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Lôøi Noùi Ñaàu  
 

Quyển sách nầy toàn bộ nội dung rất giá trị ghi 
lại chân ngữ của Sư Tổ Thanh Tịnh Hải Tạng đời 98 
dòng Thiền Tông Pháp Nhãn. 

 
Mỗi năm Ngài đều nhập thất từ rằm tháng Tư 

đến rằm tháng Bảy.  Lý do Ngài nhập thất là để quan 
sát nhân duyên chúng sanh để tùy duyên giãng pháp 
cứu độ.  Ngoài ra trong thời gian nầy, Ngài nhập “Du 
Hý Thần Thông” dạo chơi các cung trời và xuống Địa 
Ngục cứu chúng sanh đang thọ khổ.  Mổi lần Ngài vào 
nhập thất Bần tăng và các Đệ tử đều lo sợ cho sức 
khoẻ của Ngài.  Bởi Ngài vào định có khi quên ăn 
uống vài tuần.  Các Đệ tử cũng lo ngại khi Ngài đến 
cảnh giới Địa Ngục thấy chúng sanh khổ sở, với lòng 
từ bi vô thượng Ngài sẽ ở lại an ũi và thuyết pháp 
quên cả trở về thì thân xác Ngài ở dương thế sẽ chết. 

 
 Năm 1990, sau Ba tháng nhập thất rằm tháng 
Bảy, Bần tăng và các Đệ tử cung nghinh Ngài xã thất. 
Vài ngày sau, Ngài cho gọi Bần tăng vào chánh Điện 
và thuật lại những cảnh giới Ngài đã viếng thăm: 
 

 Túy Vân Cung của Ngài Địa Tạng Vương 
 Cảnh Vô Gián Địa Ngục 
 Ngũ Đài Sơn của Văn Thù Bồ Tát 
 Nga Mi Sơn của Phổ Hiền Bồ Tát 
 Thăm Viếng Cảnh Đâu Xuất Đà Thiên 
 Cõi An Lạc Quốc của Đức Phật A Di Đà  

 
Năm nay Ngài vào thất nhập định nhiều hơn là 

xã định.  Có khi cả tuần Ngài mới xã định và thọ thực 
một lần. Vào rằm tháng Bảy, Ngài ra thất Bần tăng và 
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Được tạo lập vào năm 1987 bởi Sư Tổ Thanh Tịnh 
Hải Tạng đời 98 dòng Thiền Pháp Nhãn, một dòng 
Thiền trong Ngũ Gia Thiền Tông:  
 

1. Quy Ngưỡng 
2. Lâm Tế 
3. Tào Động 
4. Vân Môn 
5. Pháp Nhãn 

 
Năm Thiền phái nầy được truyền thừa từ Lục 

Tổ Huệ Năng “Tổ thứ 33 Thiền Tông” và hiện nay phát 
triển rất mạnh ở Đông Nam Á và Âu Châu. 

 
Hôm nay trời tiết tháng Tư, khí trời trong sạch 

và tinh khiết.  Mây lành giăng ngang trên nóc Điện 
Quán Thế Âm.  Từng hồi chuông bát nhã ngân vang, 
các Đệ tử và Phật tử đứng hàng dài từ cổng chùa đến 
chánh Điện để tiễn đưa Sư Tổ vào nhập thất trong Ba 
tháng hạ, từ rằm tháng Tư đến rằm tháng Bảỵ  

 
Sư Tổ mặc y Bá nạp màu đỏ thẵm.  Trên vai 

mang một bình bát nhỏ, gương mặt Ngài tinh anh rạng 
rỡ.  Ngài đến thăm hỏi từng Đệ tử và Phật tử trước khi 
Ngài vào nhập thất Ba tháng.  Nhiều Đệ tử quỳ trước 
mặt Ngài thưa thỉnh:  Bạch Sư phụ! Khi Ngài nhập 
định dạo các cõi Trời và cảnh Cực Lạc thế giới, xin Sư 
phụ từ bi tìm dùm thân phụ và thân mẫu con xem 
người đả vãng sanh vào cảnh giới nào? Khi Sư phụ 
viếng thăm cõi Cực Lạc quốc, xem công phu tu học 
của chúng con có đài hoa ở các ao sen cữu phẩm 
chưa?  Rất nhiều Đệ tử thưa hỏi và Sư phụ gật đầu 
hứa khã.  

Giờ nhập thất đã đến, tiếng chuông bát nhã 
ngân vang các Đệ tử và Phật tử chấp tay trang 
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Thieân Ma Caûnh Bieán Hieän 

 
 “Từ đây về sau, Sư Tổ xưng là Bần Ni và thuật 
lại tất cả đều Ngài đã trải qua.” 
 

Khi hai cánh cửa thất nặng nề đóng lại, Bần ni 
còn nghe tiếng niệm Phật nghẹn ngào của các Đệ tử, 
tình Thầy trò thấm thiết ở phút giây nầy.  Họ sợ Bần ni 
vào thất rồi vĩnh viễn ra đi, giống như các Thiền Sư 
khác khi vào thất, các Ngài nhập diệt luôn để lại nhục 
thân xá lợi, không hư rã cho các Đệ tử thờ phượng. 

 
Tiếng niệm Phật của các Đệ tử im dần trả lại 

thế giới tĩnh lặng trang nghiêm.   
 
Bần ni rót nước thơm vào ba chun cúng Phật, 

và đốt ba nén hương thành tâm cúng dường đến pháp 
giới mười phương, sau đó hồi hướng công đức lành 
đến pháp giới chúng sanh. 

 
Bần ni lặng lẽ ngồi xuống Bồ đoàn, mặt quay về 

hướng Tây đãnh lễ Đức A Di Đà Như Lai, sau đó là 
buông xã các vọng tưỡng đưa tâm về vô niệm.  Trí 
hoàn toàn tĩnh giác lắng trong lần vào cảnh giới vô 
ngã.  Thời gian trãi qua không biết bao lâu, bỗng Bần 
ni nghe bên ngoài cổng chùa có tiếng chân chạy rầm 
rầm, xen lẫn tiếng binh khí va chạm nhau và tiếng quát 
tháo hung tợn.  Trên không trung sấm sét vang rền và 
mưa rơi nặng hạt xối xả trên nóc chùa.  

 
Bấy giờ hai cánh cửa thất đang khép chặt tự 

dưng mở toang ra.  Khí lạnh như giông bão thổi ào ạt 
vào người Bần ni.  Bần ni nhìn thấy một đoàn người 
rất hung dữ đứng tràn ngập sân chùa và cả trên không 
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trung. Y phục của họ là những mảnh da thú nối ráp lại.  
Trên cổ là vòng hoa đầu lâu, tay họ cầm đủ món binh 
khí kinh dị.  Có kẻ cầm chĩa ba, người cầm thương, 
người cầm cọc sắt nhọn.  Họ tranh nhau tiến vào thất 
đứng vòng tròn quanh Bần ni, tay cầm binh khí sẵn 
sàng đâm vào, miệng la hét chân thì nhãy múa.  Đặc 
biệt tiếng trống của họ âm thanh rất to lớn.  Âm thanh 
nầy có thể làm vỡ tung tất cả mọi vật. 

 
Đứng đầu bọn hung dữ nầy là một Thiên ma 

nữ, mặc y phục da cá sấu, tròng con mắt to lớn dị 
thường đỏ tươi và cặp răng nanh bên mép dài khoảng 
gan tay.  Từ cặp răng nầy những hơi màu đỏ như 
máu, luôn phun ra và bay lên.  Vị nầy, đến gần Bần ni 
đưa tay trỏ móng nhọn chỉ vào mặt Bần ni gầm thét:   

 
“Hỡi kẻ ngu si kia! Được thân người phải sống 

hưỡng đầy đủ ngũ dục, sao ngươi điên dại quy ẩn vào 
cửa thiền?  Chữ hiếu không tròn, sống làm người phải 
báo đáp ân phụ mẫu, ngươi nghĩ ngươi tu có giải 
thoát không? 

 
Ngươi tu ích kỷ cho thân ngươi, trong khi bên 

ngoài biết bao người thân yêu đau khổ, đừng làm 
chuyện rồ dại, hảy đứng lên và sống cuộc đời hạnh 
phúc.  Hảy tôn thờ chúng ta, ngươi sẻ được nhiều 
phước báu và hạnh phúc suốt đời.” 

 
Tiếng gầm thét của Thiên ma nữ như muôn 

ngàn âm thanh cuồn nộ vang vọng về từ mấy tầng 
trời.  Cả đồng bọn cười rú lên nghe thật ghê rợn.  
Trước cảnh tượng nầy, nếu người không vững tâm sẽ 
kinh sợ mà điên loạn. 
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Nhưng Bần ni nhờ được thắng duyên theo Ân 
sư tu học cả hai môn vỏ thuật và Phật pháp trên mười 
năm và vài chục lần thượng vỏ đài nên Bần ni bình 
thãn trước mọi việc. 

 
             Bần ni nghĩ rằng tâm và giới thể luôn trong 
sạch, loài ma nầy không dể dàng hại được Bần ni.  
Bần ni chấp tay niệm Phật hiệu nhìn thẳng vào bọn họ 
và trả lời:   

 
“Bởi Bần ni biết hiếu đạo là gốc của nhân sinh, 

nên lìa lục thân phụ mẫu xuất gia tu học.  Ngày mai 
thành đạo trên độ Cửu Huyền Thất Tổ, trả ân sanh 
thành phụ mẫu, dưới cứu độ muôn loài chúng sanh 
đang đau khổ.  Những chúng sanh đó là ai, các người 
có biết không?  Đó chính là Ông Bà, Cha Mẹ , Anh 
Chị, Bạn hửu nhiều đời nhiều kiếp của Bần ni đang 
trôi lăn trên đường sanh tử .  Hôm nay vì sự thống khổ 
của họ mà Bần ni xã thân cầu đạo nguyện muôn loài 
chúng sanh luôn bình an, hạnh phúc và hướng tâm về 
Phật đạo.  Khi thác được vãng sanh Cực Lạc an nhàn, 
như vậy các vị có nghĩ Bần ni trốn tránh việc đời và 
lãng quên hiếu đạo hay không?”   

