn. 

Ở trí phương tiện niệm niệm tu tập 
vô lượng Thắng hạnh, không chứng 
cũng không phải không chứng, tất cả 
ñều học cả. Không trụ cũng không phải 
không trụ, hướng tới Nhất Thiết Trí. ði 
trong sinh tử, ma quỷ không làm lay 
ñộng. Xa rời mọi ngã, ngã sở, không có 
lo sợ. Không có tướng ta tướng người, 
thường giáo hóa chúng sinh, nguyện lực 
tự tại, sinh vào các cõi Tịnh ñộ. 

Này thiện nam tử! ðây là trí sơ giác, 
không phải chân như, cũng không phải 
là trí, không có cũng không phải không 
có, diệu dụng phương tiện hai tướng có 
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không, không ñến không trụ, không 
ñộng không tĩnh, hai lợi tự tại, như 
sóng và nước không giống nhau cũng 
chẳng khác nhau, trí tuệ phát khởi mọi 
Ba La Mật ða, cũng không có gì khác 
biệt.  

Ở bốn A tăng kỳ kiếp, tu tập ñầy ñủ 
trăm vạn hạnh nguyện, ở ñịa này Bồ 
Tát không còn nghiệp tập của ba cõi, 
càng không tạo tác nghiệp tập mới. Do 
tùy theo trí lực, do thừa nguyện ñể sinh, 
niệm niệm thường hành ðàn Ba La 
Mật ða, tất cả các việc bố thí, ái ngữ, 
lợi hành, ñồng sự, thanh tịnh rộng lớn, 
khéo luôn an trụ ñem lại nhiều ích lợi 
cho mọi chúng sinh. 

Lại nữa! Này Ly Cấu ðịa Bồ Tát 
Ma Ha Tát, bốn vô lượng tâm tối thắng 
tịch diệt, ñoạn trừ sân ñộc tu tập tất cả 
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mọi hạnh, gọi là rời xa sát hại, không 
gần không lấy, tâm không nhiễm dục, 
ñược lời nói chân thực, ñược lời nói hòa 
hợp, ñược lời nói nhẹ nhàng, ñược lời 
nói ñiều phục, tâm thường hành buông 
xả, thường phát khởi tâm từ bi, trụ tâm 
chính trực, tĩnh lặng thuần khiết thiện 
lương, xa rời việc phá giới xấu, niệm 
niệm hiện tiền, hành ñại từ quán. Ở 
năm A tăng kỳ kiếp, ñầy ñủ thanh tịnh 
giới Ba La Mật ða ý trí dũng mãnh, 
vĩnh viễn xa rời chư nhiễm. 

Lại nữa! Này Phát Quang ðịa Bồ 
Tát Ma Ha Tát, trụ ở nơi không phân 
biệt, diệt vô minh ám, ở Vô tướng nhẫn 
mà ñắc Tam minh, hiểu rõ ba ñời 
không ñến không ñi. Y chiếu theo bốn 
Tịnh Lự, bốn Vô Sắc ðịnh, Không 
Phân Biệt Trí, tùy thuận thứ tự, ñầy ñủ 
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Thắng ñịnh, ñắc Ngũ thần thông, hiện 
thân lớn nhỏ ẩn hiện tự tại, Thiên nhãn 
thanh tịnh, thấy ñược chư Thú, Thiên 
nhĩ thanh tịnh ắt nghe ñược mọi âm 
thanh, dùng Tha Tâm Trí ñể hiểu 
chúng sinh tâm, vốn trụ mà có thể biết 
ñược mọi thứ sai biệt. Ở sáu A tăng kỳ 
kiếp hành tất cả mọi nhẫn Ba La Mật 
ða, ñắc ñược ðại tổng trì lợi ích an lạc. 

Lại nữa! Này Diệm Huệ ðịa Bồ 
Tát Ma Ha Tát, tu hạnh thuận nhẫn, 
không nhận lấy, vĩnh viễn ñoạn trừ 
những việc nhỏ nhặt xung quanh 
mình, tu tập vô biên pháp Bồ ðề phân, 
niệm xứ, chính cần, thần túc, căn, lực 
ñầy ñủ giác ñạo, vì muốn thành tựu 
lực không lo sợ, bất cộng Phật pháp. 
Ở bẩy A tăng kỳ kiếp, tu tập vô lượng 
tinh tiến Ba La Mật ða, xa rời giải ñãi, 
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ñem lợi ích rộng khắp cho mọi chúng 
sinh. 

Lại nữa! Này Nan Thắng ðịa Bồ 
Tát Ma Ha Tát, lấy bốn vô uý tùy 
thuận chân như, thanh tịnh bình ñẳng 
không tướng sai biệt, ñoạn trừ lạc thú 
của Tiểu Thừa mà cầu chứng Niết Bàn, 
tích tập mọi công ñức ñể có thể quán 
sát chư ðế, ñây là Khổ thánh ñế, Tập 
thánh ñế, Diệt thánh ñế, ñạo thánh ñế, 
Thế tục ñế, Thắng nghĩa ñế. Quán 
chiếu vô lượng ðế, vì lợi ích chúng 
sinh, tập mọi kỹ nghệ, văn tự, phương 
thuốc, tán vịnh, hí lộng, công xảo, chú 
thuật, dị luận của ngoại ñạo, chiêm 
tướng lành dữ không hề sai sót, song 
không làm tổn não ñối với chúng sinh, 
vì lợi ích bao hàm tất cả mọi khai thị, 
dần khiến an trụ vô thượng Bồ ðề, 
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biết từ trong chư ñịa ra khỏi con 
ñường chướng ñạo. Ở tám A tăng kỳ 
kiếp, thường tu Tam muội, mở mang 
mọi hạnh. 

Lại nữa! Này Hiện Tiền ðịa Bồ Tát 
Ma Ha Tát, ñắc thuận nhẫn ở trên, trụ 
ở Tam thuyết môn, có thể tích tập nhân, 
tích tập nghiệp tận khắp Tam giới, hiện 
làm tướng to lớn, tăng trưởng lòng ñại 
bi. Quán chiếu mọi sinh tử ñều bị vô 
minh che phủ, nghiệp tập thức chủng, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, 
sinh lão tử ñẳng, nghiệp quả ñều do 
chúng ta vô minh chấp trước, không có 
cũng không phải không có, một tướng 
vô tướng vốn chỉ là một không hai. Ở 
chín A tăng kỳ kiếp, hành trăm vạn 
không, không tướng, không nguyện 
tam muội, chứng ñắc tất cả vô biên 
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quang chiếu của Bát Nhã Ba La Mật 
ða. 

Lại nữa! Này Viễn Hành ðịa Bồ Tát 
Ma Ha Tát, tu Vô sinh nhẫn, chứng 
Pháp vô phân biệt, ñoạn trừ mọi nghiệp 
quả, hiện rõ hành tướng vi tế, trụ ở 
Diệt ðịnh, khởi phát thù thắng hành, 
tuy thường tịch diệt, quảng hóa chúng 
sinh, thị nhập vào Thanh Văn, thường 
tùy theo trí Phật, thị hiện giống ngoại 
ñạo, thị hiện làm Ma vương, tùy thuận 
theo thế gian mà thường xuất thế. Ở 
mười A tăng kỳ kiếp, hành trăm vạn 
Tam muội, ñem phương tiện thiện xảo 
ñể tuyên thuyết pháp tạng, tất cả mọi 
trang nghiêm ñều ñược tròn ñầy. 

