
Ð¸a Trì Lu§n  
B° Tát Gi¾i Yªt Ma 

 
B° tát Di L£c tÕo lu§n 

Tam tÕng Pháp sß Ðàm Vô S¤m d¸ch Hán vån 
TÏ kheo Thích Pháp Chánh d¸ch Vi®t vån 

 
Toàn vån ðßþc chia làm b¯n ph¥n. 
 
A1. Chính thÑc t× ngß¶i khác th÷ gi¾i 
B1. Phß½ng ti®n trß¾c khi th÷ gi¾i 
C1. Phß½ng ti®n xa 
 
 B° tát, ho£c tÕi gia ho£c xu¤t gia, mu¯n h÷c 
gi¾i pháp B° tát: lu§t nghi gi¾i, nhiªp thi®n pháp 
gi¾i, nhiªp chúng sanh gi¾i, sau khi phát tâm 
Vô thßþng B° ð«, phäi nên ðªn trß¾c mµt v¸ 
ð°ng pháp B° tát, v¸ ðã phát nguy®n B° ð«, có 
trí tu®, có nång lñc, khéo thuyªt pháp, thông ðÕt 
nghîa lý, biªt tøng gi¾i, nghiêm trì gi¾i lu§t. Ðªn 
trß¾c mµt v¸ B° tát nhß v§y, trß¾c tiên lÕy chân 
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ngài xong, bèn nói l¶i nhß v¥y: "BÕch ÐÕi ÐÑc! 
Con xin ngài truy«n th÷ cho con gi¾i lu§t nghi 
B° tát. Cúi xin ÐÕi ÐÑc không n« khó nh÷c, 
thß½ng xót hÑa khä." 
 
C2. Phß½ng ti®n g¥n 
D1. Phß½ng ti®n cüa ngß¶i th÷ gi¾i 
 
 Ngß¶i c¥u gi¾i nói l¶i ¤y xong, bèn lµ vai áo 
bên phäi, ð¯i trß¾c mß¶i phß½ng ba ð¶i t¤t cä 
chß Ph§t B° tát, cung kính ðänh l−, tß·ng nghî 
công ðÑc cüa các ngài, kh·i tâm thu¥n thành 
thanh t¸nh, ho£c hÕ, ho£c trung, ho£c thßþng. 
Ð¯i trß¾c v¸ gi¾i sß, kh·i tâm khiêm hÕ, cung 
kính, quÏ thÆng cúi ð¥u, ð¯i trß¾c tßþng Ph§t, 
tác bÕch nhß sau: 
 

- Cúi xin ÐÕi ÐÑc truy«n th÷ cho con gi¾i 
pháp B° tát. 
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Tác bÕch xong ðÑng d§y, nh¤t tâm tß·ng 
nghî làm cho tâm thanh t¸nh: "Mình chÆng bao 
lâu næa s¨ ðßþc công ðÑc to l¾n, vô t§n vô 
lßþng, không còn gì h½n." Nghî nhß v§y r°i, bèn 
ðÑng im l£ng. 

 
D2. Phß½ng ti®n cüa v¸ gi¾i sß 
 
 Lúc ðó, v¸ gi¾i sß, ho£c ðÑng ho£c ng°i, 
nh¤t tâm chuyên chú, nói v¾i ngß¶i th÷ gi¾i: 
 

- Thi®n nam tØ ...... l¡ng nghe. Này pháp ð®! 
Ông có phäi là B° tát không? 
  

Ngß¶i th÷ gi¾i trä l¶i: 
 

 - DÕ, con là B° tát. 
  

- Ðã phát tâm B° ð« chßa? 
  

Trä l¶i: 
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 - DÕ, ðã phát tâm B° ð«. 
 
B2. Chính thÑc th÷ gi¾i 
 
 V¸ gi¾i sß höi xong bèn nói tiªp: 
 
 - Thi®n nam tØ! Ông s¨ · n½i tôi th÷ t¤t cä 
gi¾i pháp B° tát: lu§t nghi gi¾i, nhiªp thi®n pháp 
gi¾i, nhiªp chúng sanh gi¾i. Nhæng gi¾i pháp 
này là gi¾i mà t¤t cä B° tát · quá khÑ, v¸ lai, 
hi®n tÕi ðã, s¨ và ðang th÷ trì. T¤t cä B° 
tát · quá khÑ ðã h÷c, t¤t cä B° tát · v¸ lai s¨ h÷c, 
và t¤t cä B° tát · hi®n tÕi dang h÷c. Ông có th¬ 
th÷ trì gi¾i pháp này hay không? 
 
 Trä l¶i: 
 
 - DÕ, có th¬. 
  

L¥n thÑ hai, l¥n thÑ ba cûng nói nhß thª. 

 4



 
B3. Nói rõ phß½ng ti®n sau 
 
 V¸ gi¾i sß nói ba l¥n truy«n th÷ gi¾i pháp 
xong, ngß¶i th÷ gi¾i vçn quÏ thÆng. Lúc ðó v¸ 
gi¾i sß ð¯i trß¾c tßþng Ph§t, kính l− chß B° 
tát · mß¶i phß½ng thª gi¾i xong, bèn tác bÕch 
nhß sau: 
 
 - B° tát ...... · n½i con là B° tát ...... ba l¥n 
tác bÕch c¥u th÷ gi¾i pháp B° tát, con ðã chÑng 
minh. 
  

Kª ðó tác bÕch v¾i t¤t cä vô lßþng chß 
Ph§t · mß¶i phß½ng ba ð¶i nhß sau: 

 
 - B° tát ...... · n½i con là B° tát ...... ba l¥n 
tác bÕch c¥u th÷ gi¾i pháp B° tát, con ðã chÑng 
minh. 
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L¥n thÑ hai, l¥n thÑ ba cûng bÕch nhß thª. 
Nhß v§y, th÷ B° tát gi¾i xong, do lñc lßþng cüa 
gi¾i pháp có nhi«u ði«m lành tu¥n tñ hi®n ra 
trß¾c chß Ph§t,  và chß ðÕi B° tát · kh¡p mß¶i 
phß½ng thª gi¾i. Lúc ðó chß Ph§t, chß ðÕi B° 
tát tß·ng nghî ðªn ngß¶i th÷ gi¾i, các ngài kh·i 
lên tri kiªn chân thñc nhß thª này: "Trong thª 
gi¾i ...... có B° tát ...... ðã t× B° tát ...... th÷ B° 
tát gi¾i." Nhß thª, chß Ph§t chß B° tát ð¯i v¾i 
ngß¶i th÷ gi¾i tß·ng nghî nhß con, nhß em, 
thß½ng yêu lo l¡ng. Vì thß½ng yêu lo l¡ng nên 
khiªn cho thi®n pháp cüa ngß¶i th÷ gi¾i tång 
trß·ng, vînh vi−n không thoái lui giäm sút. 
Trong bu±i l− th÷ gi¾i, pháp tác bÕch nhß thª, 
ði«m lành nhß thª. Sau khi l− truy«n th÷ gi¾i 
pháp B° tát ðßþc viên mãn, v¸ gi¾i sß cùng 
ngß¶i th÷ gi¾i cung kính ðänh l− mß¶i phß½ng 
chß Ph§t và chß ðÕi B° tát xong bèn lui ra. 
 
B4. So sánh ð¬ hi¬n th¸ sñ thù th¡ng 
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 Gi¾i pháp lu§t nghi B° tát ðã ðßþc truy«n th÷, 
so v¾i t¤t cä gi¾i lu§t nghi khác là thù th¡ng cao 
tµt nh¤t. Gi¾i pháp lu§t nghi B° tát này bao hàm 
vô lßþng vô biên công ðÑc, phát kh·i t× tâm 
chân thñc cao tµt nh¤t, ð¯i tr¸ t¤t cä nghi®p ác 
cüa t¤t cä chúng sanh. Gi¾i pháp Ba la ð« mµc 
xoa so v¾i gi¾i pháp này, tråm ph¥n không b¢ng 
mµt, tråm ngàn vÕn ph¥n nhçn ðªn t¤t cä ví dø 
toán s¯ cûng không b¢ng mµt, b·i vì gi¾i pháp 
lu§t nghi B° tát này  nhiªp th÷ t¤t cä công ðÑc. 
 
A2. Chuyên tinh hµ trì 
B1. Thuyªt minh phß½ng ti®n trì gi¾i 
C1. Phß½ng ti®n g¥n 
 
 Ngß¶i th÷ trì gi¾i pháp B° tát phäi nghî nhß 
v¥y: "Tôi s¨ làm nhæng ði«u ðúng nhß gi¾i pháp 
ðã quy ð¸nh, và s¨ không làm nhæng ði«u không 
ðúng v¾i gi¾i pháp, nhß v§y công ðÑc s¨ ðßþc 
tång trß·ng." Ngß¶i h÷c gi¾i pháp B° tát, nghe 
nhæng l¶i dÕy trong tÕng kinh và tÕng lu§n (Ma 
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ð¡c l£c già) cüa B° tát cûng phäi siêng nång h÷c 
höi, hµ trì. 
 