 
Đám hung thần nghe mấy lời nầy, bọn họ nhe 

răng gầm lên giận dữ.  Thiên ma nữ, tay đang cầm sọ 
người đựng nước đen tanh ói tạt thẳng vào mặt Bần 
ni, và đám người còn lại tay cầm binh khí, dao mác 
cung tên, lưỡi tấm sét phóng thẳng vào người Bần ni.  

  
Bần ni biết đây là huyễn thuật của ma nên dùng 

trí quán tưỡng thân thành hư không, vì thế tất cả binh 
khí xuyên qua mình Bần ni như xuyên qua không khí 
chẳng chạm đến mãi lông. 
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Bọn họ lồng lộng quát tháo vang trời hả miệng 
phun lữa và khói mịt mù.  Bần ni khởi lòng từ thương 
xót bọn họ, khi tất cả lữa và khói chạm vào thân Bần 
ni, tất cả biến thành tuyết trắng mát lạnh dể chịu vô 
cùng.   

 
Bọn họ thấy dùng binh khí và lữa không hại 

được Bần ni, họ ngữa mặt lên trời đọc những câu thần 
chú lạ lùng.  Giây lát trên không, một đám mây đen hạ 
thấp xuống gần đụng nóc chùa.  Trên đám mây nầy có 
muôn ngàn tia chớp biến thành sấm sét nhắm ngay 
đỉnh đầu Bần ni đánh xuống.   

 
Lạ lùng thay, bấy giờ áo cà sa Bần ni đang mặc 

phát ra muôn ngàn tia sáng rực rỡ tua tũa phóng ra 
ngăn luồng sấm sét không cho va chạm vào thân Bần 
ni.  

 
Đám người nầy rất hung dữ, thấy dùng sấm sét 

không làm hại được Bần ni, họ bèn phùng mang trợn 
mắt hét những âm thanh kỳ dị.  Âm thanh càng lúc 
càng lớn dần cốt để làm loạn động nhỉ căn của Bần ni.  
Bần ni ngưng thần quán tiếng Hải Triều Âm, âm thanh 
nầy rất vi diệu lấn át cả âm thanh của bọn thiên ma.    

 
Ngoài ra, Bần ni dùng tất cả năng lực quán thế 

giới nầy, mọi vật hoàn về không.  Cảnh quán lần lần 
thành tựu, mọi vật trước mắt Bần ni biến thành hư 
không và cả bọn người hung dữ kia cũng biến thành 
sương khói và tan biến hẵn.  Hai cánh cửa thất đang 
mỡ toan từ từ khép kín lại trở về không gian cô tịch. 

 
Bấy giờ, Bần ni kiểm soát thân tâm và xã thiền, 

mở mắt ra nhìn trên bàn thờ ba nén nhan cháy tàn từ 
bao giờ.  Lần đến cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài 



 
 

 

sáng
Bốn
ma 
là S
nhiê
nướ
 
 

 

 

 
 
thiề
thở 
vọng
khiế
viến
biết 
truy
chỉ d
ngà

       

g rực dưới án
n giờ sáng.  Nh
quân Mười tiế

Sáu giờ chiều
ên Bần ni tưỡ
ớc trong, Bần n

Vaân Haønh Ñ

Một tuần s
n, mặt quay về
chân khí đầy 
g tưỡng dần 
ết.  Bần ni nh
ng cảnh giới m
được nhờ sự

yền pháp và Tổ
dậy và bảo Bầ
y và tại hang 

 Cöïc Laïc Di Luaän

- 9 -

nh trăng rằm, 
hư vậy Bần ni 
ếng.  Lúc Bần n
.  Thời gian t
ỡng mới vài p
ni nằm an tịnh.

  
 

 

 

 
Ñi Gaëp Ñòa Taï

au, vào lúc Tá
ề hướng tây vậ
đủ.  Bần ni n
dần tâm tron
ập vào “Du H

mười phương. 
ự chỉ dậy của Â
ổ Vị 98 dòng T
ần ni tĩnh tu tr
động nầy Bần

n Ñaïo                 

đồng hồ báo
đã nhập thiền 
ni ngồi bồ đoà
trôi qua rất nh
phút.  Sau kh
. 

 thức chỉ 
đánh với 

n tĩnh tọa 
hanh, tuy 
i dùng ly 

 

 

ang Vöông Boàoà Taùt  

ám giờ đêm B
ận chuyễn cơ 
nhiếp niệm loạ
g sạch lắng t

Hý Tam Muội” 
 Tam muội nầ
Ân sư.  Trước
Thiền Pháp Nh
rong một hang
n ni đã nhập 

Bần ni toạ 
thể và hít 
ại trừ mọi 
trong tinh 
để thăm 

ầy, Bần ni 
c khi Ngài 
hãn, Ngài 
g động 49 
định suốt 



       Cöïc Laïc Di Luaän Ñaïo                
 
49 ngày quên cả thời gian, không gian và độ thực.  
Bần ni đã hội nhập được “Du Hý Thần Thông Tam 
Muội” tùy tâm có thể thăm viếng các cảnh Trời, Cực 
Lạc quốc không ngăn ngại.   
 

Đây là một loại tam muội thắng diệu.  Khi vào 
trong tam muội nầy, tâm rất khinh an nhẹ nhàng bay 
bỗng.  Hướng tâm về cảnh giới nào, lập tức thân đằng 
vân thâm nhập vào cảnh giới đó.  

 
Bần ni dụng tâm bay lần lên cao khỏi nóc chánh 

Điện, nhìn xuống thấy nhục thân đắp cà sa đỏ ngồi 
trong thế liên hoa tọa.  Bần ni vận lực khiến thân bay 
bỗng lên hư không, nhìn xuống thấy xe cộ và nhà cửa 
chỉ còn những ánh sáng li ti do ánh đèn trong nhà rọi 
ra.  Lúc bấy giờ, Bần ni khởi tâm muốn thăm viếng 
cảnh Địa Ngục để an ũi và cầu nguyện cho những 
chúng sanh đang thọ khổ ở cảnh giới đọa đầy nầy. 

 
Thân Bần ni bay nhanh như Điện chớp, bên tai 

nghe tiếng gió vùn vụt, chẳng bao lâu thân bay ngang 
biễn lớn.  Hơi lạnh từ biễn bay lên làm mát lạnh.  Từ 
trên không nhìn xuống Bần ni thấy từng ngọn sóng 
bạc đầu nhấp nhô trong nước xanh biếc và có nhiều 
ánh sáng lấp lánh xem rất đẹp mắt. 

 
Vừa qua khỏi biễn, Bần ni thấy một ngọn núi 

cao lớn vĩ đại sừng sững trước mặt.  Núi quả thật to 
hơn sức tưỡng tượng, trên đỉnh núi bao trùm bỡi Âm 
khí hắc quang.  Khí lạnh ngàn trùng, Bần ni nhìn 
xuống núi thấy giữa núi chỉ có một đường độc đạo kéo 
dài vô tận, dọc theo hai bên đường có những ánh 
sáng đỏ rực như lửa phát ra.  
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Bần ni dùng tâm đưa thân đáp nhẹ xuống con 
đường độc đạo nầy.  Con đường nầy có chút ấm áp, 
gió từ phía trước thổi đến mát dịu.  Hai bên hang núi 
ánh sáng đỏ rực như lân tinh chớp nháng, Bần ni hít 
một hơi thật dài và lần theo đường núi nầy đi sâu vào 
lòng núi.  

 
Đi khoảng hai dặm đường, Bần ni thấy từ xa ẩn 

hiện một tòa cung Điện làm bằng Bảy thứ báu, ánh 
sáng Bảy màu bũa giăng.  Bần ni đi lần tới và thấy 
Hào quang vàng rực ngàn trùng lớp lớp phủ giăng 
cung Điện nầy.  Bần ni thầm nghĩ, trong cung Điện có 
Bồ Tát lớn nên Hào quang mới phóng rực rỡ như vầy. 

 
Toà lâu đài nầy to rộng vô cùng làm bằng Bảy 

báu xinh đẹp.  Ánh sáng từ các báu nầy phóng ra chói 
mắt, sức chứa có thể trên vài ngàn người, ngay cửa 
vào cung Điện có một tấm bãng bằng ngọc xanh biếc.  
Trên chạm các chữ vàng phát ra muôn ngàn ánh sáng 
rực rỡ “Túy Vân Đại Thánh Điện.”  

  
Lại trên tấm bãng có hai con rồng vàng râu bạc 

uốn lượn trong đẹp vô cùng.  Phía trước lối vào cung 
Điện có một cặp chó ngao lông trắng, hai răng nanh 
bén nhọn dài cả gang tay đang đứng hai bên canh 
giữ.  Bên trong, Bần ni nhìn thấy hai tên lính canh, 
thân đen bóng cao lớn, mình người đầu trâu hai sừng 
bén nhọn cong về phía trước.  Tay họ cầm phương 
kích và chĩa ba đi qua lại canh giữ.  

 
Bần ni đi gần đến cửa chánh cung Điện, thình 

lình có hai vị võ quan mặt trắng, râu đỏ, mắt ốc bươu 
lồi ra trong rất kinh khiếp.  Hai vị này bước đến trước 
Bần ni quỳ xuống đãnh lễ và thưa rằng:   
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“Địa Tạng Vương Đại Sĩ biết hôm nay Bồ Tát 
giáng lâm, nên sai chúng thần đến tiếp rước Ngài,  xin 
mời Bồ Tát đi theo chúng thần.”   