Lại nữa! Này Bất ðộng ðịa Bồ Tát 
Ma Ha Tát, trụ ở Vô Sinh nhẫn, thể 
tướng không tăng không giảm, ñoạn 
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hết mọi công dụng, tâm luôn tịch diệt, 
không còn tướng thân tâm, cũng giống 
như hư không vậy. Phật tâm, Bồ ðề 
tâm, Niết Bàn tâm của Bồ Tát này ñều 
không phát khởi, do vì bản nguyện của 
chư Phật gia trì, có thể chỉ trong 
khoảnh khắc một niệm mà khởi phát 
trí nghiệp song chiếu bình ñẳng, ñem 
thập lực trí không thể nói hết tận, bao 
trùm lên khắp ñại thiên thế giới, tùy 
mọi chúng sinh ñều ñược lợi lạc. Ở 
một nghìn A tăng kỳ kiếp, ñầy ñủ 
trăm vạn ñại nguyện, tâm tâm có chí 
hướng nhập vào tất cả mọi chủng, hết 
thẩy mọi trí trí. 

Lại nữa! Này Thiện Tuệ ðịa Bồ Tát 
Ma Ha Tát, trụ tại vô thượng sinh nhẫn, 
diệt trừ tâm tướng, chứng tự tại trí, 
ñoạn chướng vô ngại, ñầy ñủ mọi thần 
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thông, tu lực không lo sợ, khéo luôn 
bảo vệ Phật Pháp Tạng, ñắc vô ngại 
giải, pháp nghĩa, từ ngữ, biện thông, 
diễn thuyết chính pháp vô cùng vô tận. 
Chỉ trong khoảnh khắc một nháy mắt, 
trong các thế giới không thể nói hết tận, 
tùy theo tất cả mọi vấn nạn của mọi 
chúng sinh, một âm giải tỏa hết mọi 
vấn nạn khiến cho tất cả ñều sinh hoan 
hỉ. Ở vạn A tăng kỳ kiếp, có thể thị hiện 
trăm vạn hằng hà sa số chư Phật thần 
lực, vô tận pháp tạng, lợi ích tròn ñầy. 

Lại nữa! Này Pháp Vân ðịa Bồ Tát 
Ma Ha Tát, có vô lượng trí tuệ tư duy 
quan sát, từ khi mới phát khởi tín tâm, 
trải qua trăm vạn A tăng kỳ kiếp, 
quảng tập vô lượng pháp hỗ trợ ñạo, 
tăng trưởng vô biên ñại phúc trí, chứng 
nghiệp tự tại, ñoạn trừ chướng ngại 
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thần thông, chỉ trong khoảnh khắc một 
niệm, biến hiện khắp mười phương 
trăm vạn ức A tăng kỳ thế giới vi trần 
số quốc ñộ, hiểu hết ñược tâm hành 
thượng, trung, hạ căn của tất cả mọi 
chúng sinh, vì thuyết giảng Tam Thừa, 
khiến cho khắp nơi tu tập Ba La Mật 
ða nhập Phật hành xứ, lực, vô sở úy, 
tùy thuận theo ñức Như Lai tịch diệt 
chuyển y. 

Này thiện nam tử! Từ khởi ñầu tu 
tập nhẫn ñến Kim Cương ðịnh, ñều gọi 
là hàng phục tất cả mọi phiền não vô 
tướng tín nhẫn, quán chiếu Thắng 
Nghĩa ðế, diệt trừ tất cả mọi phiền não, 
sinh trí giải thoát, dần dần xuống tới 
diệt lấy tâm sinh diệt, chứng ñắc Vô 
sinh diệt, tâm này nếu diệt tức là vô 
minh diệt. Tất cả mọi tri kiến trước 
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Kim Cương ðịnh, ñều không có tên là 
kiến, chỉ duy có Phật mới ñốn giải ñược 
tất cả mọi trí, tất cả tri kiến ñến ñắc 
danh kiến. 

Này thiện nam tử! Khi Kim Cương 
Tam Muội hiện ra trước mắt, mà cũng 
chưa luôn bằng mà cũng không bằng, 
không có gì có thể so sánh ñược, ví như 
người trèo lên ñài cao, nhìn khắp mọi 
nơi không có gì là không thấy, nếu rời 
khỏi ñó, nhất tướng vô tướng, không 
sinh không diệt, ñồng chân tế, bằng 
pháp tính, viên mãn công ñức tạng, trụ 
tại ñịa vị của ðức Như Lai. 

Này thiện nam tử! Như vậy chư Bồ 
Tát Ma Ha Tát, thọ trì, giải thuyết, ñều 
ñến mười phương chư Phật quốc ñộ, 
mang lại lợi ích an lạc cho các loài hữu 
tình, thông ñạt thức tướng, như ta ngày 
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nay không hề khác biệt. 
Này thiện nam tử! Tất cả các ðức 

Như Lai trong mười phương thế giới, 
ñều theo pháp môn này mà ñược thành 
Phật. Nếu nói rằng vượt qua môn này 
mà ñược thành Phật, là lời Ma nói, 
không phải lời của Phật nói. Vì vậy các 
ông nên phải hiểu ñúng là như vậy, 
nhìn nhận như vậy, tín giải như vậy. 
Khi ấy, ðức Thế Tôn muốn trùng tuyên 
ý nghĩa này nên nói kệ rằng: 

 
Bồ Tát phục nhẫn kia,  
Trường dưỡng nơi Phật pháp, 
Ba mươi tâm kiên cố,  
Danh gọi không thoái chuyển. 
Sơ chứng tính bình ñẳng,  
Sinh ở nhà Như Lai, 
Bởi sơ ñắc giác ngộ,  
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Tên gọi Hoan Hỉ ðịa, 
Xa rời mọi nhiễm ô, 
Sân và muôn loại xấu, 
ðủ giới ñức thanh tịnh,  
Tên gọi Ly Cấu ðịa. 
Diệt trừ vô minh ám, 
Chứng ñắc chư Thiền ñịnh, 
Chiếu diệu nhờ tuệ quang,  
Tên gọi Phát Quang ðịa. 
Thanh tịnh phận Bồ ðề,  
Xa rời thân biên kiến, 
Trí tuệ ñược thắp sáng,  
Tên gọi Diệm Tuệ ðịa. 
ðúng thực như chư ðế,  
Chư kỹ nghệ thế gian, 
Mang lợi ích quần sinh,  
Tên gọi Nan Thắng ðịa. 
Quán sát duyên sinh pháp,  
Vô minh ñến lão tử, 
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Năng chứng thậm thâm kia,  
Tên gọi Hiện Tiền ðịa. 
Phương tiện Tam Ma ðịa,  
Thị hiện vô lượng thân, 
Thiện xảo ứng quần sinh,  
Tên gọi Viễn Hành ðịa. 
Trụ tại biển vô tướng,  
Hết thẩy Phật gia trì, 
Phá Ma quân tự tại,  
Tên gọi Bất ðộng ðịa. 
ðắc Tứ vô ngại giải,  
Một âm diễn muôn nơi, 
Người nghe ñều hoan hỉ,  
Tên gọi Thiện Tuệ ðịa. 
Trí tuệ như mây dầy,  
Che phủ ñầy pháp giới, 
Tưới nhuần Cam lộ pháp,  
Tên gọi Pháp Vân ðịa. 
ðủ ñầy vô lậu giới,  
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Thường tịnh giải thoát thân, 
Tịch diệt khó nghĩ bàn,  
Tên gọi Nhất Thiết Trí. 
 
ðức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: 

Sau khi ta diệt ñộ, thời pháp sắp bị diệt, 
bởi hết thẩy các loài hữu tình tạo ác 
nghiệp, khiến cho các quốc ñộ phát 
khởi muôn loại tai ách. Các vị quốc 
vương, vì hộ trì cho bản thân, thái tử, 
vương tử, hậu phi, quyến thuộc, trăm 
họ và hết thẩy quốc ñộ, phải lập tức trì 
tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật ða này, 
lập tức sẽ ñược an lạc. 