C2. Phß½ng ti®n xa 
D1. Phß½ng ti®n ý nghi®p cüa v¸ gi¾i sß 
 
 V¸ gi¾i sß có trí tu®, không nên tùy ti®n 
truy«n th÷ gi¾i pháp B° tát cho b¤t cÑ ai ðªn c¥u 
th÷ gi¾i. Nªu ð¯i phß½ng là ngß¶i không có tín 
tâm s¨ không truy«n th÷, nghîa là nhæng ngß¶i 
v×a nghe gi¾i pháp l¥n ð¥u ðã không tin, không 
ham mu¯n, không th¬ suy ngçm;  ho£c là bön 
sën, tham lam; ho£c ða døc; ho£c không biªt tiªt 
chª; ho£c là ngß¶i phá gi¾i; ho£c là ngß¶i ch§m 
chÕp; ho£c là ngß¶i không biªt hµ trì gi¾i pháp; 
ho£c là ngß¶i hay gi§n dæ, hay oán h§n, không 
biªt nhçn nh¸n; ho£c là ngß¶i lß¶i biªng, nhút 
nhát, ham ngü nghï; ho£c ngß¶i hay nói chuy®n 
th¸ phi. Ð¯i v¾i nhæng ngß¶i nhß thª, s¨ không 
truy«n th÷ gi¾i pháp B° tát cho h÷.  
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Nªu có ngß¶i nào tu t§p phát lành, dù chï 
trong khoäng ng¡n ngüi; ho£c là ngß¶i không 
u¯ng rßþu; ho£c không ngu si; ho£c không khiªp 
nhßþc; ho£c nghe nhi«u Ph§t pháp; ho£c là 
ngß¶i không hüy báng giáo pháp cüa B° tát. 
Ð¯i v¾i nhæng ngß¶i nhß thª, ð«u nên truy«n 
th÷ gi¾i pháp B° tát cho h÷. 

 
 Còn ð¯i v¾i nhæng ngß¶i ðã th÷ gi¾i pháp B° 
tát lÕi sinh tâm phï báng, trái ngh¸ch, không nên 
nói cho h÷ gi¾i pháp B° tát, không dÕy cho h÷ 
gi¾i hÕnh B° tát. Vì sao? B·i nhæng ngß¶i ðó 
nghe xong, chÆng ch¸u tin tß·ng th÷ trì. Vì b÷n 
h÷ b¸ sñ vô tri che l¤p nên sinh tâm phï báng. Ví 
nhß th÷ gi¾i pháp B° tát ðßþc vô lßþng công 
ðÑc lþi ích, thì ngßþc lÕi, phï báng gi¾i pháp B° 
tát cûng s¨ phäi th÷ nh§n vô lßþng tµi báo, th§m 
chí, ngày nào h÷ chßa xä bö nhæng l¶i ác, nhæng 
kiªn giäi cùng sñ nh§n thÑc sai l¥m, thì ngày ðó 
h÷ còn phäi nh§n ch¸u nhæng tµi báo nhß v§y. 
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D2. Phß½ng ti®n kh¦u nghi®p cüa v¸ gi¾i sß 
E1. Gi¾i sß vì ngß¶i th÷ gi¾i tuyên nói gi¾i tß¾ng 
 

Trß¾c khi truy«n th÷ gi¾i pháp B° tát, v¸ gi¾i 
sß trß¾c tiên phäi vì ngß¶i th÷ gi¾i giäng nói 
tÕng Ma ð¡c l£c già, gi¾i pháp B° tát, cùng 
hành tß¾ng cüa sñ trì gi¾i phÕm gi¾i, ð¬ cho 
ngß¶i th÷ gi¾i tñ tâm quán sát, dùng trí tu® suy 
ngçm: "Tôi có th¬ tñ mình th÷ trì gi¾i pháp này, 
chÑ không phäi vì b¡t chß¾c ngß¶i khác mà 
th÷." Ðây g÷i là ngß¶i th÷ gi¾i có ý chí kiên c¯. 
Ð¯i v¾i nhæng ngß¶i nhß v§y, nên truy«n th÷ 
gi¾i pháp cho h÷. 
 
E2. Nói rµng v« hành tß¾ng trì gi¾i phÕm gi¾i 
F1. Nói v« gi¾i tr÷ng 
G1. T±ng quát 
 
 Gi¾i pháp lu§t nghi cüa B° tát, có b¯n pháp 
Ba la di. 
 
G2. Khác bi®t 
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H1. Höi 
 
 Thª nào là b¯n? 
 
H2. Bi®n bi®t (có b¯n) 
 

(1) Nªu B° tát, vì tham c¥u lþi dßÞng, tñ 
khen ngþi ðÑc hÕnh cüa mình, hüy nhøc chê bai 
ngß¶i khác, ðây g÷i là phÕm vào ði«u gi¾i Ba la 
di thÑ nh¤t. 

 
(2) Nªu B° tát, tñ mình có cüa cäi, nhßng vì 

có tính bön sën, th¤y chúng sinh nghèo kh±, 
không n½i nß½ng tña, ðªn xin tài v§t, mà không 
sinh lòng thß½ng xót, b¯ thí nhæng v§t mà h÷ 
ðang c¥n; lÕi nhß có ngß¶i mu¯n ðªn nghe Pháp, 
mà lÕi bön sën không nói, ðây g÷i là phÕm vào 
ði«u gi¾i Ba la di thÑ hai. 

 
(3) Nªu B° tát, nhân vì sñ gi§n dæ, tuy ðã 

dùng l¶i hung ác chØi rüa ð¯i phß½ng, nhßng 
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vçn chßa nguôi gi§n, lÕi còn dùng g§y gµc, gÕch 
ðá khüng b¯ tàn hÕi ð¯i phß½ng, làm tång gia 
lòng sân h§n cüa chính mình. Ð¯i phß½ng tö ý 
biªt l²i, dùng l¶i nhö nh©, c¥u xin tha thÑ, nhßng 
vçn không ch¸u bö qua, ôm lòng oán h§n không 
nguôi, ðây g÷i là phÕm vào ði«u gi¾i Ba la di 
thÑ ba. 

 
(4) Nªu B° tát, hüy báng B° tát tÕng, ngoan 

c¯ ch¤p trß¾c vào nhæng tà kiªn, ho£c do tñ 
mình nh§n thÑc, ho£c do nghe theo l¶i xúi døc 
cüa ngß¶i khác, ðây g÷i là phÕm vào ði«u gi¾i 
Ba la di thÑ tß. 
 
H3. Phân bi®t chi tiªt 
I1. Nêu rõ sñ phÕm gi¾i 
 
 Nªu B° tát phÕm mµt trong b¯n pháp ba la di, 
thì g÷i là phÕm tµi ba la di, hu¯ng h° phÕm cä 
b¯n pháp. 
 
I2. Giäi thích nghîa "vô dß" cüa ba la di 
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 B° tát phÕm gi¾i ba la di, không th¬ tång 
tiªn pháp tu, không th¬ trang nghiêm B° ð«, lÕi 
cûng không th¬ tång trß·ng t¸nh tâm trong ð¶i 
hi®n tÕi, Ðây g÷i là B° tát tß½ng tñ, không phäi 
B° tát chân thñc. 
 
I3. Nói rõ phÕm khinh, phÕm tr÷ng, m¤t gi¾i, không 
m¤t gi¾i 
 
 Nªu B° tát dùng tâm phi«n não b§c hÕ ho£c 
b§c trung phÕm gi¾i ba la di, không b¸ g÷i là 
m¤t gi¾i th¬; còn nªu dùng tâm phi«n não b§c 
thßþng phÕm ba la di, ðây g÷i là m¤t gi¾i th¬. 
Nªu nhß ð¯i v¾i b¯n pháp ba la di thß¶ng 
thß¶ng vi phÕm, h½n næa không biªt h± th©n, lÕi 
còn vui m×ng ham thích, cho là có công ðÑc, 
ðây g÷i là phÕm gi¾i v¾i tâm phi«n não b§c 
thßþng. 
 
I4. Nói rõ sñ m¤t gi¾i th¬ 
 
 13



 Trong gi¾i pháp B° tát, phÕm b¯n gi¾i ba la 
di không phäi l§p tÑc m¤t gi¾i th¬ nhß trong gi¾i 
tÏ kheo. 
 
I5. So sánh sñ khác bi®t 
 
 Trong gi¾i pháp B° tát, nªu m¤t gi¾i th¬, có 
th¬ th÷ lÕi, không phäi nhß trong gi¾i pháp tÏ 
kheo, mµt khi m¤t gi¾i th¬ là vînh vi−n m¤t hÆn, 
không th¬ th÷ lÕi. Có hai nhân duyên m¤t gi¾i 
th¬ B° tát: mµt là xä bö tâm nguy®n B° ð«, hai là 
phÕm gi¾i v¾i tâm phi«n não b§c thßþng. Khi 
B° tát xä bö thân m®nh vçn không m¤t gi¾i th¬ 
B° tát, nhçn ðªn ði th÷ thân khác · kh¡p mß¶i 
phß½ng cûng không m¤t gi¾i th¬ này. Nªu B° 
tát không xä bö tâm nguy®n B° ð«, không phÕm 
gi¾i v¾i tâm phi«n não b§c thßþng, thì khi m¤t 
ði, trong ð¶i sau tuy không còn nh¾, giä sØ có 
th÷ gi¾i B° tát lÕi, cûng vçn là gi¾i th¬ B° tát ðã 
th÷ trong ð¶i trß¾c, chÑ không phäi là ðßþc gi¾i 
th¬ m¾i khác. 