 
Bần ni ngạc nhiên hỏi:   
 
“Đây là đâu? Cảnh giới nầy thuộc quyền cai 

quản của vị Đại Thánh nào?”   
 
Hai vị quan nhân đang đi dừng lại, vòng tay 

thưa rằng:   
 
“Kính bạch Bồ Tát đây là Tuý Vân Đại Thánh 

Điện, nơi trụ xứ của Địa Tạng Vương Đại Sĩ”  
 
Bần ni lòng mừng khắp khởi bởi hôm nay có 

duyên được gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát nên Bần ni 
chấp tay đáp lễ:   

 
“A Di Đà Phật, Lành thay!” 
 
Vừa qua khỏi cửa cung Điện vào bên trong, 

Bần ni nhìn vào:  Ôi! Cung Điện rộng lớn vô cùng.  
Hào quang phát ra từ hai bên vách cung Điện thật chói 
mắt.  

 
 Hương thơm tinh khiết tỏa lan khắp trong 

không khí.  Bần ni thấy từ bên trong nhiều vị mặc đồ 
Đế vương và quan nhân tiến ra tiếp đón Bần ni.  Đi 
đầu là một vị Đế vương đầu đội mão Thiên Quang 
gương mặt như trăng rằm, răng trắng, môi đỏ.   Ánh 
mắt rộng dài đầy sự từ bi, Hào quang trong thân Ngài 
tua tũa phóng ra có ngọn.  Tay vị Đế vương nầy cầm 
một bữu châu bằng nắm tay, Hào quang từ bữu châu 
chiếu sáng đủ mầu sắc, lấp lánh như tơ trời tung rãi 
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đẹp vô cùng.  Trong tâm Bần ni nghĩ rằng đây là Ngài 
Địa Tạng Vương Bồ Tát nên lòng rất vui mừng bước 
đến, xá ba lần và định quỳ xuống lễ lạy thì Ngài lấy tay 
ngăn đỡ và mĩm cười:   
 

“Đại Sĩ mới vào Thế gian chưa mãn một kiếp 
mà chóng quên vô cùng.  Tôi và Đại Sĩ là bằng hữu 
thâm giao chứ đâu phải người ngoài xa lạ”  

 
Bần ni ngạc nhiên trước câu nói nầy nhưng 

không dám hỏi lại.  Bần ni đáp:  
 

“Bồ Tát quá khen, Bần ni không dám ngồi 
ngang hàng bằng hữu với Ngài.”   

 
Ngài Địa Tạng quay sang bảo Bần ni:   
 
“Mời Đại Sĩ vào an tọa nơi cung tòa” 
 

 Bần ni lần bước theo Đại Sĩ Địa Tạng vào cung 
tòa Đại bão Điện.  Tòa Đại bão nầy to lớn vô cùng.  
Đất làm bằng vàng ròng, nóc cung điểm trắng bằng 
những hạt Kim cương lóng lánh.  Hào quang tỏa ra 
mát dịu, phía trước có Bốn bão toà bằng ngọc bích và 
Kim cương chiếu sáng.  Ngài Địa Tạng bước vào ngôi 
bão toà thứ Ba và đưa tay mời Bần ni vào bão toà thứ 
Tư.  
 

Địa Tạng Vương mở lời:  
  

“Hôm nay tòa Tuý Vân Điện nầy được tiếp Hóa 
thân Đại Sĩ, cõi Âm nầy vô cùng có phước” 

 
 Bần ni vội nói:   
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“Thưa Bồ Tát!  Hôm nay Bần ni được phước 
duyên nầy chính nhờ lòng ưu ái và từ bi của Bồ Tát 
cho Bần ni ngồi chung, Bần ni thẹn lòng không xứng 
đáng”  
 

Địa Tạng Vương nhìn Bần ni và đáp:   
 
“Pháp hữu lòng từ độ sanh vào nhân gian, nữa 

kiếp qua đã quên hết rồi”  
 
Lúc bấy giờ Mười vị mặc đồ Đế vương đến 

trước Bần ni chào hỏi.  Ngài Địa Tạng Vương chỉ từng 
người giới thiệu:   

 
“Vị nầy là nhất Điện Tần Quãng Vương, kế bên 

là nhị Điện Sỡ Giang Vương, tam Điện Tống Đế 
Vương, tứ Điện Ngũ Quang Vương, ngũ Điện Diêm La 
Vương, lục Điện Bình Đẵng Vương, thất Điện Thái 
Sơn Vương, bát Điện Đồ Nhi Vương, cửu Điện Biện 
Thành Vương và thập Điện Chuyễn Luân Vương.” 

 
Khi Ngài Địa Tạng Bồ Tát giới thiệu xong, mười 

vị Đế vương đứng hàng ngang trước mặt Bần ni thưa 
rằng: 

 
 “Chúng thần hôm nay được gặp Hóa thân Bồ 

Tát, đây là phước duyên nhiều đời, xin Bồ Tát chứng 
minh cho chúng Thần”   

 
Mười vị Đế vương nói xong quỳ xuống định lễ 

lạy, Bần ni hoãng hồn đứng bật dậy đưa tay đỡ từng 
vị không cho lễ lạy.  Bần ni nói rằng:   

 
“Bần ni là phàm nhân đáng lẻ lễ lạy các vị Đế 

quân, tại sao các vị làm chuyện trái ngược như vậy?”   
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Ngài Địa Tạng mĩm cười nói to:   
 
“Mười vị Đế quân nên cảm tạ Bồ Tát.  Lúc nầy 

lòng Bần ni thật sự hoãng hốt, sợ đắc tội với Ngài Địa 
Tạng và các Đế quân bởi Bần ni là bậc tu hành, đạo 
lực chưa tới đâu mà để người lễ lạy.  

 
Ngài Địa Tạng lên tiếng làm cắt đứt dòng suy 

nghĩ của Bần ni: 
 
 “Mời Pháp hữu dùng trà”   
 
Ngài nói xong có hai vị Kim đồng ngọc nữ hiện 

ra trên tay cầm khay trà với nhiều chun, họ lẵng lặng 
rót đầy chun mời Địa Tạng Bồ Tát, Bần ni và mười vị 
Thập Điện Đế quân.   

 
Bần ni đưa chun trà lên miệng; Ôi! mùi thơm 

của trà ngọt ngào như Hoa Bát Mạn Thù Sa làm tinh 
thần khinh an, sãng khoái.  Vị của trà ngọt như cam lộ 
làm cho cơ thể an vui bổ khoẻ.   

 
Bấy giờ, Ngài Địa Tạng đưa mắt nhìn Bần ni 

mà hỏi rằng:   
 
“Pháp hữu biết bão tòa Một và Hai dành cho ai 

không?”   
 
Bần ni đáp:   
 
“Bạch Đại Sĩ!  Bần ni không biết”  
 
Ngài Địa Tạng cười nói rằng:   
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“Bão toà Một dành cho Văn Thù Đại Sĩ và bão 
toà Hai dành cho Phổ Hiền Đại Sĩ.  Bây giờ Hai Đại Sĩ 
không đến được, chắc bận việc Phật rồi” 
 

Đại Sĩ Địa Tạng hỏi tiếp:  
 
“Pháp hữu du ngoạn Thế gian hơn nữa kiếp độ 

đặng bao nhiêu Đệ tử pháp khí?” 
 
 Bần ni trả lời rằng:  
 
“Cõi ta bà chúng sanh đắm say cõi dục, Bần ni 

tùy duyên thuyết pháp thức tỉnh họ. Còn Đệ tử được 
hơn Mươi vị, trong đó Bần ni chắm Ba vị thực sự có 
tâm xuất gia giải thoát.” 

 
Địa Tạng Đại Sĩ trầm ngâm giây lát rồi nói:  
 
“Cõi địa phũ nầy cũng vậy, tôi bỏ hằng vô 

lượng kiếp bao công khổ nhọc để độ chúng sanh âm 
giới, nhưng tiếc thay chúng vừa thăng thiên hoặc vào 
nhân sinh, lòng tôi rất vui mừng. Nổi mừng chưa bao 
lâu lại thấy họ trở về lại đây.”   

 
Ngài nói với âm thanh buồn tha thiết …  

 
Bần ni chấp tay niệm Phật và nói:   
 
“Chúng sanh từ muôn kiếp do vô minh ái nhiễm 

sanh ra, bảo họ tu lìa bỏ ái nhiễm rất khó, xin Đại Sĩ 
đừng buồn chẳng còn bao lâu Đức Thiên Tôn Vương 
Di Lặc giáng trần sẽ thuyết pháp làm cho bọn họ đều 
được giải thoát”  
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Ngài Địa Tạng Bồ Tát nhè nhẹ gật đầu, sau đó 
Ngài ngó thẳng vào Bần ni và hỏi: 

 
“Pháp hiệu của Pháp hữu là gì?”  
 
Bần ni chấp tay cung kính đáp:  
 
“Bạch Đại Sĩ pháp hiệu của Bần ni là Thanh 

Tịnh Hải Tạng”   
 
Ngài Địa Tạng hỏi tiếp:  
 
“Pháp hiệu nầy của Thầy Pháp hữu ban cho 

hay của vị Đại Sĩ nào ban tặng?”   
 
Bần ni Thưa rằng:  
 
“Pháp hiệu Thanh Tịnh Hải Tạng là do đức Đại 

Từ Bi Quán Thế Âm ban cho”  
 
Ngài Địa Tạng cười rằng:  
 
“Lành thay Pháp hữu được Ngài Quán Thế Âm 

để mắt đến có thể thuật lại câu chuyện không?”  
 