Ta nay ñem kinh này giao phó lại 
cho Quốc vương các ông, mà không 
giao cho các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu 
bà tắc, Ưu bà di? Tại sao như vậy? Vì 
không có uy lực của vua sẽ không thể 



KINH HỘ QUỐC 

126 

kiến lập, vì thế các ông thường nên thọ 
trì, ñọc tụng, giải thuyết. 

Này ðại Vương! Nay ta ñã giáo hóa 
ñại thiên thế giới, trăm ức Tu Di, trăm 
ức nhật nguyệt, mỗi một Tu Di lại có 
bốn châu thiên hạ. Thiệm bộ châu này, 
có mười  sáu nước lớn, năm trăm nước 
vừa, mười vạn nước nhỏ. Nếu trong các 
nước này khởi phát bảy nạn, tất cả 
quốc vương vì muốn trừ nạn, nên cần 
phải thọ trì kinh Bát Nhã Ba La Mật 
ða này, thì bẩy nạn kia ắt sẽ tiêu trừ, 
quốc ñộ lại ñược an lạc. 

Vua Ba Tư Nặc bạch với ðức Phật 
rằng : Thế nào là bảy nạn? ðức Phật 
ñáp rằng:  

Thứ nhất, mặt trời mặt trăng bị 
thất ñộ, ánh sáng mặt trời bị biến 
thành sắc ñỏ, sắc vàng, sắc ñen, hoặc có 



KINH HỘ QUỐC  

127 

một, hai, ba, bốn, năm mặt trời cùng 
chiếu. Mặt trăng chuyển màu thành sắc 
ñỏ, sắc vàng. Nhật thực nguyệt thực 
hoặc có một, hai, ba, bốn, năm mặt trời 
liên tục luân chuyển.  

Thứ hai, các vì sao thất thường, các 
sao Tuệ tinh, Mộc tinh, Hoả tinh, Kim 
tinh, Thổ tinh, tất cả các sao ñều có sự 
biến dị thay ñổi, khi có khi không. 

Thứ ba, có bốn ñại hỏa, Long hỏa, 
Quỷ hỏa, Nhân hỏa, Thọ hỏa khởi phát 
thiêu cháy vạn vật. 

Thứ tư là: Thời tiết thay ñổi, nóng 
lạnh thất thường, mùa ñông có mưa to 
sấm sét, mùa hè có sương băng tuyết, 
mưa ñất ñá núi và sỏi ñá, mưa ñá thất 
thường, nước mưa màu ñỏ ñen, nước 
sông dâng cao, chảy ñá trôi núi. 

Thứ năm là, gió bão liên tiếp, che 
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lấp nhật nguyệt, ñổ nhà bứt cây, cát 
bay ñá chạy.  

Thứ sáu là, trời ñất khô nóng, ao hồ 
cạn kiệt, cây cỏ chết khô, trăm loại cây 
lương thực không trồng ñược.  

Thứ bẩy là, giặc cướp bốn phương 
cùng tới xâm phạm trong ngoài, chiến 
tranh bùng phát, trăm họ tang vong. 

Này ðại Vương! Nay ta chỉ nói sơ 
lược chư nạn như vậy. Trong ñó có 
ngày không có mặt trời xuất hiện, ñêm 
không có mặt trăng. Trời muôn tai ách, 
không mây mưa tuyết. ðất muôn tai 
ách, nứt sụp chấn ñộng, hoặc có máu 
chảy. Quỷ thần xuất hiện, chim thú 
quái dị. Vô lượng vô biên những tai nạn 
như vậy, mỗi mỗi tai ương phát khởi, 
ñều nên thọ trì, ñọc tụng, giải thuyết 
kinh Bát Nhã Ba La Mật ða này. Lúc 
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ñó, mười sáu Quốc Vương nghe những 
ñiều Phật ñã nói tất cả ñều rất kinh sợ. 

Vua Ba Tư Nặc bạch với ðức Phật 
rằng: Bạch ðức Thế Tôn! Tại sao trời 
ñất lại có những tai nạn như vậy? 

ðức Phật nói rằng: Này ðại Vương! 
ðó là do tất cả nhân dân các nước lớn 
nhỏ trong Thiệm Bộ Châu, bất hiếu với 
cha mẹ, không tôn kính Sư trưởng, Sa 
môn, Bà la môn, Quốc vương, ðại thần 
không hành theo chính pháp, do những 
việc ác này mới có tai nạn khởi nên. 

Này ðại Vương! Bát Nhã Ba La 
Mật ða có thể xuất sinh ra tất cả mọi 
Phật pháp, tất cả Bồ Tát giải thuyết 
pháp, tất cả quốc vương vô thượng 
pháp, tất cả mọi hữu tình xuất ly pháp, 
như ngọc Ma Ni báu thể của nó ñầy ñủ 
chúng công ñức, có thể trấn át ñược 
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ñộc long, chư ác quỷ thần, luôn có thể 
toại nguyện ñầy ñủ mọi mong cầu của 
nhân tâm. Có thể giống ngọc Như Ý 
của Luân Vương, khiến cho Nan ðà, 
Bạt Nan ðà và chư ñại Long Vương 
mưa xuống cam lộ tưới mát cỏ cây, ở 
ñêm u tối cắm cờ xí lên cao, chiếu sáng 
trời ñất rõ như có mặt trời. 

Bát Nhã Ba La Mật ða này cũng 
như vậy, ông và chư Vương nên làm 
bảo tràng cho ñến phiên cái, ñốt hương 
rải hoa, quảng ñại cúng dường, lại làm 
hộp báu ñể mà ñựng kinh, ñặt trên án 
báu, khi muốn hành lễ thường rước 
phía trước, ở tại nơi ở làm bảy trướng 
thất bảo, lấy các vật báu làm tòa ñặt 
kinh lên trên, các việc cúng dường 
giống như chăm sóc cha mẹ, cũng như 
chư Thiên phụng sự vua ðế Thích. 
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Này ðại Vương! Ta thấy tất cả mọi 
nhân vương các quốc, ñều do trong ñời 
quá khứ ñã từng cung kính cúng dường 
năm trăm vị Phật, nên ñược làm vua. 
Tất cả mọi Thánh nhân ñắc ñạo quả, 
ñều tới sinh vào nước ñó, làm ñại lợi 
ích. Nếu vua phúc tận, thời khi hết ñạo, 
thánh nhân bỏ ñi, tai nạn bùng phát. 

Này ðại Vương! Nếu ở ñời vị lai, có 
chư quốc vương nào kiến lập chính 
pháp, hộ trì Tam Bảo, ta sẽ khiến 
chúng Bồ Tát Ma Ha Tát năm phương 
tới hộ trì nước ñó. 

ðông phương có Kim Cương Thủ 
Bồ Tát Ma Ha Tát, tay cầm chầy Kim 
Cương phóng tia sáng xanh cùng bốn 
trăm ngàn Bồ Tát tới hộ trì nước ñó. 

Nam phương có Kim Cương Bảo Bồ 
Tát Ma Ha Tát, tay cầm Kim Cương 
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Ma Ni, phóng tia sáng màu mặt trời 
cùng bốn trăm ngàn Bồ Tát tới hộ trì 
nước ñó. 

Tây phương có Kim Cương Lợi 
Bồ Tát Ma Ha Tát, tay cầm kiếm 
Kim Cương phóng tia sáng sắc vàng 
cùng bốn trăm ngàn Bồ Tát tới hộ trì 
nước ñó. 