 14



 
F2. Nói v« gi¾i khinh 
G1. T±ng quát 
 
 Th÷ trì gi¾i lu§t B° tát, phäi biªt thª nào là 
phÕm, không phÕm, nhi−m ô, không nhi−m ô, 
phÕm gi¾i b§c hÕ, b§c trung, ho£c b§c thßþng. 
 
G2. Phân bi®t rµng rãi 
H1. Nhiªp thi®n gi¾i 
I1. Gi¾i b¯ thí 
J1. Ð¯i v¾i b§c trên nói v« kính tr÷ng b¯ thí 
 

(1) Nªu B° tát, an trø trong gi¾i lu§t nghi, 
trong mµt ngày ðêm, ho£c ð¯i v¾i ðÑc Ph§t khi 
ngài còn tÕi thª, ho£c ð¯i v¾i tháp miªu cüa 
Ph§t, ho£c Pháp, ho£c kinh ði¬n, ho£c tÕng Tu 
ða la cüa B° tát, ho£c tÕng Ma ð¡c l£c già cüa 
B° tát, ho£c tÏ kheo tång, ho£c chß ÐÕi B° tát 
trong mß¶i phß½ng, nªu nhß không cúng dß¶ng 
ít nhi«u, nhçn ðªn, t¯i thi¬u là mµt lÕy, ho£c 
nhçn ðªn không dùng mµt bài k® khen ngþi công 
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ðÑc cüa Tam bäo, ho£c nhçn ðªn tâm không th¬ 
thanh t¸nh trong khoäng mµt ni®m, ðây g÷i là 
phÕm vào tµi ðµt kiªt la. Nªu nhß, vì không 
cung kính, ho£c vì lß¶i biªng, nhút nhát, thì 
phÕm do tâm nhi−m ô; còn nªu ho£c vì l½ ðãng, 
hay l¥m lçn, thì phÕm do tâm không nhi−m ô. 
Các trß¶ng hþp không phÕm, nhß: Các v¸ B° tát 
ðã chÑng nh§p T¸nh tâm ð¸a, ho£c các v¸ tÏ 
kheo chÑng ðßþc lòng tin không hoÕi (tu ðà 
hoàn), các v¸ ¤y thß¶ng thß¶ng nhß pháp cúng 
dß¶ng Ph§t Pháp Tång. 
 
J2. Ð¯i kë dß¾i nói v« nhiªp th÷ b¯ thí 
K1. Tài thí 
 

(2) Nªu B° tát, tâm còn nhi«u sñ ham mu¯n, 
không biªt hÕn lßþng, tham lam ti«n bÕc cüa cäi, 
ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm 
nhi−m ô. Các trß¶ng hþp không phÕm, nhß: 
mu¯n ðoÕn tr× sñ tham lam, song vì phi«n não 
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tham quá n£ng, tuy thß¶ng ð¯i tr¸, song tâm 
tham vçn tiªp tøc hi®n hành. 
 
K2. Pháp thí 
 

(3) Nªu B° tát, th¤y b§c tôn trß·ng có ðÑc 
hÕnh, ho£c nhæng ngß¶i bÕn Pháp ðáng kính, lÕi 
sinh tâm kiêu mÕn, sân h§n, không bày tö sñ 
cung kính, không nhß¶ng ch² ng°i. Ð¯i phß½ng 
chào höi, thïnh c¥u nói Pháp, ð«u không ðªm xïa 
ðªn h÷, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, 
phÕm tµi do tâm nhi−m ô. Nªu nhân vì lß¶i 
biªng nhút nhát, ho£c vì l½ ðãng, ho£c tính hay 
quên, ho£c nh¥m lçn, thì phÕm do tâm không 
nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp không phÕm, nhß: 
ho£c có b®nh n£ng, ho£c tâm cu°ng loÕn, ho£c 
ðang ngü mà ð¯i phß½ng tß·ng mình ðang thÑc 
bèn ðªn chào höi, thïnh c¥u nói Pháp, cho nên ðã 
không trä l¶i, ðây g÷i là không phÕm. Ho£c lúc 
ðang nghe b§c Thßþng t÷a thuyªt pháp, ho£c 
giäi ðáp v¤n ð«, ho£c tñ mình ðang thuyªt pháp, 
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ho£c ðang nghe pháp, ho£c tñ mình ðang giäi 
ðáp v¤n ð«, ho£c mình ðang · trong ðám ðông 
nghe thuyªt pháp, ho£c ðang · trong ðám ðông 
giäi ðáp v¤n ð«, trong nhæng trß¶ng hþp này s¨ 
không phÕm nªu không chào höi ð¯i phß½ng. 
Ho£c mu¯n giæ ý tÑ cho ð¯i phß½ng, ho£c mu¯n 
dùng phß½ng ti®n này ð¬ ði«u phøc, làm cho ð¯i 
phß½ng xa lìa pháp ác, tu t§p pháp lành; ho£c 
tuân theo sñ chª ð¸nh cüa tång ðoàn; ho£c mu¯n 
giæ ý tÑ cho ðám ðông. 
 
K3. Nhiªp thü tài thí  
 

(4) Nªu B° tát, có ngß¶i ðàn vi®t ðªn thïnh, 
ho£c ðªn nhà h÷, ho£c ðªn chùa khác, ho£c ðªn 
nhà ngß¶i khác, ð¬ cúng dß¶ng y phøc, thñc 
ph¦m, các loÕi ð° dùng. B° tát, nªu ðem tâm 
sân h§n, ho£c tâm kiêu mÕn, không ch¸u th÷ 
nh§n, không ch¸u ðáp Ñng l¶i thïnh c¥u cüa thí 
chü, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm 
do tâm nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp không phÕm, 
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nhß: ho£c ðang có b®nh; ho£c không có sÑc lñc; 
ho£c th¥n kinh thác loÕn; ho£c ch± thïnh · quá 
xa; ho£c d÷c ðß¶ng có nhi«u tai nÕn khüng b¯; 
ho£c biªt r¢ng không th÷ nh§n s¨ làm cho h÷ xa 
lìa pháp ác, an trø trong pháp thi®n; ho£c trß¾c 
ðó ðã th÷ thïnh; ho£c ðang tu pháp thi®n không 
mu¯n tÕm gián ðoÕn, ho£c mu¯n nghe pháp mà 
mình chßa t×ng nghe, ho£c nghe nhæng ði«u 
nghîa lý lþi ích, ho£c nghe giäi ðáp v¤n ð«; ho£c 
biªt ngß¶i thïnh chï mu¯n giä v¶ ð¬ làm mình 
phi«n não; ho£c không mu¯n làm ngß¶i khác 
kh·i tâm ð¯ kÜ; ho£c tuân theo l¶i hu¤n dø cüa 
chß tång. 
 

(5) Nªu B° tát, có ngß¶i ðàn vi®t, ðem các 
loÕi v§t báu nhß vàng, bÕc, chân châu, ma ni, 
lßu ly, ..., b¯ thí cho B° tát. Nªu B° tát vì sân 
h§n, ho£c vì kiêu mÕn mà t× ch¯i không nh§n sñ 
b¯ thí, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm 
do tâm nhi−m ô, b·i vì ðã xä bö chúng sanh. 
Nªu nhß vì lß¶i biªng, nhút nhát mà không ch¸u 

 19



th÷ nh§n, thì phÕm do tâm không nhi−m ô. 
Nhæng trß¶ng hþp không phÕm, nhß: ho£c ðiên 
cu°ng; ho£c biªt r¢ng nªu th÷ nh§n, mình s¨ sinh 
tâm tham luyªn; ho£c biªt r¢ng nªu th÷ nh§n, 
sau này thí chü s¨ sinh lòng h¯i tiªc; ho£c biªt 
r¢ng nªu th÷ nh§n, thí chü s¨ sinh tâm nghi ng¶; 
ho£c biªt r¢ng sau nªu th÷ nh§n, thí chü s¨ 
tr· nên nghèo khó kh± não; ho£c biªt r¢ng v§t 
b¯ thí là v§t trµm c¡p; ho£c biªt r¢ng sau khi th÷ 
nh§n, mình s¨ g£p nhi«u kh± não, chÆng hÕn 
nhß b¸ giªt, b¸ giam, b¸ qu· trách, b¸ xØ phÕt, b¸ 
ðoÕt cüa, b¸ ðàm tiªu. 
 