Bần ni chắp tay thưa:  
 
“Bạch Đại Sĩ! Bần ni xin thuật lại cho Ngài được 

rõ” 
 
 Vào năm 1987, Bần ni đang nhập thiền định 

thấy thân mình đi đến một bãi biễn bao la rộng lớn 
chung quanh cát vàng óng ánh, cảnh vật thiên nhiên 
thanh tịnh vô cùng. 
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Trong lúc hoang mang không biết mình đang ở 
cảnh giới nào?  Đột nhiên Bần Ni thấy mặt biễn chao 
động hàng ngàn vọt nước phun lên và bên dưới có 
một vật khỗng lồ từ từ nhô lên. Bần Ni ngạc nhiên nhìn 
thật kỹ ra đó là con rồng vàng, mắt trong xanh, râu tua 
tũa hùng vĩ vô cùng.  Trên đầu giữa hai sừng rồng có 
một vị Thiên nhân đầu đội mão Thiên quang, thân 
trong sáng như ngọc lưu ly.  Tay Ngài cầm tịnh bình 
bên trong có cành dương liễu phát ra ánh sáng màu 
xanh lục.  Hào quang phóng ra từ muôn ngàn lổ chân 
lông.  Trên thân Ngài, Bần ni nhìn kỹ thấy trên mão 
thiên quang có hình hóa Phật và những hình nầy xoay 
tròn trên thiên quang. Gương mặt Ngài đẹp rực rỡ 
không bút mực nào tả xiết.  Ánh sáng từ gương mặt 
Ngài phóng ra tinh khiết vô cùng.   

 
Bần Ni vui mừng thân tâm run rẫy quỳ xuống 

đãnh lễ, vì Bần ni biết chắc vị Thiên nhân nầy là Đức 
Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.   
 

Ngài Quán Thế Âm đưa tay phất nhẹ, thân 
mình Bần ni đang cúi xuống lễ lạy bỗng đứng thẳng 
lên.  Ngài bảo rằng:   

 
“Hiền nữ, hãy bước lên lưng thần long và đứng 

phía sau ta”   
 
Bần ni vội vàng bước lên mình rồng.  Thân 

mình rồng to lớn, Bần ni có cảm tưỡng như đang 
đứng trên mãnh đất rộng vô cùng.   

 
Bấy giờ, Ngài Quán Thế Âm ra lệnh:  
 
“Nầy thần long, ngươi hãy bay khắp bốn biễn 

rồi quay lại chổ nầy” 
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Rồng phóng mình lên khỏi mặt biễn, bốn chân 
có hoa sen nâng đỡ bay giáp bốn biễn rồi quay trở lại 
chổ cũ.  

  
Bồ Tát Quán Thế Âm bảo với Bần ni rằng:  
 
“Hiền nữ, người hãy đưa mắt nhìn biễn cả và 

dùng trí huệ tìm ra pháp hiệu của ngươi”   
 

Bần ni đưa mắt ngước nhìn biễn cả.  Ô lạ thay! 
biễn cả nước trong vắt không một gợn sóng.  Mọi 
cảnh vật dưới lòng biễn Bần ni thấy rất rõ ràng.   

 
Bồ Tát nhìn Bần ni hỏi rằng:  
 
“Hiền nữ! Ngươi tìm được pháp hiệu cho ngươi 

chưa?”   
 
Bần ni chấp tay cung kính thưa hỏi: 
 
 “Bạch Bồ Bát!  Biễn xanh thâm thẩm nầy là 

pháp hiệu của con sau?” 
 
Bồ Tát mĩm cười:  
 
“Đúng vậy, pháp hiệu nầy ngươi tạm dùng nơi 

cõi diêm phù đề bao giờ trở về quốc độ cũ thì không 
dùng nữa” 

 
Câu nầy của Bồ Tát rất thâm ý.  Bần Ni không 

hiểu được.  Bần ni nhìn khắp bốn biễn rồi trả lời rằng:  
 
“Con thấy mặt biễn trong suốt thanh tịnh soi 

thấy đáy biễn nên con suy nghĩ như vầy:  
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“Nước biễn đứng yên không xao động tức đồng 
nghĩa: Thanh Tịnh Hải và soi thấy rõ mọi vật ở đáy 
biễn con thấy phù hợp với chữ Tạng, nên theo ý của 
con pháp hiệu Bồ Tát đặt cho con là: “Thanh Tịnh Hải 
Tạng đúng không?”  
 

Bồ Tát Quán Thế Âm hoan hỷ mĩm cười bảo:  
 
“Hiền nữ trí huệ ngươi chẳng khác gì ta. Ngươi 

đã thọ nhận pháp hiệu rồi hảy trở về đạo tràng Quám 
Thế Âm Thiền Viện mà tùy duyên độ chúng sanh.  
Đạo tràng nầy sẻ là nơi nương tựa cho các bậc thánh 
giã sắp chuyễn hóa vào đời.” 

 
 Bần ni quỳ xuống lễ lạy và Bồ Tát đưa hai bàn 

tay làm phép quán đãnh. Sau đó rồng và Bồ Tát lần 
chìm sâu vào đáy biễn. 

 
Thưa Đại Sĩ ĐịaTạng!  Từ ngày đó Bần ni nhận 

pháp hiệu nầy để làm đạo tuyên dương Phật pháp nơi 
xứ người.   

 
Địa Tạng từ bi trả lời:  
 
“Pháp hữu được Bồ Tát Quán Thế Âm quán 

đãnh, Pháp hữu không khác chi ngài vậy” 
 

Bần ni đáp rằng:   
 
“A Di Đà Phật!  Bần ni không dám khởi ý tâm 

như vậy”   
 
Ngài Địa Tạng mĩm cười và Ngài gọi một vị 

Quan nhân, mặc bộ y phục màu xanh lá cây, đầu đội 
mão đỉnh chóp có dây vàng rũ xuống hai bên.  Thôi 
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Phán quan!  Khanh hãy đem minh cảnh đài vào đây 
cho Đại Sĩ soi hình.  Vị Quan nhân nầy cúi đầu:  Thưa 
vâng! Và đi vào phía sau hậu cung, chẳng bao lâu vị 
nầy đi ra theo sau là hai quân hầu, thân hình lực 
lưỡng hai tay họ đang khiêng một khung kiếng hình 
bát giác chung quanh viền toàn mầu đen, mặt kiếng 
sáng trưng phát ra ánh sáng chói lọi.    

 
 Hai vị quân nầy đem tấm kiếng đến trước mặt 
Địa Tạng Vương và Bần ni, họ kính cẫn quỳ xuống hai 
tay đỡ mặt kiếng và chờ lệnh.  Bấy giờ, Thôi Phán 
quan vòng tay cúi đầu thưa cùng Ngài Địa Tạng 
Vương:   
 

“Kính bạch Đại Đế, thần đã theo lệnh Ngài 
mang minh cảnh đài đến đây”   

 
Địa Tạng Vương khoát tay bảo:   
 
“Phán quan bình thân!”  
 
Ngài Địa Tạng quay qua Bần ni với nụ cười 

hiền từ trên môi:   
 
“Mời Pháp hữu soi hình để biết Pháp hữu là 

Hóa thân ai?” 
 
Bần ni vâng lời, đứng dậy và chậm rãi bước đối 

diện với mặt gương.  Trong mặt gương sáng trưng 
không một vết mờ.  Bấy giờ hình ảnh Bần ni chợt 
chuyễn động, và biến mất.  Trong gương hiện rỏ một 
vị Tăng nhân, thân vàng rực rỡ và trong suốt như 
ngọc lưu ly.  Tà áo Thiên y phát ra muôn ngàn tia 
sáng, óng ánh như muôn ngàn ánh sao trời.  Đãnh 
đầu đội một thiên quan có hóa Phật chuyễn xoay vòng 
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tròn, ánh sáng Hào quang từ các vị Phật nầy làm sáng 
giới cung Điện Tuý Vân Cung. 

 
Bần ni ngạc nhiên và một nổi cảm xúc dâng 

tràng trong tâm hồn, vài phút sau hình ảnh trong 
gương hoàn toàn biến mất.  Bần ni vẫn còn đứng đó 
với tâm trạng sững sờ.   

 
Bấy giờ, Địa Tạng Vương vui cười bước đến 

nắm tay Bần Ni tán thán:   
 
“Pháp hữu đã biết Pháp hữu là Hóa thân của ai.  

Từ bây giờ trỡ đi, sự chướng ngại không còn trói buộc 
Ngài nữa” 

 
Bần ni chấp tay thưa rằng:   
 
“Được ân phước của Đại Sĩ, ngày hôm nay Bần 

ni như từ mộng trở dậy.  Nguyện dùng tất cả năng lực 
và giới hạnh cứu độ chúng sanh thoát luân hồi quay 
về biễn giác”    

 
Mười vị Thập Điện Đế quân cùng tất cả võ 

quan có mặt trong đại Điện đều đến đãnh lễ và chúc 
mừng:  

 
“Hôm nay Đại Sĩ đã biết pháp thân Ngài là ai, 

chúng thần xin tán thán ca ngợi công đức ngài độ 
sanh nơi cõi ta bà”   

 
Bần ni đưa tay đỡ từng vị đứng dậy và nói:   
 
“Hôm nay được Bồ Tát Địa Tạng cùng các Đế 

quân giúp đỡ nên Bần ni đã thấy được pháp thân.  
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Nguyện tất cả pháp giới chúng sanh đều được Pháp 
Thân Thanh Tịnh nầy.”   
 

Ngài Địa Tạng đứng dậy nói:  
 
“Trong khi chờ đợi hai Đại Sĩ Bồ Tát Văn Thù 

Sư Lợi và Phổ Hiền đến đây để cùng tham dự pháp 
hội tại Cực Lạc quốc độ thế giới, xin mời Pháp hữu đi 
tham quan “Ngũ Vô Gián Địa Ngục” và nhờ thần lực 
Ngài phổ độ cho chúng sanh cõi Âm được thoát khổ.”  

 
Nói xong Ngài Địa Tạng bước ra Đại Điện đưa 

tay mời Bần ni đi theo.  Mười vị Đế quân, Phán quan, 
Lực sĩ và quân hầu nối gót theo sau.  