Bắc phương có Kim Cương Xoa Bồ 
Tát Ma Ha Tát, tay cầm chuông Kim 
Cương phóng tia sáng lưu ly cùng bốn 
trăm ngàn Dược Xoa tới hộ trì nước ñó. 

Trung phương có Kim Cương Ba 
La Mật ða Bồ Tát Ma Ha Tát, tay cầm 
bánh xe Kim Cương phóng tia sáng 
ngũ sắc cùng bốn trăm ngàn Bồ Tát tới 
hộ trì nước ñó. 

Năm vị Bồ Tát Ma Ha Tát này, 
mỗi người lại có vô lượng ñại chúng 
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cũng lại như vậy, mang lại lợi ích lớn 
cho nước của các ông. Cho nên các 
ông cần phải kiến lập hình tượng ñể 
mà cúng dường. 

Khi ñó, ngài Kim Cương Thủ Bồ 
Tát Ma Ha Tát, từ chỗ ngồi ñứng dậy, 
ñỉnh lễ Phật xong, ñứng lùi về một phía 
mà bạch Phật rằng: Bạch ðức Thế Tôn! 
Các bản nguyện của con, là nương nhờ 
oai thần uy lực của ðức Phật, tất cả 
mọi quốc ñộ trong mười phương thế 
giới, nếu có nơi nào thọ trì, ñọc tụng, 
giải thuyết kinh này, chúng con sẽ cùng 
tất cả mọi quyến thuộc của mình, chỉ 
trong khoảnh khắc nhất niệm sẽ tới 
ngay nơi ñó, thủ hộ chính pháp, kiến 
lập chính pháp, khiến trong nước ñó 
không còn tai nạn, ñao binh dịch tật lập 
tức tiêu trừ. 
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Bạch ðức Thế Tôn! Con có ðà La 
Ni, có thể gia trì ủng hộ, là pháp môn 
tu hành nhanh chóng của tất cả chư 
Phật. Nếu có người nào nghe lọt vào 
tai một câu kinh, thì tất cả mọi tội 
chướng tất ñều tiêu diệt, huống hồ lại 
tụng ñọc tu tập, triển chuyển lưu 
thông mang lại lợi ích cho hết thảy 
chúng sinh, con sẽ ñem uy lực của 
pháp khiến cho quốc giới ñó vĩnh viễn 
không còn tai nạn. Khi ñó ngài Kim 
Cương Thủ Bồ Tát cùng chư ñại 
chúng, ñứng trước ðức Phật, dị khẩu 
ñồng âm thuyết ðà La Ni Kệ:  

 
01 - Nam mô, la ñát na ñát la dạ dã,  
02 - Nam mô, a li dạ, phệ giả na dã,  
03 - ðát tha ña dạ la ha ñế,  
04 - Tam miểu tam một ñà dã, 
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05 - Nam mô a li dã,  
06 - Tam mãn ña bạt nại la dã,  
07 - Mạo ñịa tát ñát phạ dã,  
08 - Ma ha tát ñát phạ dã,  
09 - Ma ha già lỗ ní già dã,  
10 - ðát nhĩ dã tha,  
11 - Chỉ nhương na bát la nhĩ bế,  
12 - Ác khất xoa, dã câu thế  
13 - Bát la ñể bà na phạ ñể,  
14 - Tát phạ một ñà, phạ lộ chỉ ñế  
15 - Du ngã ba li nhĩ, thiệp ba ninh  
16 - Nghiễm tị la nỗ la, phạ nga hệ  
17 - ðể li dã ñặc phạ  
18 - Ba li nhĩ, thiệp ba ninh  
19 - Mạo ñịa chất ña, tán nặc na nhĩ  
20 - Tát phạ tì sái già, tỳ sắc ngật ñế,  
21 - ðạt ma sa nga, la tam bộ ñế,  
22 - A mộ ca thất la, phạ nĩnh  
23 - Ma hạ tam mãn ña, bạt nại la, 
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24 - Bộ di niết li dã ñế  
25 - Vĩ dã yết la noa,  
26 - Ba li bát la ba nhĩ  
27 - Tát phạ tất ñà  
28 - Na ma tắc ngật li ñế  
29 - Tát phạ mạo ñịa tát ñát phạ  
30 - Tán nặc na nhĩ,  
31 - Bà nga phạ ñể  
32 - Một ñà ma ñế,  
33 - A la nhĩ già la nãi  
34 - A la noa già la nãi  
35 - Ma hạ bát la chỉ nhương  
36 - Bá la nhị ñế sa phạ hạ. 
 
Khi ấy, ðức Thế Tôn nghe thuyết 

ðà La Ni xong, liền tán thán Kim 
Cương Thủ và chư vị Bồ Tát rằng: 
Lành thay! Lành Thay! Nếu có ai trì 
tụng ðà La Ni  này, ta cùng chư Phật 
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mười phương tất thường gia hộ, chư ác 
quỷ thần thường cung kính như Phật, 
không bao lâu sau sẽ ñắc vô thượng 
chính ñẳng chính giác. 

Này ðại Vương! Ta ñem kinh này 
giao phó lại cho ông cùng các quốc 
vương như: Tỳ Xá Ly quốc, Kiều Tát La 
quốc, Thất La Phạt quốc, Ma Già ðà 
quốc, Ba La Ni Tư quốc, Già Tì La quốc, 
Câu Thi Na quốc, Kiều Thiểm Di quốc, 
Ban Già La quốc, Ba Tra La quốc, Mạt 
ðộ La quốc, Ô Thi Ni quốc, Bôn Tra Bạt 
ða quốc, ðề Bà Bạt ða quốc, Già Thi 
quốc, Thiệm Ba quốc, như thế hết thảy 
chư Quốc vương ñẳng, các ông phải nên 
thọ trì Bát Nhã Ba La Mật ða này. 

Khi ñó chư ñại chúng A Tu La nghe 
Phật nói về các tai nạn xong, dựng hết 
lông tóc trên thân, cùng cao giọng nói: 
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Chúng ta nguyện ở ñời vị lai không 
sinh vào nước ñó. 

Khi ấy mười sáu quốc vương ñều 
xả bỏ vương vị xuất gia học ñạo, có ñủ  
Bát Thắng Xứ, Thập Nhất Thiết Xứ, 
ñắc Phục nhẫn, Tín nhẫn, Vô sinh 
pháp nhẫn. 

Khi ñó, tất cả mọi Thiên Nhân ñại 
chúng A Tu La chúng ñẳng, ñều rắc 
hoa Mạn ðà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa 
Bà Sư Già, hoa Tô Mạn Na ñể cúng 
dường Phật, tuỳ theo chủng tính của họ 
mà ñắc ba giải thoát môn, Sinh không, 
Pháp không, Bồ ñề phân pháp. Vô 
lượng vô số Bồ Tát Ma Ha Tát, rải hoa 
Câu Vật ðầu, hoa Ba ðầu Ma ñể cúng 
dường Phật, vô lượng Tam muội ñều 
hiện tiền, ñắc trụ Thuận nhẫn, Vô sinh 
pháp nhẫn. Vô lượng vô số Bồ Tát Ma 
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Ha Tát, ñắc hằng hà sa số chư Tam 
muội môn, chân tục bình ñẳng, ñầy ñủ 
Vô ngại giải thoát chi môn, thường 
khởi ñại bi tâm, ở trăm vạn ức A tăng 
kỳ cõi Phật, thế giới như số vi trần, 
ñem lợi ích rộng lớn cho chúng sinh, 
hiện thân thành Phật. 
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ðA KINH 
 

CHÚC LỤY PHẨM THỨ TÁM 
Phật nói với vua Ba Tư Nặc: Nay ta 

khuyên răn các ông! Sau khi ta diệt ñộ, 
chính pháp sắp diệt, năm mươi năm 
sau, năm trăm năm sau, năm nghìn 
năm sau không còn Phật, Pháp,Tăng. 