K4. Nhiªp thü pháp thí 
 

(6) Nªu B° tát, có chúng sinh ðªn ch² mình, 
mu¯n ðßþc nghe pháp, nªu nhß B° tát ho£c vì 
sân h§n, ho£c vì bön sën, ho£c vì ð¯ kÜ mà 
không ch¸u nói pháp cho h÷, ðây g÷i là phÕm 
vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm nhi−m ô. Nhæng 
trß¶ng hþp không phÕm, nhß: ho£c ngoÕi ðÕo 

 20



mu¯n tìm l²i mà ðªn höi; ho£c mình ðang b¸ 
b®nh n£ng; ho£c th¥n kinh thác loÕn; ho£c biªt 
r¢ng nªu mình không nói, s¨ làm cho ð¯i 
phß½ng ðßþc ði«u phøc; ho£c mình ðang tu t§p 
pháp thi®n chßa ðßþc th¤u tri®t; ho£c biªt ð¯i 
phß½ng không có tâm cung kính, ho£c có cØ chï 
vô l−; ho£c biªt ð¯i phß½ng cån c½ ám ðµn, nghe 
pháp thâm sâu vi di®u lÕi sinh lòng sþ hãi; ho£c 
biªt ð¯i phß½ng nghe xong s¨ tång thêm tà kiªn; 
ho£c biªt ð¯i phß½ng nghe xong s¨ thoát th¤t 
ðÕo tâm; ho£c biªt ð¯i phß½ng nghe xong, ðem 
nói lÕi cho ngß¶i ác.  
 

(7) Nªu B° tát, ð¯i v¾i nhæng chúng sanh 
hung ác phÕm gi¾i, sinh lòng sân h§n bö phª h÷ 
không ch¸u dÕy d², ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt 
kiªt la, phÕm do tâm nhi−m ô. Nªu nhß, ho£c vì 
lß¶i biªng nhút nhát, ho£c vì quên b±n ph§n dÕy 
d² chúng sanh cüa mình mà ngån c¤m làm cho 
ngß¶i khác cûng bö phª không dÕy d², ðây g÷i 
là phÕm do tâm nhi−m ô. Vì sao? Vì B° tát ð¯i 
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v¾i ngß¶i ác nên kh·i lòng t× bi tha thiªt h½n là 
ð¯i v¾i ngß¶i thi®n. Nhæng trß¶ng hþp không 
phÕm, nhß: ho£c mình ðang b¸ th¥n kinh thác 
loÕn; ho£c biªt mình không dÕy d² s¨ làm cho 
ð¯i phß½ng ðßþc ði«u phøc, gi¯ng nhß ph¥n 
trên ðã nói; ho£c là giæ ý tÑ cho ngß¶i khác; 
ho£c tuân theo quy chª cüa tång ðoàn. 
 
I2. Gi¾i thi la 
J1. Tñ tu gi¾i hÕnh 
K1. Chánh gi¾i 
 

(8) Nªu B° tát, trong gi¾i pháp Ba la ð« mµc 
xoa, vì mu¯n bäo hµ chúng sanh, làm cho ngß¶i 
chßa tin Ph§t pháp kh·i lòng tin tß·ng, ngß¶i 
ðã tin Ph§t pháp tång thêm tín tâm, ð¯i v¾i 
nhæng ði«u giá tµi, B° tát s¨ cùng h÷c v¾i Thanh 
vån. Vì sao? Vì hàng Thanh vån, tuy chú tr÷ng 
ðªn vi®c tñ ðµ, cûng không sao lãng vi®c lþi ích 
ngß¶i khác, làm cho ngß¶i chßa tin kh·i lòng 
tin, ngß¶i ðã tin tång thêm lòng tin tß·ng, h÷c 
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t§p gi¾i lu§t, hu¯ng chi B° tát là ngß¶i mu¯n ðµ 
t¤t cä chúng sinh thành Ph§t. 

 
 LÕi nhß nhæng ði«u giá tµi mà ÐÑc Nhß Lai 
ðã chª ð¸nh cho hàng Thanh vån, nhß: ít ham 
mu¯n, ít làm, ít phß½ng ti®n, ..., các v¸ B° tát 
không nên cùng h÷c v¾i hàng Thanh vån. Vì sao? 
Vì hàng Thanh vån chï lo tñ ðµ, không nghî ðªn 
vi®c ðµ ngß¶i khác, cho nên c¥n phäi an trø 
trong pháp ít ham mu¯n, ít làm, ít phß½ng ti®n. 
Không phäi nhß B° tát là ngß¶i v×a ðµ cho 
chính mình v×a ðµ cho ngß¶i khác, mà lÕi phäi 
tuân hành theo các pháp ít mu¯n, ít làm, ít 
phß½ng ti®n này. B° tát vì chúng sanh, nên ðªn 
ch² các cß sî tÕi gia, xin tråm ngàn t¤m y, nªu 
nhß thí chü cho phép mình tùy ý l¤y thì nên xem 
xét khä nång cüa thí chü nhß thª nào, r°i tùy 
theo ðó mà th÷ nh§n. Ð¯i v¾i bình bát cûng 
gi¯ng nhß trß¶ng hþp y. LÕi næa, các trß¶ng 
hþp sau cûng gi¯ng nhß trß¶ng hþp y và bình 
bát: tñ mình xin chï sþi, yêu c¥u thþ d®t không 
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phäi thân thích d®t y; lÕi vì chúng sinh chÑa c¤t 
m«n g¯i, t÷a cø, nhçn ðªn th÷ nh§n tråm ngàn 
lßþng vàng bÕc. Nhß thª, nhæng ði«u giá tµi 
c¤m chª Thanh vån, quy ð¸nh h÷ an trø trong 
pháp ít ham mu¯n, ít làm, ít phß½ng ti®n, các B° 
tát không cùng h÷c nhæng ði«u gi¾i này. Các B° 
tát an trø trong gi¾i lu§t nghi, mu¯n lþi ích 
chúng sinh, nªu nhß vì tâm ð¯ kÜ, ho£c sân h§n 
mà an trø trong các pháp ít ham mu¯n, ít làm, ít 
phß½ng ti®n, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, 
phÕm do tâm nhi−m ô. Nªu nhß vì lß¶i biªng 
nhút nhát mà an trø trong các pháp ít ham mu¯n, 
ít làm, ít phß½ng ti®n, thì phÕm do tâm không 
nhi−m ô. 
 
K2. Chánh m®nh 
 

(9) Nªu B° tát, thân mi®ng không thành thñc, 
ho£c hi®n thân tß¾ng, ho£c l¾n tiªng chê bai 
m¡ng nhiªc, ho£c dùng lþi ð¬ mßu c¥u lþi 
dßÞng, s¯ng b¢ng pháp tà m®nh, không có tâm 
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h± th©n, không ch¸u sØa ð±i thói quen x¤u, ðây 
g÷i phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm nhi−m 
ô. Nhæng trß¶ng hþp không phÕm, nhß: ho£c 
tuy mu¯n ðoÕn tr× thói x¤u, song vì phi«n não 
tång trß·ng, thß¶ng thß¶ng hi®n hành, không 
th¬ c¤m chª.  
 
K3. Chánh uy nghi 
 

(10) Nªu B° tát, tính tình háo ðµng, không 
quen sñ an tînh, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt 
la, phÕm do tâm nhi−m ô. Nªu nhß vì ðãng trí 
ho£c nh¥m lçn, thì phÕm do tâm không nhi−m ô. 
Nhæng trß¶ng hþp không phÕm, nhß: ho£c tuy 
dùng nhi«u phß½ng pháp ð¬ ðoÕn tr× thói quen 
háo ðµng nhßng vçn chßa ðoÕn ðßþc, nhß ph¥n 
trên ðã nói qua; ho£c vì mu¯n làm cho ngß¶i 
khác dÑt tâm hi«m khích, h§n thù; ho£c có 
ngß¶i ð¯i v¾i B° tát kh·i tâm hi«m thù, B° tát 
vì mu¯n giäm tr× sñ hi«m thù ðó nên hi®n tß¾ng 
ðùa cþt; ho£c th¤y ngß¶i ðang ßu s¥u kh± não, 
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mu¯n làm cho h÷ khuây khöa mà hi®n tß¾ng 
ðùa cþt; ho£c mu¯n nhiªp phøc, giúp ðÞ, ho£c 
dÑt tr× thói quen ðùa cþt cüa ð¯i phß½ng mà 
hi®n tß¾ng gi¯ng nhß h÷; ho£c có ngß¶i nghi 
ng¶ B° tát hi«m thù, phän ngh¸ch h÷, B° tát bèn 
hi®n tß¾ng ðùa cþt ð¬ chÑng tö sñ vô tß cüa 
mình. 
 
K4. Chánh kiªn 
 

(11) Nªu B° tát, nói nhß thª này: "B° tát 
không nên mong c¥u Niªt bàn, nên xä bö Niªt 
bàn, không nên sþ phi«n não, không nên quyªt 
tâm nhàm lìa sanh tØ. Vì sao? B° tát phäi nh§n 
ch¸u sñ sanh tØ dài lâu ba a tång kÏ kiªp ð¬ c¥u 
Vô thßþng B° ð«." Ðây là phÕm vào tµi ðµt kiªt 
la, phÕm do tâm nhi−m ô. Vì sao? Sñ mong c¥u 
Niªt bàn, nhàm chán sanh tØ cüa hàng Thanh 
vån, tråm ngàn vÕn l¥n, cûng không b¢ng sñ 
mong c¥u Niªt bàn, nhàm chán sanh tØ cüa 
hàng B° tát. B·i vì Thanh vån chï c¥u tñ lþi, còn 
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B° tát vì mu¯n quäng ðµ chúng sanh. Các b§c 
B° tát tu t§p tâm không nhi−m ô, vßþt hÆn A la 
hán, · trong sanh tØ thành tñu các sñ nghi®p 
hæu l§u, mà vçn có th¬ xa lìa các phi«n não. 
 