 
Bên ngoài Đại Điện, hai hàng quân ngưu đầu 

mã diện đứng thẵng hàng tay cầm giáo nhọn đứng 
chào.   Trước sân Đại Điện, Mười vị Đồng tử, Mười vị 
Ngọc nữ tay cầm tràng phan, bão cái.  Kế đó hai vị 
quan nhân mặc cẫm bào thị vệ màu đen và màu trắng, 
kế tiếp là vị lục phán quan và ngũ phán quan mặc y 
phục màu đỏ vị nầy mặt xanh, mắt trắng đỏ nhìn vào 
rất kinh khiếp.  Ngài Địa Tạng giới thiệu từng vị quan 
nhân cõi địa phũ:  Hai vị mặc cẫm bào đen và trắng là 
Hắc Bạch Sứ Giả, nhiệm vụ của hai vị nầy là đến bắt 
hồn người mới chết dẫn đến cung của Đông Nhạc Đế 
quân phán xét. Từ nơi đây tùy công đức làm thiện 
hoặc ác mà linh hồn được thăng thiên hay giải giao 
đến địa ngục thọ khổ nơi nhân gian.  Tùy theo người 
đời tu hạnh nghiệp phước đức, khi lâm chung nêu 
được thăng thiên sẽ được các chư thiên cõi trời tiếp 
dẫn.  Cũng như chúng sanh tu Tịnh độ sẽ được Hoá 
thân hoặc Pháp thân Tam Thánh Đức tiếp dẫn Đạo 
Sư A Di Đà Như Lai, Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm 
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Chúng sanh cõi đời vì vô minh nên khi làm việc 
ác, họ dấu kính đáo không cho ai biết.  Tuy nhiên 
trong cõi vô hình, hành động của họ đã được thiên Ác 
Thần quân ghi rỏ ràng và trình báo cho các vị Phán 
quan ghi vào sổ bộ sanh tử.  

 
Đọc đến đây Bần ni mong rằng các chúng hữu 

tình cõi ta bà nên cải ác tùng thiện để con đường tái 
sanh được nhiều phước báu sanh cõi nhân, thiên 
không đọa vào Tam Đồ chịu nhiều thống khổ.  

 
Khi ra đến sân Đại Điện, Bồ Tát Địa Tạng quay 

sang hỏi Bần ni:   
 
“Song Thân của Pháp hữu còn hay mất?”   
 
Bần ni trả lời:  
 
“Kính Đại Sĩ, thân phụ mất đã lâu, thân mẫu 

còn tại thế và đã xuất gia đầu Phật trên mười lăm 
năm.”   

 
Ngài Địa Tạng hỏi vị Phán quan mặc áo xanh 

lục:   
 
“Thôi Phán quan!  Khanh coi sổ bộ thân phụ 

của Đại Sĩ sanh về cõi nào?”   
 
Vị Phán quan đãnh lễ Bần ni và hỏi:   
 
“Kính bạch Đại Sĩ, thân phụ Ngài tên họ là gì?” 
 
Bần ni đáp:  
  
“Thân phụ là Hoàng . . . . . quá vãng đã lâu” 
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Tham Quan Caûnh Voâ Giaùn Ñòa Nguïc   

 
 Ngài Địa Tạng chúc mừng:   
 

“Nhờ công hạnh độ sanh của Pháp hữu ở cõi ta 
bà, Thân phụ của Pháp hữu vãng sanh cõi “Tam Thập 
Tam Thiên”, xin được chúc mừng” 

 
Bấy giờ Ngài Địa Tạng vui cười bảo: 

  
 “Chúng ta hãy khởi hành đi thăm viếng “Vô 
Gián Địa Ngục” xong rồi Pháp hữu cùng Bãn vương 
phải dự đại pháp hội ở Cực Lạc quốc” 
 
 Các Đồng tử, Đồng nữ trương Bão cái và 
phướng dẫn đầu.  Ngài Địa Tạng và Bần ni theo sau 
kế tiếp là Thập Điện Minh Vương, Phán Quan, Hắc 
Bạch Sứ Giả, Quan Nhân và Ngưu Đầu Mã Diện.  Con 
đường vào Địa Ngục vô gián chỉ có một con đường 
độc đạo đen tối và Âm khí giá lạnh.  Nhờ sức Hào 
quang của Ngài Địa Tạng và Bần ni tỏa sáng nên cảnh 
vật sáng như ban ngày.  
 
 Đi chẳng bao lâu, Bần ni thấy phía trước có một 
Ngục thành bằng toàn sắt đen bóng. Trên những ngục 
thành Âm khí tỏa ra mù mịt làm đen tối cả bầu trời.  
 
 Khi Ngài Địa Tạng Bồ Tát và Bần ni sắp tiến 
vào cửa Ngục thì bên trong có rất đông các vị Quỷ 
vương tiến ra tiếp đón.  Bần ni đếm thầm thấy có tất 
cả 34 vị Quỷ vương.  Dẫn đầu là một vị Quỷ vương 
trên đầu có cái sừng cao khoãng hai gang tay và chóp 
đỉnh cong về phía trước. Các vị Quỷ vương này đều 
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bận trang phục quan nhân, tùy theo cấp bậc mà đội 
mão bạc, đồng, vàng, ngọc, san hô, mã não. 
 
 Các Quỷ vương nầy tiến đến trước mặt Ngài 
Địa Tạng và Bần ni, quỳ xuống đãnh lễ:  
 
 “Chúng Quỷ vương xin tham bái kính lễ Địa 
Tạng Tạng Vương và Đại Sĩ” 
 
 Ngài Địa Tạng và Bần ni đều đưa tay và đỡ 
từng vị Quỷ vương đứng dậy.  
 
 Ngài Địa Tạng giới thiệu với Bần ni từng tên 
của các vị Quỷ vương và đến vị Quỷ Vương mặc quan 
bào đội mão bằng ngọc xanh biếc, Địa Tạng Vương 
nói:   
 

“Bỗn Vương giới thiệu đến Đại Sĩ vị nầy là chủ 
mạng Quỷ vương, nhiệm vụ chánh yếu là cai quản về 
tuổi thọ của người nơi cõi ta bà nầy.  Làm lợi ích rất 
nhiều cho sanh chúng nên được Đức Thế Tôn thọ ký 
trong tương lai sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẵng 
Chánh Giác Phật hiệu là:  Vô Tướng Như Lai” 

 
 Bần ni chấp tay cung kính:   
 

“Lành thay, từ lâu Bần ni đã nghe danh vị chủ 
mạng Quỷ vương nầy, lòng từ tâm của Quỷ vương 
được chư Thiên nhân nhắc nhở” 

 
 Vị chủ mạng Quỷ vương quỳ xuống đãnh lễ 
Bần ni: 
 
 “Bạch Đại Sĩ! Công đức của con so với Ngài 
như sông rạch so với biễn cả.  Danh hiệu của Ngài từ 
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muôn kiếp được chúng sanh ngưỡng mộ và cung kính 
cúng dường.  Hôm nay Ngài đến tham quan Địa Ngục 
là đại hồng phước cho chúng con và tội nhân nơi cõi 
Âm nầy.” 
 
 Ngài Địa Tạng Vương lên tiếng:   
 

“Mời tất cả chư Quan và Đại Sĩ thăm viếng Địa 
Ngục vô gián thứ Nhất” 

 
  Bấy giờ tất cả Quỷ Vương đứng hai bên 

nhường đường cho Đồng tử, Đồng nữ mang Bão cái 
và phướng đi trước dẫn đường.  Chẳng bao lâu Bần 
ni nhìn thấy Tấm bãng rất to, trên có viết Ba chữ màu 
đỏ hồng quang lóng lánh:  “Ngũ Vô Gián” 
 
 Ngài Địa Tạng và Bần ni bước chân vào trong 
thành vị Quỷ vương tên Vô Độc bước ra thưa: 
  

“Kính ngài Địa Tạng Vương và Đại Sĩ đây là 
Ngũ Vô Gián Địa Ngục, chu vi Địa Ngục nầy khoảng 
Tám muôn dặm.  Trong thành nầy chia ra Năm nơi 
khác nhau để giam giữ tội nhân” 
 

Bần ni hỏi Quỷ vương: 
 
 “Tại sao gọi là Ngũ Vô Gián và sự hành hình 
của tội nhân như thế nào?” 
 

Quỷ vương Vô Độc chấp tay thưa: 
 
 “Kính bạch Đại Sĩ!  Địa Ngục Ngũ Vô Gián là do 
nghiệp ác chúng sanh cõi ta Bà gây tạo, nên phải chịu 
quả báo.  Sau khi mạng chung đi vào các Địa Ngục 
nầy chịu những hành phạt chính thân khẩu ý mình gây 
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ra. Có Năm hạng người trên nhân gian chuyên làm 
các nghiệp ác mà chiêu cảm ra Địa Ngục nầy:  
 

1.  Chúng sanh trên nhân gian là do tinh Cha 
huyết Mẹ tạo thành thân tướng.  Khi trưởng thành 
không trả ân sanh nặng đẻ đau, ba năm bú mớm.  
Thấy mình được quyền thế giàu sang sanh tâm bất 
hiếu, thường chưởi Cha mắng Mẹ và sau cùng phạm 
vào tội sát hại Cha Mẹ. 
 

2.  Chúng sanh có lòng ác, không biết tôn giáo 
là nơi dạy chúng sanh tiến hóa, tùy hạnh nghiệp lành 
mà sanh các cõi người hoặc trời.  Thường ỷ quyền 
thế, sức mạnh giàu sang hũy nhục Tam Bảo, quăng 
vung vãi Kinh Đại Thừa và nặng hơn làm thân Phật, 
thân A La Hán bị thương chảy máu. 

 
3.  Chúng sanh cõi Ta Bà quen nghiệp ác, ỷ 

quyền chức xâm phạm của thường trụ và làm ô phạm 
các Tăng Ni. Ngoài ra còn sanh tâm dâm loạn trong 
chốn Chùa chiền. 