Kinh này và Tam Bảo giao phó cho 
chư Quốc vương kiến lập hộ trì, khiến 
cho tứ chúng ñệ tử của ta thọ trì, ñọc 
tụng, giải thuyết nghĩa lý của kinh này 
và thuyết giảng rộng rãi pháp yếu cho 
chúng sinh, khiến họ tu tập xuất ly khỏi 
sinh tử. 

Này ðại Vương! Ở ñời ngũ trược 
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sau này, tất cả mọi quốc vương, vương 
tử, ñại thần, cậy mình cao quý, phá diệt 
giáo pháp của ta, làm nhiều pháp chế, 
khống chế ñệ tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni 
của ta, không cho xuất gia, tu hành 
chính ñạo, lại cũng không cho tạo tác 
tượng Phật, tháp Phật. Hạng bạch y lại 
ngồi chỗ cao, ñịa vị Tỳ Kheo giống như 
nô tỳ binh lính không có gì khác. Phải 
biết khi lúc ñó pháp diệt không xa. 

Này ðại Vương!  Nhân duyên mất 
nước ñều do các ông tạo tác. Cậy uy lực 
của mình, khắc chế bốn bộ chúng, 
không chịu tu phúc, chư ác Tỳ kheo thọ 
biệt thỉnh pháp, tri thức tỳ kheo cũng 
một lòng giống nhau, cùng nhau thân 
thiện làm các trai hội cầu phúc, nên 
biết ñó là pháp của ngoại ñạo, ñều 
không phải do ta giáo dạy. Trăm họ tật 
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bệnh, vô lượng khổ nạn. Phải biết khi 
ấy, mất nước không xa. 

Này ðại Vương!  Vào ñời mạt pháp, 
quốc vương, ñại thần, bốn chúng ñệ tử, 
tự tác phi pháp, ngăn trở ngang trái với 
Phật giáo, làm mọi ñiều tội lỗi, không 
theo pháp luật, trói buộc Tỳ kheo, như 
phá ngục tù. Phải biết khi ñó, pháp diệt 
không xa. 

Này ðại Vương! Sau khi ta diệt ñộ, 
bốn chúng ñệ tử, hết thẩy quốc vương, 
vương tử, bách quan chính là những 
người có nhiệm vụ hộ trì Tam Bảo, mà 
tự phá diệt chẳng khác con trùng trên 
thân Sư tử, tự ăn thịt Sư tử, không phải 
do ngoại ñạo phá hoại giáo pháp của ta 
phải chịu tội lớn. Chính pháp suy yếu, 
dân không theo chính ñạo, mọi việc ác 
dần tăng, thọ mệnh của họ dần suy 
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giảm, lại không có hiếu tử, lục thân bất 
hoà, thiên long không bảo hộ, quỷ ác 
rồng ác hàng ngày thường ñến xâm hại, 
mọi tai, quái tướng liên tục theo họa 
tung hoành, ñáng ñọa ñịa ngục, bàng 
sinh, ngạ quỷ, nếu ñược làm người, bần 
cùng hạ tiện các căn không ñầy ñủ như 
bóng với hình, như tiếng vang với âm 
thanh, như người viết trong ñêm, lửa 
tắt chữ còn, quả báo diệt pháp cũng 
giống như vậy. 

Này ðại Vương! Trong ñời vị lai, tất 
cả mọi quốc vương, vương tử, ñại thần, 
ngang làm sổ sách, tạo ra quan chức, 
ñiển chủ, tăng thống lớn nhỏ, không lý 
sai khiển ñệ tử của ta. Phải biết khi ấy 
Phật pháp không còn. 

Này ðại Vương!  Trong ñời vị lai, 
tất cả mọi quốc vương, bốn chúng ñệ tử 
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ñang y chiếu theo những việc hành ñạo 
của tất cả chư Phật mười phương, kiến 
lập lưu thông. Nếu ác Tỳ kheo vì cầu 
danh lợi, không theo giáo pháp của ta, 
ở trước mặt vua tự thuyết hoạn nạn, 
làm phá pháp duyên. Mà Vua ñó không 
phân biệt ñược, nghe theo lời này, 
ngang lập pháp chế, không theo giới 
luật của Phật. Phải biết khi ấy, pháp 
diệt không xa. 

Này ðại Vương!  Trong ñời vị lai, 
quốc vương, ñại thần, bốn chúng ñệ tử, 
tự làm phá diệt giáo pháp, nhân duyên 
phá quốc, tự làm tự chịu không phải lỗi 
của Phật pháp. Trời rồng bỏ ñi, năm 
trược dần tăng, nếu nói ra hết, thì nói 
hết kiếp cũng không hết ñược. 

Lúc ñó, mười sáu quốc vương nghe 
Phật răn dạy, những ñiều trong tương 
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lai như vậy, khóc than thảm thiết, âm 
thanh chấn ñộng Tam thiên, trời ñất 
hôn ám, không có ánh sáng. Khi ñó các 
vua ai cũng thành tâm thọ trì những lời 
Phật nói, không khắc chế bốn bộ chúng 
xuất gia học ñạo, như lời Phật dạy. 

Khi ấy, hằng hà sa số vô lượng ñại 
chúng, ai cũng hoan hỷ tán thán: 
“Trong lúc này ñây, thế gian hư không, 
như không có Phật ở ñời”. 

Khi ấy vua Ba Tư Nặc bạch với 
Phật rằng: Bạch ðức Thế Tôn! Kinh 
này ñặt tên là gì và chúng con phải 
phụng trì như thế nào? 

Phật nói với Vua Ba Tư Nặc: Kinh 
này nên gọi là: “Nhân Vương Hô Quốc 
Bát Nhã Ba La Mật ða”, cũng gọi tên 
là: “Cam Lộ Pháp Dược”, nếu có 
phụng hành có thể ñẩy lui mọi tật bệnh. 
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Này ðại Vương!  Tất cả mọi công 
ñức của Bát Nhã Ba La Mật ða giống 
như hư không, không thể ño lường 
hết ñược, nếu có người thụ trì, ñọc 
tụng, mọi công ñức thu hoạch ñược có 
thể hộ trì Nhân vương và chư chúng 
sinh, giống như hào thành bảo hộ 
tường thành, vì thế các ông thường 
nên thọ trì. 

Khi ðức Phật thuyết kinh này xong, 
Di Lặc, Sư Tử Hống ñẳng cùng vô 
lượng Bồ Tát Ma Ha Tát, Xá Lợi Phất, 
Tu Bồ ðề và vô lượng Thanh Văn, Dục 
giới, Sắc giới, vô lượng trời người, Tỳ 
Kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, 
A tu la ñẳng, tất cả ñại chúng, nghe 
những ñiều Phật nói, ñều hoan hỉ, tín 
thọ phụng hành. 
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MA HA BÁT NHÃ BA LA 
MẬT ðA TÂM KINH 

 
ðức Bồ Tát hiệu Quán tự Tại 
Dầy công tu tuệ mới mở mang 
Chân Như một ánh linh quang 
Chiếu soi năm uẩn ñều không có gì. 
 
Bát Nhã tuệ soi ñi khắp chốn 
Dứt mọi ñường khốn khổ tai nàn 
Xá Lợi ! Tâm chớ nghi nan 
Sắc kia nào khác, cái không ñâu mà. 
 
Cái không nọ nào xa cái sắc 
Sắc là không, không sắc như nhau 
Thọ, tưởng, hành, thức khác ñâu 
Chân không xét cũng một mầu thế thôi. 
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Này Xá Lợi ! Nghĩ coi có phải 
Những pháp không xét lại thực là: 
Chẳng sinh, chẳng diệt ñó mà 
Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không. 
 