J2. Nß½ng vào gi¾i nhiªp hóa ngß¶i khác 
K1. Ð¯i v¾i ngß¶i thi®n 
 

(12) Nªu B° tát, thñc sñ có l²i mà không 
phòng hµ nhæng l¶i thiªu tin tß·ng, không 
phòng hµ nhæng sñ chê bai hüy báng, mà cûng 
không c¯ g¡ng tìm cách tr× di®t, ðây g÷i là 
phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm nhi−m ô. 
Nªu nhß B° tát không có l²i, nhßng lÕi cûng 
không tìm cách phòng hµ, tr× di®t sñ chê bai phï 
báng, thì phÕm do tâm không nhi−m ô. Nhæng 
trß¶ng hþp không phÕm, nhß: ho£c ngoÕi ðÕo 
cùng v¾i nhæng ngß¶i ác hüy báng; ho£c xu¤t 
gia ði kh¤t thñc, tu hành nhæng nhân duyên 
thi®n, mà lÕi b¸ ngß¶i khác sanh tâm hüy báng; 
ho£c ngß¶i ð¯i di®n trong trÕng thái sân h§n, 
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ho£c trong trÕng thái ðiên cu°ng mà sinh tâm 
hüy báng. 
 
K2. Ð¯i v¾i ngß¶i ác 
 

(13) Nªu B° tát, quán xét chúng sinh phäi 
nên dùng nhæng l¶i qu· trách nghiêm kh¡c làm 
phß½ng ti®n lþi ích cho h÷, song lÕi sþ làm cho 
h÷ bu°n phi«n sân não mà không dám qu· trách, 
ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm 
không nhi−m ô. Trß¶ng hþp không phÕm, nhß: 
nªu biªt l¶i qu· trách cüa mình không lþi ích gì 
cho ð¯i phß½ng, mà chï làm cho h÷ ßu s¥u, oán 
h§n, cho nên không qu· trách. 
 
I3. Nhçn nhøc 
J1. Trä ðüa kë não hÕi mình 
 

(14) Nªu B° tát, b¸ ngß¶i khác m¡ng nhiªc 
li«n m¡ng nhiªc lÕi, b¸ ngß¶i khác sân h§n li«n 
sân h§n lÕi, b¸ ngß¶i khác hành hung li«n hành 
hung lÕi, b¸ ngß¶i khác hüy báng li«n hüy báng 
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lÕi, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do 
tâm nhi−m ô. 
 
J2. Xâm phÕm ngß¶i khác mà không ch¸u tÕ l²i 
 

(15) Nªu có B° tát xâm phÕm ngß¶i khác, 
ho£c tuy không xâm phÕm nhßng lÕi làm cho 
ð¯i phß½ng hi¬u l¥m là mình xâm phÕm, trong 
nhæng trß¶ng hþp này phäi l§p tÑc tÕ l²i tö ý ån 
nån. Nªu nhß vì hi«m khích ho£c khinh mÕn ð¯i 
phß½ng mà không ch¸u tÕ l²i ðúng phép, ðây g÷i 
là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm nhi−m 
ô. Nªu nhß vì lß¶i biªng nhút nhát mà không tÕ 
l²i, thì phÕm do tâm không nhi−m ô. Nhæng 
trß¶ng hþp không phÕm, nhß: ho£c mu¯n dùng 
phß½ng ti®n này ð¬ ði«u phøc ð¯i phß½ng; ho£c 
nªu ð¯i phß½ng b¡t buµc mình phäi làm ði«u phi 
pháp m¾i nh§n sñ tÕ l²i, trong trß¶ng hþp ðó, 
không tÕ l²i cûng không phÕm; ho£c biªt ð¯i 
phß½ng thích gây sñ; ho£c biªt r¢ng sñ tÕ l²i 
cüa mình chï làm cho h÷ càng thêm gi§n dæ; 

 29



ho£c biªt ð¯i phß½ng tính tình ôn hòa nhçn nhøc, 
không có tâm hi«m khích sân h§n, ho£c sþ ð¯i 
phß½ng h± th©n, cho nên không tÕ l²i cûng 
không phÕm. 
 
J3. Không nh§n sñ tÕ l²i cüa ngß¶i khác 
 

(16) Nªu B° tát, ngß¶i khác ðªn xâm phÕm, 
song h÷ ðã tÕ l²i ðúng pháp, thª nhßng B° tát lÕi 
kh·i tâm hi«m thù, vì mu¯n làm cho ð¯i phß½ng 
s¥u não, bèn không ch¸u nh§n sñ tÕ l²i cüa h÷, 
ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm v¾i 
tâm nhi−m ô. Nªu nhß vì lß¶i biªng nhút nhát 
mà không nh§n sñ tÕ l²i cüa h÷, thì phÕm v¾i 
tâm không nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp không 
phÕm, nhß: ho£c dùng phß½ng ti®n này ð¬ ði«u 
phøc ð¯i phß½ng, nhß ph¥n trên ðã nói qua; 
ho£c ð¯i phß½ng tÕ l²i không ðúng pháp, lÕi có 
thái ðµ b¤t bình, cho nên không nh§n sñ tÕ l²i 
cüa h÷. 
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J4. Kªt h§n trong lòng không xä bö 
 

(17) Nªu B° tát, ð¯i v¾i ngß¶i khác kh·i tâm 
hi«m khích, ôm lòng oán h§n, không ch¸u xä bö, 
ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm v¾i 
tâm nhi−m ô. Các trß¶ng hþp không phÕm, nhß : 
dùng  phß½ng ti®n này ð¬ ði«u phøc ð¯i phß½ng, 
nhß ph¥n trên ðã nói qua. 
 
I4. Gi¾i tinh tiªn 
 

(18) Nªu B° tát, nuôi dßÞng ð® tØ vì mu¯n 
h÷ cung phøng h¥u hÕ mình, ðây g÷i là phÕm 
vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm nhi−m ô. Nªu 
nhß không phäi vì tham mu¯n cung phøng h¥u 
hÕ thì không phÕm. 
 

(19) Nªu B° tát, tính tình lß¶i biªng, ham ßa 
ngü nghï, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, 
phÕm do tâm nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp không 
phÕm, nhß: ho£c b¸ b®nh, ho£c không sÑc lñc; 
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ho£c ði xa v« m®t möi; ho£c hi®n tß¾ng biªng 
lß¶i ham ngü nghï nhß mµt phß½ng ti®n ði«u 
phøc ð¯i phß½ng, nhß ph¥n trên ðã nói. 
 

(20) Nªu B° tát, ðem tâm nhi−m ô bàn lu§n 
chuy®n thª sñ không k¬ gi¶ gi¤c, ðây g÷i là 
phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm nhi−m ô. 
Nªu vì ðãng trí mà quên gi¶ gi¤c, thì phÕm do 
tâm không nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp không 
phÕm, nhß: ho£c vì mu¯n tùy thu§n ð¯i phß½ng, 
tÕm th¶i l¡ng nghe h÷ bàn lu§n chuy®n thª sñ; 
ho£c trä l¶i câu höi cüa ð¯i phß½ng, chÑ không 
c¯ ý tham gia vào vi®c bàn lu§n. 
 
I5. Gi¾i thi«n ð¸nh 
K1. M¾i tu kh·i tân sân h§n kiêu mÕn không nghe l¶i 
dÕy bäo 
 

(21) Nªu B° tát, mu¯n c¥u tu ð¸nh, song vì 
tâm hi«m khích, kiêu mÕn, không ch¸u nghe l¶i 
dÕy bäo cüa sß trß·ng, ðây g÷i là phÕm vào tµi 
ðµt kiªt la, phÕm do tâm nhi−m ô. Nªu nhß vì 
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lß¶i biªng nhút nhát mà không nghe l¶i dÕy bäo, 
thì phÕm do tâm không nhi−m ô. Nhæng trß¶ng 
hþp không phÕm, nhß: ho£c b¸ b®nh; ho£c không 
ðü sÑc lñc;  ho£c biªt sß trß·ng giäng nói ðiên 
ðäo; ho£c tñ mình h÷c rµng nghe nhi«u, biªt rõ 
phß½ng pháp; ho£c trß¾c kia ðã t×ng h÷c t§p 
qua. 
 
K2. Lúc tu b¸ tâm ngû cái che l¤p 
 

(22) Nªu B° tát, sinh kh·i tâm ngû cái, 
không ch¸u tïnh giác, ðây g÷i là phÕm vào tµi 
ðµt kiªt la, phÕm do tâm nhi−m ô. Nhæng trß¶ng 
hþp không phÕm, nhß: dùng phß½ng ti®n này ð¬ 
ði«u phøc ð¯i phß½ng, nhß ph¥n trên ðã nói qua. 
 