 
4.  Chúng sanh ngũ dục cõi đời chưa đoạn vô 

minh tâm chưa dứt trừ giả làm Thầy Sa Môn, uống 
rượu ăn thịt, phạm sắc giới lợi dưỡng của thường trụ 
và dối gạt chúng sanh hàng bạch y.  

 
5.  Chúng sanh vì vô minh không biết tài vật 

của Chùa do các người tích đức phùng thiện dâng 
cúng vào để phát huy Tam Bảo.  Những chúng sanh 
nầy tham lợi, sanh tâm trộm cắp các tài vật nầy để 
nuôi thân mình. 
 

Quỷ Vương nói tiếp:   
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“Tất cả Năm loài chúng sanh cõi Ta Bà phạm 
các điều ác trên, khi lâm chung các linh hồn không 
qua phũ Đông Nhạc Đế Quân chờ phân xử mà họ đọa 
ngay vào Ngũ Vô Gián Địa Ngục.” 

 
Bần ni chấp tay thở dài:   
 
“Nguyện Mười Phương Chư Phật gia hộ để tất 

cả chúng sanh không phạm vào các tội nầy để chịu 
các hành phạt quá đau khổ” 

 
Quỷ Vương thưa tiếp:   
 
“Đó là những nghiệp ác chúng sanh gây tạo tự 

mình phải trả.  Bây giờ con xin thưa với Đại Sĩ về sự 
hành hình nơi Ngũ Vô Gián”: 

 
1.  Sự hành hình trong Địa Ngục Vô Gián rất là 

đau khổ.  Tội nhân ngày đêm bị trừng phạt cả ngày lẫn 
đêm không có giây phút ngưng nghỉ. 

 
2.  Thân người tội khi thọ tội nằm chật cả Ngục 

và luôn chịu những hõa nghiệp đốt thân tâm ngày 
cũng như đêm. 

 
3.  Thức ăn của người tội đói thì uống nước 

đồng nấu sôi lên, ăn thì toàn những hòn sắt nung đỏ 
nóng bõng. Thân thế luôn bị các loài Ngưu Đầu Mã 
Diện dùng chĩa, kiếm, dao đâm chặt vào thân thành 
trăm ngàn mãnh vụn.   Phút chốc hoàn thận lại và tiếp 
tục bị hành phạt, trăm ngàn kiếp không lúc nào dừng 
sự đau khổ và sự hành hình. 
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4.  Tất cả mọi chúng sanh, khi gây nghiệp ác thì 
chiêu cảm đọa vào Địa Ngục này không phân biệt các 
hạng người ở cõi nào.  

 
Tám bộ Quỷ Thần, Thiên Tiên, chúng sanh khi 

nghiệp đã thành hình thì lập tức thấy thân hình đọa 
vào Địa Ngục Vô Gián.  Và tất cả đồng chịu chung nỗi 
đau khổ trừng phạt giống nhau. 

 
5.  Khi chúng sanh đả đọa vào Vô Gián Địa 

Ngục rồi thì trăm ngàn kiếp; thân thể bị hành phạt 
muôn lần chết, muôn lần sống lại.  Muốn cầu dừng 
nghỉ giây phút chẳng được, chỉ khi nào tội nghiệp tiêu 
hết thì sự hành phạt mới hết. 

 
Bần ni nghe Quỷ Vương nói xong lòng thương 

xót chúng sanh làm hai dòng lệ chảy dài trên đôi má.   
 
Ngài Địa Tạng nhìn Bần ni rồi thở dài: 
 
“Nghiệp ác chúng sanh quá nặng, Bãn Vương 

hiện thân nơi cõi nầy vô lượng nghìn muôn kiếp mà 
vẫn không hóa độ hết được” 

 
Tất cả Thập Điện Đế Quân, Phán Quan, Hắc 

Bạch Sứ Giã cùng các Quỷ vương cúi đầu thương 
cảm khi Ngài Địa Tạng và Bần ni tiến vào cửa ngục 
thứ Nhất.  Cảnh vật ở đây làm Bần ni kinh hoàng 
thương tâm. 

 
Trên một thiết sàng vô số thân người tội khẵng 

khiu thân thể cháy đen.  Có người hai tròng mắt là hố 
sâu thẫm bỡi bị ó sắt móc mắt ăn.  Có thân bị Quỷ 
dùng cưa sắt cưa thành nhiều mãnh.  Có tội nhân 
bụng bị móc ra lòi ngũ tạng lục phũ do loài chó sắt, 
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kên kên sắt.  Có tội nhân đang bị rắn sắt ngoạm đầu, 
thân họ vẫy dụa trong rất đau đớn.  

 
Những chúng sanh nầy đang kêu khóc rên la 

thảm thiết, khi họ thấy ánh Hào quang từ thân Ngài 
Địa Tạng và Bần ni tỏa sáng, họ phát lên những tiếng 
vui mừng: 

 
“Đức Địa Tạng và một vị Bồ Tát ở Tây Phương 

đến thắm viếng” 
 
Bấy giờ thân của tội nhân hoàn lại hình hài, họ 

tranh nhau hòa nhập vào Hào quang của Ngài Địa 
Tạng và Bần ni. 

 
Bấy giờ có một âm thanh vang dội trong ngục: 
 
“Hôm nay có Địa Tạng Vương và Bồ Tát đến 

viếng thăm, tất cả tội nhân được nghỉ một ngày” 
 
Trên môi các tội nhân nở nụ cười sung sướng.  

Bọn họ chấp tay hướng về Địa Tạng và Bần Ni đãnh 
lễ: 

 
“Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát” 
“Nam Mô Thanh Tịnh Hải Tạng Bồ Tát” 
 
Tiếng họ vui mừng vang vọng trong ngục thất.  

Lòng Bần ni vô cùng thương xót chấp tay niệm Phật: 
 

 “Kính lạy Tam Thế Phật, Đức A Di Đà Từ Tôn 
xin từ bi phóng quang an ũi thủ hộ cho các tội nhân 
đang thọ hình nơi đây tiêu diệt vô gián trọng tội.” 
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 Sự cầu nguyện của Bần ni vừa dứt, trong hư 
không vô lượng Hoá Phật từ mười phương tụ hội và 
những ánh Hào quang tua tũa phóng ra soi vào mình 
các tội nhân đang có mặt trong Ngục thất.  Bần ni thấy 
gương mặt các tội nhân rạng rỡ khác thường.  Họ hòa 
mình vào ánh Hào quang, miệng họ phát ra lời cám 
ơn nồng hậu.  
 
 Bấy giờ, có một vị Quỷ vương cai quản Ngục 
thất nầy đến trước mặt Bần ni quỳ xuống đãnh lễ và 
bạch rằng: 
 
 “Hôm nay có Bồ Tát giá lâm, chúng con và các 
tội nhân được ngơi nghỉ một ngày.  Cửa Ngục nầy, 
quanh năm suốt tháng sự hành hình và khổ sở không 
hề dứt. Chúng con rất mệt và chúng tội nhân bị hành 
hình chịu quá nhiều đau khổ.  Chúng con vô cùng 
thương xót, nhưng vì nhân quả nghiệp lực chúng con 
không thể dừng tay để họ nghỉ ngơi được.  Nơi đây 
chúng con và các tội nhân đều ước mong chư Đại Bồ 
Tát mười phương thương tưỡng quang lâm đến ngục 
thất nầy để chúng con và tội nhân được ngơi nghỉ một 
ngày.” 
 
 Những lời nói đầy chân tình của vị Quỷ vương 
làm Bần ni vô vàn thương xót và nước mắt chan hòa 
trên gương mặt. 
 
 Bần ni gọi vị Quỷ vương cai quản ngục và hỏi:   
 
 “Tại sao các tội nhân nơi đây bị cưa xẽ, đâm 
chém, ó sắt mổ mắt, rắn sắt ngoạm đầu, trong rất 
thãm thương như vậy?” 
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 Vị Quỷ  Vương chấp tay cung kính cúi thấp đầu 
thưa rằng: 
 
 “Kính bạch Bồ Tát!  Chúng tội nhân trong Ngục 
nầy khi xưa còn trên dương thế họ rất giầu sang, danh 
to nên đâm ra hống hách, hiếp đáp người cô thế, dùng 
lời lẻ bất tịnh mắng nhiếc Cha Mẹ.  Có khi vì giử địa vị 
tối cao và danh tiếng cho mình mà nhẫn tâm ra tay sát 
hại Cha Mẹ.” 
 
 Những người nầy họ quên hết sự hiếu thảo, 
quên công ơn mang nặng đẻ đau của Cha Mẹ, do đó 
luật nhân quả tuần hoàn không thể tha thứ cho những 
kẻ thất nhân ác đức bất hiếu.  Khi lâm chung lập tức 
họ bị Hắc Bạch Sứ Giã cùng Ngưu Đầu Mã Diện đến 
bên giường dùng câu móc nhọn móc vào đầu kéo đi 
vào phũ Đông Nhạc Đế Quân.  Tại đây họ được xét 
xử và bị lưu đày vào vô gián Địa Ngục.  
 
 Nghe đến đây Bần ni không ngăn được dòng lệ 
thương xót cho chúng sanh vì vô minh danh lợi mà nỡ 
ra tay tàn sát cả Cha Mẹ người đã có công ơn sanh ra 
thân mình. 
 
 Bất giác Bần ni chấp tay:   
 

“Xin nguyện cho tất cả chúng sanh luôn hiếu 
thảo cùng Cha Mẹ để tránh được tội đọa vào Vô Gián 
Địa Ngục nầy.” 
 