Ấy vậy phải xét thông mọi nhẽ 
Như hư không, sắc vẻ gì ñâu 
Thọ, tưởng, hành, thức sạch lầu 
Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt còn ñâu nương nhờ. 
 
Thân, ý cũng hững hờ như thế 
Lục trần kia cũng kể là không 
ðã không nhãn giới suốt thông 
ðến ý thức giới cũng không thấy gì. 
 
Bởi vô minh nương chi mà có 
Bản tính không soi nó phải tiêu 
ðã không lão tử hiểm nghèo 
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Còn ñâu già chết hòng theo quấy rầy. 
 
Khổ, Tập, Diệt, ðạo không thay! 
Trí còn không ñó, ðắc này ñược ñâu 
Vô sở ñắc là câu tuyệt diệu 
Bồ tát xưa khéo liệu ñường tu. 
 
Chân không bản tính như như 
Nhờ tuệ Bát nhã thực hư soi làu 
Không ngăn ngại, còn ñâu lo sợ 
Mộng tưởng không, tâm chẳng ñảo ñiên. 
 
Chân như bản tính thiên nhiên 
Niết Bàn cõi ấy chứng nên ñạo mầu 
Tam thế Phật, ngôi cao chứng quả 
Thảy ñều nhờ Bát Nhã tu nên. 
 
Bát nhã này rất thiêng liêng 
Ấy ðại thần Chú giúp lên ðạo Thiền 



KINH HỘ QUỐC 

150 

Là Thần chú ðại Minh sáng chói 
Chú vô Thượng vòi vọi cao xa. 
 
Vô ðẳng ðẳng chú ấy mà 
Gồm ñủ Thần lực thực là tối linh 
Những khổ não thênh thênh trừ hết 
Lời nói này chân thật chẳng ngoa. 
 
Vậy nên Bát Nhã thuyết qua 
ðây câu Thần chú niệm ra như vầy: 
Yết ñế, yết ñế, ba la yết ñế, 
Ba la tăng yết ñế, bồ ñề tát bà ha. 
 
Ma ha Bát Nhã Ba la Mật ða 

3 lần – 1 tiếng chuông 
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TỤNG KINH 
SÁM HỐI HỒI HƯỚNG VĂN 

� � � 
ðánh tiếng chuông lớn, ñại chúng cùng quỳ, hướng mặt lên Tam Bảo. 
 
Chúng ñệ tử nặng nề nghiệp chướng 
Thân tâm thường vọng tưởng bời bời 
Bỗng nhiên nghĩ ngợi khắp nơi 
Xem văn mờ ý ñầy vơi chất chồng 
 
Nhầm chữ nghĩa trái âm trong ñục 
ðọc lẫn dòng lại tụng sai câu 
Lệ vào tà kiến không ñâu 
Hoặc khi quẫn trí ngồi lâu lơ là. 
 
ðương tụng niệm bỏ ra ñi lại 
Nói chuyện riêng trễ nải linh tinh 
Tâm thời chẳng ñể vào kinh 
Ai mà nhắc nhở lại sinh giận hờn. 
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Nơi kính cẩn thường xuyên cẩu thả 
Chốn tịnh nghiêm vương cả bụi nhơ 
Thân hình nghiêng ngó láo lơ 
Xốc xếch áo mũ, dép dơ vứt bừa. 
 
Kinh sách mở câu cưa rách nát 
Tụng chẳng ñều ào ạt cho xong 
Hương cắm xiêu vẹo chất chồng 
Lễ lạy ñại khái cúng dâng chẳng thành. 
 
Thật hổ thẹn việc làm ñáng sợ 
Con cầu xin sám rửa lỗi lầm 
Chư Phật, Bồ Tát, Thiện Thần 
Từ Bi thương xót phàm trần vô minh. 
 
Khiến công ñức tụng kinh kết quả 
ðược vẹn tròn hết cả ưu tư 
Hồi hướng tâm nguyện e như 
Hoặc khi dịch thuật dễ dư lỗi lầm. 



KINH HỘ QUỐC  

153 

Hoặc chú giải vô tâm thiếu sót 
Truyền thụ sai chẳng lọt Thích âm 
Những lỗi in, cắt, viết nhầm 
Lại lỗi ghi chép, ôm cầm, ñổi thay. 
 
Dù thày, thợ con nay sám hối 
Nhờ sức thần tội lỗi tiêu tan 
Xe Pháp thường chuyển thế gian 
Hàm linh cứu vớt sinh sang liên trì. 
 
Nguyện công ñức chuyên vì tụng niệm 
Hồi hướng về chư Thiện Thánh Hiền 
Già Lam, Hộ Pháp, Long Thiên 
Ba cõi sông núi linh thiêng Tôn Thần. 
 
Cầu xin ñược phúc nhân thụ hưởng 
ðạo Bồ ðề thẳng hướng không sai 
Nguyện cho chúng sinh một mai 
Cùng vào Bể Tính Như Lai pháp mầu. 

ðánh chuông, quỳ ñọc tiếp. 
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 BÀI NIỆM PHẬT 
 

ðấng pháp vương ngôi báu tuyệt vời 
Khắp tam giới không ai sánh kịp 
Thầy chỉ ñường khắp cõi Nhân Thiên, 
Cha hiền cứu bốn loài ñau khổ. 
 
Con nay về nương tựa vào cha 
Ba nghiệp a tăng kì diệt hết. 
Tán dương công ñức Phật Thế Tôn, 
Ức kiếp muôn ñời khôn kể xiết. 
 
Nam Mô Sa Bà Thế Giới Tam 

Giới ðạo Sư Tứ Sinh Từ Phụ Nhân 
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Thiên Giáo Chủ Thiên Bách Ức Hóa 
Thân Bản Sư Hoà thượng Thích Ca 
Mâu Ni Phật. 

(3 lần) 
 
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật. 
Nhiễu Phật sau ñó chuyển sang 
 

Thích Ca Như Lai . 
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KỲ NGUYỆN 
Dành cho chủ lễ ñọc, ñại chúng im lặng quán tưởng. 

 

Nay chính là ngày toàn thể quân 
dân nước Việt cùng các cấp chính 
quyền, nhân dân Phật tử.  Y theo lời 
Phật dậy thiết lập Pháp Hội Hộ Quốc 
an dân. Kính dâng một nén tâm hương, 
ba nghiệp tinh cần, cúi ñầu ñỉnh lễ, 
nguyện y lời Phật dạy, trì tụng kinh 
chú, xưng tán hồng danh, quyết theo 
Phật Pháp làm lành, báo ñền công ơn 
hóa ñộ, tâm Bồ ðề kiên cố, trí tu học 
vững bền. ðất nước hết nạn kiếp ñao 
binh, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ ñược 
vững bền củng cố. Nhân dân lạc nghiệp 
hoan ca, hộ trì ñất nước bảo vệ non 
sông, người người thức tỉnh tu hành, 
một lòng yêu thường ñoàn kết, dựng 
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xây non sông gấm vóc.  
Ngài có dạy chúng con: "Nhất thiết 

duy tâm tạo", thì phàm ở ñời việc gì 
cũng vậy, thành hay bại, mất hay còn, 
cũng là do lòng người mà ra cả. Sự cầu 
nguyện của chúng con ngày hôm nay 
ñó chính là một sức mạnh phi thường, 
giúp chúng con trong khi nỗ lực tinh 
tiến ñể ñạt lấy kết quả hòa bình hạnh 
phúc yên vui. 