K3. Sau khi tu thành, tham trß¾c thi«n v¸ 
 

(23) Nªu B° tát, th¤y pháp thi«n thª gian là 
có công ðÑc, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, 
phÕm v¾i tâm nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp 
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không phÕm, nhß: ðang n² lñc ðoÕn tr× kiªn giäi 
sai l¥m này, song vì t§p khí chßa ðoÕn ðßþc, 
nhß ph¥n trên ðã nói qua. 
 
I6. Gi¾i Bát nhã 
J1. Ð¯i v¾i pháp nói rõ sñ phÕm gi¾i 
K1. Tu h÷c không ðúng cách 
L1. Ð¯i v¾i ÐÕi th×a Ti¬u th×a nói rõ sñ tu h÷c không 
ðúng cách 
M1. Chuyên h÷c ÐÕi th×a 
 

(24) Nªu B° tát, ho£c có quan ni®m, ho£c nói 
l¶i nhß sau: "B° tát không nên nghe, không nên 
thâu nh§n, không nên h÷c höi pháp Thanh vån. 
B° tát c¥n pháp Thanh vån làm gì?" Ðây g÷i là 
phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm nhi−m ô. 
Vì sao? B° tát còn nghe pháp cüa ngoÕi ðÕo, 
hu¯ng h° là nhæng l¶i Ph§t dÕy mà không nghe? 
Nhæng trß¶ng hþp không phÕm, nhß: ho£c ðang 
h÷c pháp tÕng B° tát, chßa có thì gi¶ ho£c c½ 
hµi h÷c t§p pháp cüa Thanh vån. 
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M2. Chuyên h÷c Ti¬u th×a 
 

(25) Nªu B° tát, không tìm phß½ng ti®n ð¬ 
h÷c t§p giáo pháp B° tát, không quan tâm ðªn, 
lÕi chuyên tâm h÷c t§p giáo pháp Thanh vån, 
ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm 
không nhi−m ô. 
 
L2. Ð¯i v¾i tà chánh nói rõ sñ tu h÷c không ðúng cách 
M1. Bö Ph§t pháp h÷c thª gian pháp 
 

(26) Nªu B° tát, ð¯i v¾i nhæng ði«u Ph§t dÕy, 
bö phª không ch¸u h÷c, lÕi quay ra h÷c tà lu§n 
cüa ngoÕi ðÕo, h÷c sách vÞ cüa thª gian, ðây 
g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm 
không nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp không phÕm, 
nhß: ho£c B° tát là ngß¶i trí tu® cao siêu, có th¬ 
h÷c t§p r¤t nhanh chóng; ho£c h÷c Ph§t pháp lâu 
lâu và vçn chßa quên; ho£c ðã quán sát ð¥y ðü 
Ph§t pháp, chÑng ðßþc trí b¤t ðµng; ho£c trong 
m²i ngày, dùng hai ph¥n th¶i gian h÷c t§p Ph§t 

 35



pháp, mµt ph¥n th¶i gian h÷c t§p sách v· thª 
gian.  

 
M2. H÷c thª gian pháp sinh ra ð¡m nhi m −

 
Ngßþc lÕi, nªu B° tát ðã h÷c rành sách 

v· thª gian, tà lu§n cüa ngoÕi ðÕo, r°i sinh ra 
ð¡m nhi−m, không xem chúng nhß c£n bä, ðµc 
dßþc, thì g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm 
do tâm nhi−m ô. 
 
 K2. Phï báng giáo pháp thâm sâu 
 

 (27) Nªu B° tát, nghe nghîa lý thâm sâu, 
nghîa lý chân thñc cüa giáo pháp B° tát, lÕi 
nghe chß Ph§t, B° tát có vô lßþng th¥n lñc, bèn 
phï báng không tin nh§n, cho r¢ng nhæng ði«u 
này không lþi ích, không phäi do Ph§t nói, cho 
nên không th¬ ðem lÕi an lÕc cho chúng sinh, 
ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm 
nhi−m ô. Ðây là do vì tâm suy tß·ng không chân 
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chánh nên hüy báng, ho£c nghe theo l¶i xúi døc 
cüa ngß¶i khác mà hüy báng, cho nên ð¯i v¾i 
nghîa lý thâm sâu ð® nh¤t  cüa giáo pháp B° tát 
không th¬ hi¬u rõ. B° tát ð¯i v¾i giáo pháp thâm 
sâu cüa B° tát phäi nên sinh lòng tin tß·ng, tâm 
không gian d¯i, nói l¶i nhß sau: "Tôi là ngß¶i 
hoàn toàn sai l¥m, ðui mù không trí tu®. ÐÑc 
Nhß Lai là b§c có tu® nhãn, ngài tùy thu§n 
chúng sinh mà giäng nói pháp ð® nh¤t nghîa. 
Ð¯i v¾i chúng sanh có cån c½ th¤p, ðÑc Nhß Lai 
s¨ có phß½ng ti®n khác ð¬ giáo hóa. Làm sao có 
th¬ sinh tâm hüy báng? B° tát ðó phäi tñ ý thÑc 
sñ vô tri cüa mình, ð¯i v¾i giáo pháp mà ðÑc 
Nhß Lai th¤y ðßþc, biªt ðßþc, phäi nên chánh 
ni®m quán sát, ðem lòng tin chân chánh tùy 
thu§n theo, ðây g÷i là không phÕm. 
 
J2. Ð¯i v¾i ngß¶i khác nói rõ sñ phÕm gi¾i 
K1. Tñ khen mình chê ngß¶i 
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(28) Nªu B° tát, vì tâm tham lam ho£c gi§n 
dæ, tñ khen công ðÑc mình, ho£c hüy báng nhøc 
mÕ ngß¶i khác, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt 
la, phÕm do tâm nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp 
không phÕm, nhß: ho£c khinh chê phï báng 
ngoÕi ðÕo, tuyên dß½ng Ph§t pháp;  ho£c dùng 
phß½ng ti®n này ð¬ ði«u phøc ð¯i phß½ng, nhß 
ph¥n trên ðã nói qua; ho£c làm cho ngß¶i chßa 
tin kh·i lòng tin ð¯i v¾i Ph§t pháp, còn ngß¶i ðã 
có lòng tin ð¯i v¾i Ph§t pháp thì tång trß·ng 
thêm. 
 
K2. Không ch¸u nghe pháp 
 

(29) Nªu B° tát, nghe có ch² giäng thuyªt, 
ho£c có ch² thäo lu§n Ph§t pháp,  song vì tâm 
sân h§n, ho£c tâm kiêu mÕn mà không ði nghe, 
ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm 
nhi−m ô. Nªu vì lß¶i biªng, nhút nhát mà không 
ði nghe, thì phÕm do tâm không nhi−m ô. Nhæng 
trß¶ng hþp không phÕm, nhß: ho£c có nghe 
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cûng không hi¬u; ho£c ðang b¸ b®nh; ho£c 
không sÑc lñc; ho£c biªt ngß¶i giäng pháp chï 
nói chuy®n ðiên ðäo; ho£c mu¯n giæ ý v¾i ngß¶i 
giäng pháp; ho£c ðã nghe qua nhi«u l¥n r°i, và 
ðã hi¬u rõ ý nghîa; ho£c h÷c rµng nghe nhi«u; 
ho£c ðã nghe r°i ðang suy tß nghîa lý; ho£c 
ðang nhß l¶i thuyªt giäng mà thñc hành; ho£c 
ðang tu thi«n ð¸nh, không mu¯n tÕm ng×ng; 
ho£c cån c½ ám ðµn, không hi¬u, không th¬ th÷ 
trì nhæng l¶i giäng dÕy, trong nhæng trß¶ng hþp 
này, không ði nghe cûng không phÕm. 
 
K3. Khinh chê ngß¶i giäng pháp 
 

(30) Nªu B° tát, khinh thß¶ng ngß¶i giäng 
pháp, không sinh tâm cung kính, cß¶i chê hüy 
báng, cho r¢ng ngß¶i nói pháp chï ch¤p trß¾c 
vào m£t chæ, không hi¬u rõ ý nghîa chân thñc, 
ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm 
nhi−m ô. 
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H2. Gi¾i nhiªp chúng sinh 
I1. Ð°ng sñ 
 

(31) Nªu B° tát, th÷ trì gi¾i lu§t nghi, th¤y 
nhæng ngß¶i khác công tác, vì tâm sân h§n, 
không ch¸u tham gia, chÆng hÕn nhß trù hoÕch 
công tác, ho£c ði ðß¶ng, ho£c kinh doanh ðúng 
pháp, ho£c canh tác, ho£c hòa giäi sñ tranh 
ch¤p, ho£c t± chÑc cÑu tª, ho£c làm vi®c t× 
thi®n, ð«u không ch¸u tham gia ðóng góp, ðây 
g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm 
nhi−m ô. Nªu vì lß¶i biªng, nhút nhát, thì phÕm 
do tâm không nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp không 
phÕm, nhß: ho£c b¸ b®nh; ho£c không sÑc lñc; 
ho£c ð¯i phß½ng ðü sÑc tñ lo l¤y; ho£c ð¯i 
phß½ng có nhi«u ngß¶i phø giúp; ho£c vi®c làm 
cüa b÷n h÷ phi pháp b¤t nghîa; ho£c dùng sñ b¤t 
hþp tác nhß phß½ng ti®n ði«u phøc chúng sinh, 
nhß ph¥n trên ðã nói qua; ho£c ðã hÑa giúp 
ngß¶i khác; ho£c ð¯i phß½ng ðang oán h§n 
mình; ho£c ðang tu t§p pháp lành, không mu¯n 
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tÕm ng×ng; ho£c tính tình ám ðµn; ho£c mu¯n 
giæ ý cho ðám ðông; ho£c tuân hành quy chª 
cüa tång ðoàn, trong nhæng trß¶ng hþp này ð«u 
không phÕm. 
 