 Ngài Địa Tạng đứng bên cạnh Bần ni, Ngài 
chấp tay nguyện cầu cho tất cả tội nhân nơi đây sớm 
được tiêu diệt tội để sanh vào cảnh giới thiện lành.  
Ngài Địa Tạng cầu nguyện xong Ngài quay sang Bần 
ni: 
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 “Mời Pháp hữu tham quan đến cửa Ngục Vô 
Gián thứ Hai.” 
 
 Nói xong Ngài Địa Tạng và các Quỷ vương, Đế 
Quân đi trước, Bần ni nối gót theo sau.  Đi khoảng Ba 
phút Ngài Địa Tạng và Bần ni đến trước cửa Ngục thứ 
Hai. Ngục thứ Nhất và thứ Hai cách nhau một vách 
tường sắt rất dầy. 
 
 Trong Ngục nầy tội nhân rất đông, trong Ngục 
là một hồ máu rộng lớn vô cùng.  Tất cả tội nhân đều 
lội trong biễn máu này.  Mỗi lần họ gần đến bờ hồ đều 
bị các Quỷ đầu trâu mặt ngựa dùng dùi sắt hơ nóng 
đỏ hoặc chĩa ba đâm vào mặt vào mình hất văng ra 
xa.  Mỗi lần như thế tội nhân gào thét khủng khiếp. Vì 
bị đâm vào mắt, tai, mũi, lưỡi gây ra nỗi đau đớn vô 
cùng.  Khi họ gào thét thì nước máu tràn ngập đầy 
bụng họ.  Trong hồ máu nầy có những chúng sinh vật 
rất quái lạ, mình rắn đầu người, mình lăn quăng đầu 
cá sấu.  Những loài quái vật nầy thi đua cắn xé và 
dùng răng nanh bén nhọn rạch toạt tội nhân và chúng 
thi nhau ăn ruột gan, tim phổi người tội một cách thích 
thú. Trên bờ hồ thì các Quỷ ngục ngồi coi cười vui 
thích. 
 
 Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp dã man.  Tâm 
Bần ni không khỏi xúc động thương xót.  Khi Ngài Địa 
Tạng Vương  và Bần ni đến bên hồ máu thì tất cả Quỷ 
Đầu Trâu mặt ngựa đều bỏ giáo mác cung kính quỳ 
xuống đãnh lễ và các tội nhân được hoàn thân lành 
lặn.  Họ thi nhau lội thật nhanh vào bờ hồ để được 
tắm ánh Hào quang của Ngài Địa Tạng và Bần ni. 
 
 Gương mặt các tội nhân hân hoan vui thích 
luôn miệng niệm: 
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 “Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát” 
 
 Ngài Địa Tạng đưa mắt từ bi nhìn họ và bảo:     
 
 “Hôm nay có Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng 
quang lâm, các ngươi nên miệng danh hiệu của Ngài 
để được thoát khổ” 
 
 Các tội nhân đưa mắt nhìn về phía Bần ni với 
vẻ mặt đứa con thơ đang chờ Mẹ ban phát quà bánh. 
 
 Tất cả bọn tội nhân nghe lời Ngài Địa Tạng Bồ 
Tát miệng họ niệm lớn:  
 
 “Nam Mô Thanh Tịnh Hải Tạng Bồ Tát! Xin từ bi 
cứu khổ cứu nạn cho chúng con” 
 
 Tiếng họ niệm danh hiệu vang vọng trong ngục 
thất. 
 
 Một vị Quỷ vương cai quản ngục, sau khi đãnh 
lễ Bồ Tát Địa Tạng và Bần ni xong, vị nầy đứng lên nói 
to: 
 
 “Hôm nay có Đại Sĩ Bồ Tát từ Phương Tây đến 
thăm quan Địa Ngục nầy, tất cả Quỷ tốt và tội nhân 
được ngơi nghỉ một ngày.”  Vị Quỷ vương nói xong 
đến đãnh lễ Bần ni thưa rằng: 
 
 “Kính bạch Bồ Tát!  Ngục nầy chứa rất đông 
các tội nhân.  Những người nầy, khi còn sống trên 
nhân gian, lòng của họ ngã mạng cống cao, không có 
lòng tin ở trời Phật Quỷ thần, họ có lời lẻ bất kính thô 
tục với người tu hành, khinh chê các Đạo giáo họ chủ 
trương vô Thần, vô Tôn giáo, chết là hết không có 
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nhân quả chi phối.  Vì vậy, mà không việc ác nào họ 
không nhúng tay. Nhiều khi vì quyền lợi riêng họ còn 
sát hại các bậc Thánh.  Do nghiệp duyên nầy khi lâm 
chung, họ bị Hắc Bạch Sứ Giã và các Quỷ vương đem 
vòng sắt nướng đỏ buộc vào cổ dẫn đi.  Hồn tội nhân 
nầy qua phũ Đông Nhạc luận tội trong một tuần lễ và 
sau đó bị đày vào Ngục máu này.” 
 
 Ngài Địa Tạng đến bên Bần ni: 
 
 “Pháp hữu!  Chúng ta nên dùng tâm Đại từ bi 
làm giãm tội cứu khổ cho họ.”   Nói xong thân Ngài 
bay bỗng lên và thân Bần ni cũng bay bỗng lên hư 
không. 
 
 Khi Ngài Địa Tạng và Bần ni an trụ trên hư 
không, Ngài Địa Tạng nói với Bần ni: 
 
 “Pháp hữu nên dùng từ bi chân muội quang để 
cứu khổ các tội nhân nầy.” 
 
 Bấy giờ Bần ni khởi lòng từ bi thương xót.  
Chung quanh Bần ni nhiều Hoá Phật bay quanh và 
Hào quang từ những Hoá Phật nầy phóng ra muôn 
ngàn ánh sáng rực rỡ bao trùm cả hồ máu.  Bọn tội 
nhân tranh nhau tắm ánh Hào quang nầy, gương mặt 
họ hiện ra vẻ an vui hoan hỷ.  Khi thấy tất cả tội nhân 
đều được tắm mình trông ánh Hào quang, Ngài Địa 
Tạng và Bần ni hạ thân trở về chốn cũ. 
 
 Ngài Địa Tạng nhìn Bần ni và nói: 
 
 “Pháp hữu! Thời giờ không còn nhiều mời Pháp 
hữu tham quan cửa Ngục thứ Ba” 
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giác lệ từ bi tuôn rơi trên mắt.  Một vị Quỷ vương 
bước đến đãnh lễ Ngài Địa Tạng và Bần ni thưa rằng: 
 
 “Kính bạch Bồ Tát từ bi! Cửa ngục của chúng 
con chứa toàn tội nhân gây toàn nghiệp ác.  Trong lúc 
sống trên cõi trần, bọn người nầy buôn thần bán 
thánh, lọc lừa xâm phạm chiếm đoạt của thường trụ 
Tam Bảo, say mê sắc dục, lòng tà tâm không chừa 
những người đã xuất gia tu hành.  Bọn người nầy làm 
ô uế chổ già lam thanh tịnh. Do nghiệp ác nầy lúc lâm 
chung, hơi thở vừa dứt thì thần hồn họ lập tức rơi vào 
Vô Gián Địa Ngục thứ Ba.  
 
 Bỡi trên trần thế bọn họ làm điều trái ngược với 
Đạo lý luân thường nên khi vào ngục nầy, quanh năm 
suốt tháng mình đầu bị treo ngược và thức ăn của họ 
là những hoàn sắt nóng khi ăn vào ruột gan đều cháy 
phõng đau đớn khổ sở vô cùng.” 
 
 Bần ni nghe xong lòng vô cùng thương xót bọn 
tội nhân kia vì không hiểu nhân quả nên ngày nay mới 
phạm tội đáng thương nầy. 
 

Bần ni chấp tay cầu nguyện: 
 

 “Kính lạy Tam Thế Thập Phương chư Phật từ 
bi phóng Quang làm tiêu tội vô minh cho họ” 
 
 Bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát, tay cầm hạt bửu 
châu tung lên hư không.  Từ bửu châu nầy có những 
Hào quang mát lạnh phóng ra, làm tắt tất cả lữa đang 
cháy trong ngục thất.  Chúng tội nhân tranh nhau đuổi 
bắt hoà mình trong ánh sáng nhiệm màu nầy. 
 

 - 42 -



        Cöïc Laïc Di Luaän Ñaïo              
 
 Sau khi dùng bửu châu phóng quang cứu độ 
cho tội nhân xong, Ngài Địa Tạng quay sang Bần ni 
nói: 
 
 “Pháp hữu, chúng ta còn nhiều việc phải làm, 
mời Pháp hữu tham quan cửa Ngục Vô Gián thứ Tư” 
 
 Nói xong Ngài Địa Tạng mĩm cười đưa tay mời 
Bần ni đi về hướng cửa Ngục thứ Tư.  Đường đến 
cửa Ngục thứ Tư không bao xa, nhưng đường đi rất 
nóng. Người phàm nhân đi trên đất nầy, thân thể sẽ bị 
thiêu đốt cháy đen ngay. 
 
 Quanh cảnh cửa Ngục thứ Tư rất kinh hoàng. 
Vô số tội nhân quần áo bị cháy hết vì bị bọn Quỷ sứ 
trói hai chân và hai tay vào trong cột đồng.  Bên trong 
lữa cháy hừng hực, thân tội nhân vừa chạm cột đồng 
nầy nghe một tiếng “xèo” rất lớn hoà với tiếng kêu la 
thãm thiết.  Thế là thân tội nhân cháy thiêu ngay tức 
khắc.  Sau đó vài giây tội nhân hoàn thân lại như cũ 
và tiếp tục bị hành hình.   
 
 Khi Ngài Địa Tạng Vương và Bần ni tiến vào 
Ngục thất, tất cả Quỷ vương và tiểu Quỷ đều tiến ra 
quỳ lạy: 
 
 “Chúng thần cung nghinh Nhị vị Bồ Tát giá lâm! 
Chúng thần và tội nhân nhờ ân đức Hai Ngài nên 
được nghỉ ngơi ngày hôm nay, chúng thần vô cùng tri 
ân Nhị vị Bồ Tát.” 
 