Hơn nữa, Phật tổ là ñấng phúc trí 
vẹn toàn, từ bi vô lượng, cho nên chắc 
chắn Ngài sẽ cảm ứng tâm thành của 
chúng con mà hộ trì cho non sông ñất 
Việt. Chính Ngài ñã khuyên răn và 
sách tấn chúng con bằng những lời 
vàng ngọc trong khắp bổn kinh. 

ðó chính là ngài ñã ủng hộ chúng 
con, giúp chúng con ñạt ñược ấm no 
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hòa bình hạnh phúc. 
Chúng con, xin theo y theo lời ngài 

dạy bảo ñúng pháp ñể cầu nguyện cho 
quốc thái dân an. Giờ ñây ñứng trước 
Phật ñài, chúng con xin chân thành 
kính dâng mấy ñiều cầu nguyện: 

Việt Nam hoàn toàn hòa bình ðộc 
lập, vẹn toàn lãnh thổ, chủ quyền củng 
cố muôn năm!  

Thế giới Hòa bình muôn năm! 
 
LẠI NGUYỆN: Chư quý vị ñại 

biểu cùng toàn thể nhân dân Phật tử 
chúng con có mặt trong pháp hội ngày 
hôm nay, cùng Pháp giới chúng sinh, 
nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành viên 
mãn, mau chứng Vô Thượng Bồ ðề, 
ngưỡng mong Phật trí cao vời, từ bi 
chứng giám.  
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Khắp nguyện âm siêu dương thái, 
hải yến hà thanh, pháp giới chúng sinh, 
tình dữ vô tình, ñồng thành Phật ñạo. 

 

 
BÀI PHÁT NGUYỆN 

 
Nguyện trú cát tường, dạ cát tường 
Trú dạ lục thời, hằng cát tường 
Nhất thiết thời trung, cát tường giả 
Nguyện chư Thượng Sư, ai nhiếp thọ. 
 
Nguyện trú cát tường, dạ cát tường 
Trú dạ lục thời, hằng cát tường 
Nhất thiết thời trung, cát tường giả 
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Nguyện chư Tam Bảo, ai nhiếp thọ. 
 
Nguyện trú cát tường, dạ cát tường 
Trú dạ lục thời, hằng cát tường 
Nhất thiết thời trung, cát tường giả 
Nguyện chư Hộ Pháp, thượng ủng hộ. 
 
Nam mô Tăng Phúc Thọ Bồ Tát  

 Ma ha tát  
(3 lần-chuông) 
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LỜI KHẤN NGUYỆN 
 

Kính lạy mười phương Phật   
Kính lạy mười phương Pháp  
Kính lạy mười phương Tăng 
 
Xin chứng giám lòng con  
Với tất cả tâm thành  
Dâng lên lời khấn nguyện.  
 
Xin cho con mãi mãi  
Lòng tôn kính vô biên  
Hơn núi biển mênh mông  
Dâng lên mười phương Phật.  
 
Xin cho con mãi mãi  
Lòng thương yêu không cùng  
Trải thế giới Tam thiên  
ðến chúng sinh vô tận. 
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Xin cho khắp muôn loài  
Sống yên lành bên nhau  
Không ganh ghét oán thù  
Không chiến tranh giết chóc.  
 
Xin cho kẻ bất thiện  
Biết tin có luân hồi  
Có nghiệp báo trả vay  
ðể hồi ñầu hướng thiện. 
 
Xin kẻ mù ñược sáng  
Kẻ ñiếc lại ñược nghe  
Kẻ nghèo ñược ấm no  
Kẻ ốm ñau bình phục. 
 
Xin cho loài cầm thú  
Thoát ñược nghiệp ngu si  
Tái sinh vào cõi người  
Biết tu theo Phật Pháp.  
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Các vong linh vất vưởng  
Trong cõi giới u huyền  
Thoát nghiệp ñói triền miên  
Quy y và siêu thoát. 
 
Xin cho nơi ñịa ngục  
Chúng sinh ñang ñọa ñày  
Khởi ñược tâm từ bi  
ðể xa lìa cảnh khổ. 
 
Cúi xin Mười phương Phật  
Chư Bồ Tát Thánh Hiền  
ðem chính pháp thiêng liêng  
Sáng soi nghìn thế giới. 
 
Cho chúng con mãi mãi 
Dù sinh về nơi ñâu  
ðều gặp pháp nhiệm màu  
ðể nương theo tu tập. 
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Cho con biết khiêm hạ  
Biết tôn trọng mọi người  
Tự thấy mình nhỏ thôi  
Việc tu còn kém cỏi. 
 
Cho tay con rộng mở  
Biết san sẻ cúng dường  
Biết giúp ñỡ yêu thương  
ðến những người khốn khó. 
 
 Xin cho con bình thản  
Trước nghịch cảnh cuộc ñời  
Dù bị mắng bằng lời  
Hay bằng ñiều mưu hại. 
 
Xin tâm con sung sướng  
Khi thấy người thành công  
Hoặc gây tạo phúc lành  
Như chính con làm ñược.  
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Cho con biết im lặng  
Không nói lỗi của người  
Chỉ lặng lẽ dùng lời  
Cầu cho người hết lỗi. 
 
Xin vòng dây tham ái  
Rời khỏi cuộc ñời con  
ðể cho trái tim con  
Biết yêu thương tất cả. 
 
Cúi lạy mười phương Phật  
ðau khổ ñã nhiều rồi  
Vô lượng kiếp luân hồi  
ðắng cay và mệt mỏi. 
 
Nay con dâng lời nguyện  
Giải thoát, quyết tìm về  
Giác ngộ, quyết lìa mê  
ðộ sinh, ñền ơn Phật. 



KINH HỘ QUỐC 

166 

Xin cho con giữ vững  
ðược chí nguyện tu hành  
Không một phút buông lơi  
Không một giờ xao lãng. 
  
Xin vẹn toàn giới hạnh  
Với Thiền ñịnh lắng sâu  
Với trí tuệ nhiệm màu  
Xóa tan dần chấp ngã. 
 
Xin cho con tỉnh táo  
Không kiêu mạn tự hào  
Dù tu tiến ñến ñâu  
Vẫn tự tìm chỗ dở. 
 
Nguyện cho con ñi mãi  
Không ñứng lại giữa ñường  
ðến tuyệt ñối vô biên  
Tâm ñồng tâm chư Phật. 
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Rồi trong muôn vạn nẻo  
Của sinh tử luân hồi  
Con mãi mãi không thôi  
ðộ sinh không dừng nghỉ. 
 
Cúi lạy mười phương Phật  
Xin chứng giám lòng con  
Lời khấn nguyện sắt son  
Dâng lên ngôi Tam Bảo. 

� � � 
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HỒI HƯỚNG 
 

Tụng kinh là hạnh tốt lành,  
Vô biên phúc ñức, sẵn dành chúng sinh.  
Nguyện cho tất cả hàm linh,  
Thảy ñều tỏ ngộ Phật danh diệu huyền.  
 
Nguyện tiêu ba chướng não phiền,  
ðược nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh.  
Nguyện trừ tội chướng ñiêu linh,  
Hạnh lành Bồ Tát thường tinh tiến làm.  
 
Nguyện sinh cõi Tịnh siêu phàm,  
Hoa sen chín phẩm là hàng mẹ cha.  
Hoa nở thấy Phật hiện ra,  
Vô sinh chứng ngộ, bạn ta Thánh hiền. 
 



KINH HỘ QUỐC  

169 

Nguyện ñem công ñức hiện tiền,  
Hướng về khắp cả các miền gần xa,  
Con và cha mẹ, ông bà,  
Chúng sinh giác ngộ,  
chan hòa..... pháp..... thân..... ◎◎◎◎ 

(Mọi người ñứng lên tam tự quy)  
TAM QUY 

 
Tự quy y Phật,  
Xin nguyện chúng sinh  
Thể theo ñạo cả  
Phát tâm Bồ ðề.  