(32) Nªu B° tát, th¤y ngß¶i b®nh hoÕn, vì 
tâm sân h§n không ðªn chåm sóc höi han, ðây 
g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm 
nhi−m ô. Nªu vì lß¶i biªng nhút nhát mà không 
chåm sóc höi han, thì phÕm do tâm không nhi−m 
ô. Nhæng trß¶ng hþp không phÕm, nhß: ho£c tñ 
mình có b®nh; ho£c không có sÑc lñc; ho£c ðã 
d£n bäo ngß¶i có sÑc lñc chåm sóc ngß¶i b®nh; 
ho£c biªt ngß¶i b®nh có bà con quyªn thuµc có 
th¬ chåm sóc cho h÷; ho£c ngß¶i b®nh có sÑc lñc 
có th¬ tñ chåm sóc; ho£c b®nh thß¶ng phát tác; 
ho£c b¸ b®nh kinh niên; ho£c mình ðang tu t§p 
pháp môn thù th¡ng không th¬ tÕm ng×ng; ho£c 
ðang tu t§p song vì cån tánh ám ðµn chßa hi¬u 
rõ, chßa có th¬ th÷ trì, tâm chßa th¬ an ð¸nh 
trong pháp môn ðang tu t§p; ho£c trß¾c ðó ðã 
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chåm sóc ngß¶i b®nh khác. Trong nhæng trß¶ng 
hþp này, không chåm sóc ngß¶i b®nh không có 
tµi. Trß¶ng hþp g£p ngß¶i nghèo kh± cûng 
tß½ng tñ nhß v§y. 
 
I2. Ái ngæ 
 

(33) Nªu B° tát, th¤y chúng sanh ðang tÕo 
nghi®p ác ð¶i này ho£c ð¶i sau, vì tâm hi«m 
khích oán h§n không ch¸u nói l¨ phäi cho h÷ biªt 
ð¬  h÷ sØa ð±i, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt 
la, phÕm v¾i tâm nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp 
không phÕm, nhß: ho£c tñ mình không có trí tu®; 
ho£c không có sÑc lñc; ho£c ðã d£n bäo ngß¶i 
khác giäng giäi cho h÷ biªt; ho£c biªt ð¯i 
phß½ng s¨ tñ sØa ð±i; ho£c biªt ð¯i phß½ng 
ðang g¥n güi thi®n tri thÑc; ho£c dùng sñ im 
l£ng nhß phß½ng ti®n ði«u phøc ð¯i phß½ng, nhß 
ph¥n trên ðã nói qua; ho£c biªt nªu nói sñ th§t, 
ð¯i phß½ng không sØa ð±i lÕi còn oán h§n mình; 
ho£c nªu nói sñ th§t, h÷ s¨ trä ðüa b¢ng nhæng 
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l¶i ác ðµc; ho£c h÷ s¨ hi¬u l¥m, làm ngßþc lÕi ý 
mình mu¯n nói; ho£c ð¯i phß½ng ð¯i v¾i mình 
hoàn toàn không có tâm kính tr÷ng; ho£c ð¯i 
phß½ng tính tình ngang ngßþc không biªt phøc 
thi®n. 
 
I3. B¯ thí 
 

(34) Nªu B° tát, th÷ ½n cüa ngß¶i khác, 
không biªt báo ðáp lÕi, ho£c b¢ng, ho£c h½n, 
ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm 
nhi−m ô. Nªu vì lß¶i biªng nhút nhát mà không 
báo ðáp, thì phÕm do tâm không nhi−m ô. 
Nhæng trß¶ng hþp không phÕm, nhß: ho£c 
mu¯n báo ðáp nhßng không ðü khä nång; ho£c 
dùng ðây làm phß½ng ti®n ði«u phøc ð¯i phß½ng; 
ho£c tuy báo ðáp song ð¯i phß½ng không th÷ 
nh§n. 
 

(35) Nªu B° tát, th¤y chúng sinh g£p sñ khó 
khån ð¯i v¾i h÷ hàng quyªn thuµc, ho£c ð¯i v¾i 
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v¤n ð« ti«n bÕc sinh kª, vì tâm hi«m khích oán 
h§n, không giúp cho h÷ giäi quyªt v¤n ð« khó 
khån, giäi tr× sñ lo l¡ng, ðây g÷i là phÕm vào tµi 
ðµt kiªt la, phÕm do tâm nhi−m ô. Nªu vì lß¶i 
biªng nhút nhát mà không giúp ð·, thì phÕm v¾i 
tâm không nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp không 
phÕm, nhß trong ði«u gi¾i "Không ð°ng sñ" ðã 
nói qua. 
 

(36) Nªu B° tát, có ngß¶i ðªn xin thÑc ån, 
qu¥n áo, vì tâm sân h§n, không ch¸u b¯ thí cho 
h÷, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do 
tâm nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp không phÕm, 
nhß: ho£c tñ mình không có tài v§t ð¬ b¯ thí; 
ho£c ð¯i phß½ng ðòi höi nhæng v§t phi pháp, 
ho£c nhæng v§t vô ích; ho£c dùng ðây làm 
phß½ng ti®n ði«u phøc ð¯i phß½ng; ho£c nªu ð¯i 
phß½ng là ngß¶i phÕm pháp, vì tuân hành lu§t 
pháp qu¯c gia nên không b¯ thí; ho£c tuân giæ 
sñ c¤m chª cüa tång ðoàn. 
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(37) Nªu B° tát, nhiªp th÷ ð® tØ, vì tâm sân 
h§n, không ch¸u dÕy bäo h÷ ðúng nhß pháp, 
không ch¸u tùy lúc ðªn ch² cüa các bà la môn, 
cß sî c¥u xin y phøc, thÑc ån, m«n chiªu, thu¯c 
men, phòng nhà, ð¬ cung c¤p cho ð® tØ mình, 
ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm 
nhi−m ô. Nªu vì lß¶i biªng, nhút nhát, buông 
lung mà không lo tròn trách nhi®m, thì phÕm do 
tâm không nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp không 
phÕm, nhß: ho£c mu¯n ði«u phøc ð® tØ, nhß 
ph¥n trên ðã nói qua; ho£c tuân hành quy chª 
cüa tång ðoàn; ho£c ðang có b®nh; ho£c không 
ðü sÑc lñc; ho£c ðã d£n bäo ngß¶i khác ði lo 
l¡ng dùm; ho£c ð® tØ có ðü sÑc lñc, có nhi«u 
ngß¶i giúp ð·, có th¬ tñ ði xin nhæng v§t c¥n 
dùng; ho£c ho£c ð® tØ th÷ trì và hi¬u rõ nhæng 
ði«u ðã  dÕy; ho£c ngoÕi ðÕo ðªn nghe trµm 
pháp, không th¬ ði«u phøc. Trong nhæng trß¶ng 
hþp này, không cung c¤p cho h÷ không phÕm. 
 
I4. Lþi hành 
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 (38) Nªu B° tát, vì tâm hi«m khích sân h§n 
không ch¸u tùy thu§n ngß¶i khác, ðây g÷i là 
phÕm vào tµi ðµt kiªt la, phÕm do tâm nhi−m ô. 
Nªu lß¶i biªng nhút nhát mà không tùy thu§n 
thì phÕm do tâm không nhi−m ô. Nhæng trß¶ng 
hþp không phÕm, nhß: ho£c ð¯i phß½ng mu¯n 
làm nhæng vi®c không ðúng pháp; ho£c ðang có 
b®nh; ho£c không ðü sÑc lñc; ho£c giæ gìn quy 
chª cüa tång ðoàn; ho£c ð¯i phß½ng tuy làm 
ðúng pháp, song có th¬ kh·i ðµng nhi«u ngß¶i 
khác làm vi®c phi pháp; ho£c vì mu¯n ði«u phøc 
ngoÕi ðÕo; ho£c mu¯n dùng ðây làm phß½ng 
ti®n ði«u phøc ð¯i phß½ng. 
 

(39) Nªu B° tát, biªt rõ chúng sinh thñc sñ 
có công ðÑc, song vì tâm hi«m khích sân h§n, 
không ch¸u nói cho ngß¶i khác biªt; ho£c nghe 
có ngß¶i khen ngþi ngß¶i ¤y, mà không ch¸u 
phø h÷a tán ð°ng, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt 
kiªt la, phÕm do tâm nhi−m ô. Nhæng trß¶ng 
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hþp không phÕm, nhß: ho£c biªt ð¯i phß½ng 
không mu¯n ðßþc khen ngþi, bèn giæ ý cho h÷; 
ho£c tñ mình có b®nh; ho£c không có sÑc lñc; 
ho£c dùng ðây nhß phß½ng ti®n ði«u phøc ð¯i 
phß½ng; ho£c giæ gìn quy chª cüa tång ðoàn; 
ho£c biªt sñ khen ngþi có th¬ làm cho ð¯i 
phß½ng sinh kh·i phi«n não, ho£c vui m×ng quá 
mÑc, ho£c sanh tâm kiêu mÕn, vì mu¯n giäm tr× 
nhæng t® hÕi này nên không nói, không khen; 
ho£c vi®c làm cüa ð¯i phß½ng hình nhß có công 
ðÑc nhßng th§t sñ không có công ðÑc; ho£c l¶i 
nói cüa h÷ có v¨ nhß l¶i t¯t, nhßng thñc sñ 
không phäi l¶i t¯t; ho£c vì mu¯n bë gäy tà kiªn 
cüa ngoÕi ðÕo mà không khen ngþi; ho£c là 
ðang ðþi cho ð¯i phß½ng nói xong, làm xong r°i 
m¾i khen.  
 

(40) Nªu B° tát, th¤y có chúng sanh c¥n phäi 
b¸ qu· trách, c¥n phäi b¸ chiªt phøc, c¥n phäi b¸ 
tr×ng phÕt trøc xu¤t, song vì tình cäm, vì thiên 
v¸ mà không qu· trách, ho£c tuy qu· trách mà 
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không chiªt phøc, ho£c tuy chiªt phøc mà không 
tr×ng phÕt trøc xu¤t, ðây g÷i là phÕm vào tµi ðµt 
kiªt la, phÕm do tâm nhi−m ô\. Nªu vì lß¶i biªng, 
nhút nhát, buông lung mà không làm, thì phÕm 
do tâm không nhi−m ô. Nhæng trß¶ng hþp không 
phÕm: ho£c ð¯i phß½ng ß½ng ngÕnh không th¬ 
ði«u phøc, không th¬ nói l¶i phäi, không th¬ dÕy 
bäo, thß¶ng hay kh·i tâm hi«m thù; ho£c mu¯n 
ðþi c½ hµi; ho£c sþ nhân vì xØ phÕt ð¯i phß½ng 
mà d¤y lên sñ xung ðµt, tranh ch¤p, ki®n tøng; 
ho£c d¤y lên sñ tranh ch¤p, ho£c phá v· sñ hòa 
hþp trong tång ðoàn; ho£c biªt ð¯i phß½ng 
không có tính lß½n l©o, có tâm h± th©n, biªt t× t× 
cäi ð±i. Trong nhæng trß¶ng hþp này, không 
qu· trách tr×ng phÕt không phÕm. 
 

(41) Nªu B° tát, thành tñu các loÕi th¥n lñc, 
phäi nên khüng b¯, phäi nên tiªp th÷, khiªn cho 
chúng sinh n² lñc tu hành, ð¬ cho h÷ có th¬ trä 
½n tín thí; ð¯i v¾i ngß¶i c¥n khüng b¯ thì phäi 
khüng b¯, ð¯i v¾i ngß¶i c¥n tiªp th÷ thì phäi 
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tiªp th÷, nªu nhß không ch¸u dùng th¥n lñc ð¬ 
khüng b¯ ho£c tiªp th÷, ðây g÷i là phÕm vào tµi 
ðµt kiªt la, phÕm do tâm không nhi−m ô. Nhæng 
trß¶ng hþp không phÕm, nhß: nªu dùng th¥n lñc, 
ð¯i phß½ng càng tr· nên ch¤p trß¾c, ho£c làm 
cho ngoÕi ðÕo hüy báng Ph§t pháp, tång trß·ng 
tà kiªn; ho£c làm cho ð¯i phß½ng sþ hãi phát 
cu°ng, ho£c tång gia sñ sþ hãi th¯ng kh±. Trong 
nhæng trß¶ng hþp này, không thi th¯ th¥n lñc 
không phÕm. 
 
E3. Kªt lu§n, khen ngþi, dçn chÑng, khuyªn m÷i ngß¶i 
tu h÷c 
 
 Nhæng vi®c phát kh·i gi¾i pháp B° tát, ðÑc 
Ph§t · trong kinh tÕng thß¶ng thß¶ng ð« c§p 
ðªn. Nhæng ði«u ngài nói v« B° tát lu§t nghi gi¾i, 
nhiªp thi®n pháp gi¾i, nhiªp chúng sanh gi¾i, 
ð«u nhiªp thu vào ph¥n gi¾i lu§t nghi. Ðây là 
Ma ð¡c l£c già cüa B° tát, nay hòa hþp tuyên 
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nói. Các v¸ B° tát phäi tinh tiªn c¥n mçn th÷ 
trì,kh·i tâm cung kính, chuyên tâm tu h÷c. 
 
B2. Chánh minh hµ trì 
 
 Sau khi ðã t× ngß¶i khác chính thÑc th÷ gi¾i, 
v¸ B° tát m¾i th÷ gi¾i ðó phäi ðem tâm thanh 
t¸nh tinh chuyên giæ gìn gi¾i lu§t nghi, gi¾i 
nhiªp thi®n pháp, và gi¾i nhiªp chúng sinh. 
 
A3. Sau khi phÕm có th¬ sám h¯i 
 
 Nªu nhß ðã phÕm gi¾i, phäi l§p tÑc sám h¯i 
ðúng pháp, phäi biªt r¢ng t¤t cä nhæng ði«u gi¾i 
mà B° tát phÕm ð«u nhiªp vào tµi ðµt kiªt la. 
Phäi tìm mµt v¸ thi®n tri thÑc, ho£c ÐÕi th×a, 
ho£c Ti¬u th×a, ngß¶i có th¬ hi¬u rõ l¶i mình nói, 
có th¬ th÷ nh§n sñ sám h¯i cüa mình mà sám h¯i 
ðúng pháp. Nªu nhß B° tát vì phi«n não b§c 
thßþng mà phÕm tµi ba la di, s¨ m¤t gi¾i th¬, 
phäi nên th÷ lÕi. Nªu nhß vì phi«n não b§c trung 
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mà phÕm tµi ba la di, phäi ð¯i trß¾c ba v¸, ho£c 
h½n ba v¸ thi®n tri thÑc, dùng pháp sám h¯i tµi 
ðµt kiªt la. Trß¾c tiên nói tên ði«u gi¾i mình ðã 
phÕm, sau ðó tác bÕch nhß sau:  
 

- Các ðÕi ðÑc nh¤t tâm tß·ng nghî, tôi là ....... 
ðã xä tÏ ni cüa B° tát, phÕm tµi ðµt kiªt la. 

 
Ngoài ra, các nghi thÑc khác cûng gi¯ng nhß 

nghi thÑc sám h¯i tµi ðµt kiªt la cüa tÏ kheo. 
Nªu nhß vì phi«n não b§c hÕ mà phÕm tµi ba la 
di, ho£c phÕm vào các tµi ðµt kiªt la khác, phäi 
ð¯i trß¾c mµt v¸ thi®n tri thÑc sám h¯i. Nªu nhß 
không có v¸ thi®n tri thÑc nào ð¬ sám h¯i, phäi 
kh·i lên tâm thanh t¸nh, tß·ng nghî nhß sau: 
"Tôi vînh vi−n s¨ không bao gi¶ tái phÕm ði«u 
gi¾i này, trong ð¶i v¸ lai s¨ thß¶ng nhiªp th÷ hµ 
trì gi¾i lu§t nghi." Nªu làm ðßþc ði«u này, thì tµi 
phÕm gi¾i s¨ l§p tÑc tiêu tr×. 
 
A4. Dùng tâm lành thanh t¸nh th÷ gi¾i 
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 Nªu nhß không có b§c thi®n tri thÑc ð¥y ðü 
công ðÑc mà mình có th¬ th÷ gi¾i, nhß ðã 
nói · ph¥n trên, thì hành giä phäi ðªn trß¾c 
tßþng Ph§t, tñ mình tác pháp th÷ gi¾i. Nên tác 
pháp nhß sau: m£c qu¥n áo chïnh t«, lµ vai áo 
bên phäi, ð£t g¯i phäi sát ð¤t, cúi ð¥u ch¡p tay, 
nói l¶i nhß sau: "Con là ...... kính bÕch t¤t cä chß 
Ph§t mß¶i phß½ng ba ð¶i, cùng chß v¸ ðÕi ð¸a 
B° tát. Con nay ð¯i trß¾c chß Ph§t chß B° tát, 
c¥u th÷ t¤t cä gi¾i pháp B° tát: lu§t nghi gi¾i, 
nhiªp thi®n pháp gi¾i, nhiªp chúng sanh gi¾i. 
Nhæng gi¾i pháp này là gi¾i pháp mà t¤t cä B° 
tát ð¶i quá khÑ ðã h÷c, t¤t cä B° tát ð¶i v¸ lai s¨ 
h÷c, t¤t cä B° tát ð¶i hi®n tÕi ðang h÷c." L¥n thÑ 
hai, l¥n thÑ ba, cûng bÕch nhß thª. BÕch xong 
ðÑng lên. Các nghi thÑc khác nhß ðã nói · ph¥n 
trên. 
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