(1 lễ-chuông) 
Tự quy y Pháp,  
Xin nguyện chúng sinh,  
Thấu rõ kinh tạng  
Trí tuệ như biển.  

(1 lễ-chuông) 
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Tự quy y Tăng,  
Xin nguyện chúng sinh,  
Thống lý ñại chúng  
Hết thảy vô ngại.  

(1 lễ-chuông) 
 
HÒA NAM THÁNH CHÚNG 

 
Nguyện ñem công ñức này,  
Hướng về khắp tất cả, 
ðệ tử và chúng sinh, 
ðều trọn thành Phật ñạo. 
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MƯỜI ðIỀU TÂM NIỆM 
 

1 - Nghĩ ñến thân thể thì ñừng cầu không bệnh 
khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. 

2 - Ở ñời ñừng cầu không hoạn nạn, vì không 
hoạn nạn thì lòng kiêu căng nổi dậy. 

3 - Cứu xét tâm tánh thì ñừng cầu không khúc 
mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu ñáo. 

4 - Xây dựng ñạo hạnh thì ñừng cầu không bị 
ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện 
không kiên cường. 

5 - Việc làm ñừng mong dễ thành, vì việc dễ 
thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. 

6 - Giao tiếp ñừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì 
mất ñạo nghĩa. 

7 - Với người thì ñừng mong tất cả ñều thuận 
theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng sinh 
kiêu mạn. 

8 - Thi ân ñừng cầu ñền ñáp, vì cầu ñền ñáp là 
thi ân có ý mưu ñồ. 

9 - Thấy lợi ñừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si 
mê phải ñộng. 

10 - Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là 
nhân quả chưa xả. 

�   �   � 
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BỞI VẬY, ðỨC PHẬT DẠY: 
 Lấy bịnh khổ làm thuốc thần. 

Lấy hoạn nạn làm giải thóat. 
Lấy khúc mắc làm thú vị. 
Lấy ma quân làm bạn ñạo. 
Lấy khó khăn làm thích thú. 
Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp ñỡ. 
Lấy người chống ñối làm nơi giao du. 
Coi thi ân như ñôi dép bỏ. 
Lấy sự xả lợi làm vinh hoa. 
Lấy oan ức làm cửa ngõ ñạo hạnh. 
 
Nên chấp thuận trở ngại thì lại thông suốt, 

mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại. ðức 
Thế Tôn thực hiện tuệ giác Bồ ðề ngay trong sự 
trở ngại, như Ương Quật hành hung, ðề Bà 
quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành ñạo cả. 
Như vậy há không phải chính sự chống ñối lại là 
làm sự thuận tiện và sự phá hoại lại làm sự tác 
thành cho ta? 
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Ngày nay, những người học ñạo, trước hết 
không dẫn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên 
khi trở ngại ập ñến thì không thể ứng phó. Chánh 
pháp chí thượng vì vậy mà hết, ñáng tiếc, ñáng 
hận biết ngần nào! 

 
TRÍCH LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI 
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phước trí trang nghiêm, âm siêu dương thái, pháp giới 
chúng sinh, ñồng thành Phật ñạo. 
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MƯỜI CÔNG ðỨC  
ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT 

 

�Một là, những tội lỗi ñã tạo từ trước, nhẹ thì ñược tiêu trừ, 
nặng thì chuyển thành nhẹ. 

�Hai là, thường ñược các thiện thần ủng hộ, tránh ñược tất 
cả tai ương hoạn nạn,ôn dịch. 

�Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán 
cừu oan trái của ñời trước cũng như ñời này. 

�Bốn là, các vị Hộ pháp thiện thần thường ủng hộ nên 
những lời dạ xoa ác quỷ, rắn ñộc hùm beo lánh xa không dám 
hãm hại. 

�Năm là, tâm ñược an vui, ngày không gặp việc nguy 
khốn, ñêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, khỏe 
an lành, việc làm thuận lợi, ñược kết quả tốt. 

�Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y 
phục ñầy ñủ, gia ñình hòa thuận, phước lộc ñời ñời. 

�Bảy là, lời nói, việc làm trời người hoan hỉ, ñến ñâu cũng 
ñược mọi người kính mến, ngợi khen. 

�Tám là, ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, 
khốn nghèo chuyển thành thịnh ñạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh 
chung liền ñược nam thân. 

�Chín là, vĩnh viễn xa lìa ñường ác, sinh vào cõi thiện, 
tướng mạo ñoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phúc lộc tròn ñầy. 

�Mười là, hay vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành. Lấy 
tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phúc ñiền cho mình. Nhờ 
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công ñức ấy ñạt ñược vô lượng phúc quả thù thắng. Sinh ra nơi 
nào cũng ñược thấy Phật, nghe pháp, phúc tuệ rộng lớn, chứng 
ñạt lục thông, sớm thành Phật quả. 

�ẤN QUANG TỔ SƯ DẠY: “Ấn tống Kinh, tượng Phật 
ñược công ñức thù thắng như vậy, nên gặp hội chúc thọ, thành 
hôn, cầu phúc, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu 
hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ ñề ấn tống, ñể trồng cội 
phúc ñức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. 
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 KÍNH LỄ HỘ PHÁP VI ðÀ TÔN THIÊN BỒ TÁT 



 

180 

 
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC VỀ  

 
 

 
TỔ IN KINH VĨNH HOẰNG  CHÙA CAO LINH  
Bắc Hà -Bắc Sơn - An Dương  

Thành Phố Hải Phòng   
ðiện thoại : 0914 219441 FAX : 0313 – 589850  

Email : giacnghien2002@yahoo.com.tw  Wes: www.chuacaolinh.com.vn  
 Facebook: Thich Giac Nghien   



  

181 

KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ðA KINH  

Hán dịch : TAM TẠNG SA MÔN BẤT KHÔNG 
Việt dịch : Tỳ kheo Thích Giác Nghiên  

 
 NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 

  ======================== 
 Chịu trách nhiệm xuất bản  NGUYỄN CÔNG OÁNH *** 

Biên tập :Nguyễn Thị Quỳnh  
Sửa bản in: Thích Long Tuệ 
Bìa  : Thích Long Hòa 
Trình bày :Thích Long Pháp.  

  
ðối tác liên kết TỔ IN KINH VĨNH HOẰNG 

Chùa Cao Linh xã Bắc Sơn 
Huyện An Dương thành phố Hải Phòng 



 

182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

In 1.000 bản, khổ 16 x 24 cm, tại công ty In & văn hóa phẩm. 
Số xuất bản: 342-2008 CXB /397 - 140 /TG. 
In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2014. 





DEDICATION OF MERIT 

May the merit and virtue  

accrued from this work 

adorn Amitabha Buddha’s Pure Land, 

repay the four great kindnesses above, 

and relieve the suffering of 

those on the three paths below. 

May those who see or hear of these efforts 

generate Bodhi-mind,  

spend their lives devoted to the Buddha Dharma, 

and finally be reborn together in  

the Land of Ultimate Bliss. 

Homage to Amita Buddha! 

NAMO AMITABHA 

南無阿彌陀佛 
 【越文：仁王護國般若波羅蜜多經】 

財團法人佛陀教育基金會 印贈  

台北市杭州南路一段五十五號十一樓 

 Printed and donated for free distribution by 

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation 
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C. 

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415 

Email: overseas@budaedu.org 

Website:http://www.budaedu.org 
Mobile Web: m.budaedu.org 

This book is strictly for free distribution, it is not to be sold. 

Printed in Taiwan 
4,000 copies; November 2015 

VI234-13688 