 Ngài Địa Tạng và Bần ni đưa tay đỡ các Quỷ 
vương và tiểu Quỷ đứng dậy. 
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 Bần ni sau khi nhìn xong cảnh trạng đau 
thương trong ngục thất, Bần ni mới hỏi vị Quỷ vương 
cai quản: 
 

“Tội nhân ở đây mang tội nghiệp gì mà bị hành 
hình thê thãm và khủng khiếp quá?” 
 
 Vị Quỷ vương chấp tay bạch: 
 
 “Thưa Bồ Tát, chúng tội nhân trong ngục nầy là 
những người trên dương thế, lòng trần chưa dứt, họ 
giả danh tu để lợi dưỡng, tuy xuất gia tu hành mà 
miệng vẫn ăn mặn, uống rượu, sắc dục không chừa, 
lén lúc làm việc dâm ô trong cửa chùa.  Họ giỏi che 
dấu dối gạt hành bạch y để được cung phụng vật chất 
ăn uống.  Họ hủy báng cả Tam Bảo, chê những người 
tu hành chân chánh là chấp tướng, chấp giới, phải 
hành như họ mới thật sự thoát khỏi cố chấp. 
 
 Do bởi nghiệp ác nầy khi họ lâm chung, hơi thở 
vừa dứt thì bị Thiên Lôi Điễn Mẫu đánh vỡ đầu và rơi 
vào địa ngục thứ Tư nầy.” 
 
 Tâm Bần ni vô cùng thương xót bỡi chúng sanh 
tâm quá vô minh gây nhiều tội ác, hủy phạm chánh tín 
nên bị nhân quả chi phối.  Ngày nay vào ngục nầy 
trong vô lượng kiếp không biết lúc nào ra khỏi. 
 
 Bần ni nhìn Ngài Địa Tạng và hỏi: 
 
 “Làm sao cứu độ được những chúng sanh 
đáng thương nầy?” 
 
 Ngài Địa Tạng trả lời: 
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 “Nầy Pháp hữu, tội nghiệp nầy do thân, khẩu, ý 
của họ sanh ra. Nên khi họ phát nguyện ăn năn và 
cứu độ chúng sanh thì nghiệp nầy mới chấm dứt và 
họ được sanh về nhân gian.  Bằng ngược lại họ không 
phát nguyện được điều nầy thì vô lượng kiếp khó 
thoát khỏi.” 
 
 Bần ni nghe xong chấp tay: 
 
 “Xin Thập Phương Đạo Sư phóng quang thủ hộ 
và cứu khổ cho họ” 
 
 Bấy giờ trên không trung vô lượng các Hóa 
Phật từ mười phương bay đến, từ thân hình các vị 
Hóa Phật nầy phát ra muôn ngàn ánh Hào quang rực 
rỡ soi thấu qua nóc Ngục thất, chiếu rọi đến các tội 
nhân đang thọ khổ.  Những tội nhân nầy, khi nhận 
những ánh Hào quang từ thân Hoá Phật, thân họ 
hoàn toàn lại như cũ và trên thân họ có quần áo hiện 
ra che thân thể.  Tất cả tội nhân hướng về Bần ni và 
đãnh lễ, miệng họ nỡ nụ cười sung sướng: 
 
 “Chúng con đội ân đức Bồ Tát cứu khổ” 
 
 Họ nói ấp a ấp úng nghe rất tội nghiệp, Bần ni 
xúc động giọt lệ từ bi dâng trào. 
 
 Ngài Địa Tạng mĩm cười nhắc khéo: 
 
 “Pháp hữu đừng bi lụy thái quá còn Địa Ngục 
thứ Năm, mời Pháp hữu tham quan” 
 
 Nóí xong thân Ngài bay bỗng về hướng Ngục 
thất, Bần ni cất thân bay theo.  Chẳng bao lâu Ngài 
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Địa Tạng Vương và Bần ni hạ thân xuống Địa Ngục 
Vô Gián thứ Năm.   
 
 Địa Ngục thứ Năm nầy rộng lớn vô cùng, hơi 
lạnh xông thấu ngàn trùng.  Một vị Quỷ vương tiến ra 
theo sau là vô số tiểu Quỷ đều quỳ xuống đãnh lễ Ngài 
Địa Tạng Bồ Tát và Bần ni:  
 
 “Chúng thần đãnh lễ Nhị vị Bồ Tát giá lâm!  
Chúng con và tội nhân tri ân công đức nầy, nhờ Nhị vị 
đến đây nên chúng thần và tội nhân được nghỉ một 
ngày” 
 
 Ngài Địa Tạng khoát tay cho bọn Quỷ đứng dậy 
và Ngài cùng Bần ni đi thẳng vào trong Ngục thất. 
 
 Trong Ngục thất nầy chứa toàn hàn băng lạnh 
giá.  Các tội nhân thân thể xám xịt.  Bọn họ nằm úp 
mặt vào tãng băng, bên trên tãng băng có nhiều quái 
vật lạ lùng lông trắng như tuyết, răng nanh bén nhọn, 
móng vuốt sắt bén, xé xác người tội ra ăn ngon lành.  
Khi quái vật ăn xong, vài giây sau thân tội nhân hoàn 
hình như cũ và tiếp tục thọ hình. 
 

Ngài Địa Tạng Vương bước đến trước mặt Bần 
ni và nói rằng: 
 
 “Đây là Ngục thứ Năm trong Vô Gián Địa Ngục.  
Tất cả tội nhân ở đây khi còn sống trên dương thế 
thường ỷ vào sức mạnh quyền huy đuổi các chư Tăng 
Ni chiếm đoạt sỡ hữu chùa và thiền viện.  Ngoài ra họ 
còn dùng lời bất tịnh chia rẽ tăng chúng làm cho lục 
hoà của tăng chúng sức mẻ rạn nức.  Do hạnh nghiệp 
ác này khi lâm chung, hơi thở vừa dứt thì thần hồn họ 
đọa vào Ngũ Vô Gián Địa Ngục ngay lập tức. 
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 Lúc bấy giờ, có một vị Quỷ vương đưa một tội 
nhân thân hình gầy guộc nứt nẽ vì giá lạnh đến trước 
mặt Ngài Địa Tạng Vương và Bần ni, cả hai đều quỳ 
xuống và Quỷ vương bạch rằng: 
 
 “Kính bạch Hai vị Đại Bồ Tát! Tội nhân này tên 
là Cao Thiên Xương, một bá hộ giàu sang đời nhà 
Tùy. Người nầy mới đầu phát tâm tu hành dõng mãnh, 
bỏ bạc tiền ra xây dựng chùa chiền thỉnh chư Tăng trụ 
trì, sau vì bè phái danh lợi nên dùng lời bất tịnh hủy 
báng vị Tăng trụ trì, dùng thị phi chia rẽ làm những 
Phật tử lòng tin chưa đầy đủ thất vọng bỏ chùa không 
tu nữa.  Vị nầy dùng tiền tài thế lực kiện thưa lấy chùa 
lại làm tiệm bán áo lông thú đắt tiền cho các tiểu thư 
và công tử con vua chúa và quan lớn thời bấy giờ.  
Bởi nghiệp ác quá mạnh, nên trang viện của y đã bị 
chư Quỷ thần thiêu đốt cháy sạch tất cả. Vì tiếc của, y 
đã bị đứng tim và qua đời.  Thần hồn lập tức bị rơi vào 
Địa Ngục Ngũ Vô Gián ngay.  Tính đến nay đả trãi qua 
mấy ngàn năm mà tội nhân này mãi chịu hành hình, 
chịu nhiều đau khổ không giây phút nào ngừng dứt. 
 
 Người tội bấy giờ ngẩn mặt lên chấp tay cung 
kính thưa rằng: 
 
 “Kính lạy Hai vị Bồ Tát, tâm con quá vô minh, 
lòng tham vô đáy, không biết cõi đời là vô thường, 
thiện ác báo ứng ngay trước mắt nên con mới gây ra 
bao tội ác.  Nay lòng con rất ăn năn, hổ thẹn kính lạy 
các Thánh đại từ, đại bi cứu cho con thoát khỏi cảnh   
đau khổ cùng cực nơi đây.” 
 

Nói xong tội nhân ôm mặt khóc nức nỡ lòng 
Bần ni thương xót vô cùng, Bần ni nói: 
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“Nếu con muốn thoát khỏi cảnh Địa ngục nầy, 
nên phát tâm sám hối các tội lỗi của con đả gây ra từ 
quá khứ, một lòng thanh tịnh niệm danh hiệu Đức A Di 
Đà Thế Tôn và Tam Thế Chư Phật Mười Phương, 
ngoài ra con phải khởi lòng từ bi gánh vác mọi khổ 
nạn chúng sanh, thì tội lỗi con sẻ diệt ngay và con sẻ 
sanh vào cảnh giới của nhân và thiên.” 

 
 Tội nhân nghe xong chấp tay nhắm mắt niệm: 
 
 “Nam Mô A Di Đà Phật cùng Tam Thế Chư 
Phật từ bi cho con được sám hối tội lỗi và con nguyện 
các tội nhân nơi đây đều thoát khổ, con xin gánh vác 
tất cả tội lỗi của họ.” 
 
 Lời phát nguyện của tội nhân vừa dứt, trên hư 
không vang ra tiếng lớn “Lành thay, lành thay! Cao 
Thiên Xương do chí tâm sám hối, nguyện gánh mọi tội 
lỗi của tội nhân nơi đây, đây chín là tâm của Bồ Tát 
nên tất cả tội đọa vào Ngũ Vô Gián được tiêu trừ, 
sanh trở lại nhân gian làm lợi ích cho chúng sanh. 
 
 Ngài Địa Tạng mĩm cười hoan hỷ cùng Bần ni 
bay lên hư không trụ giữa Ngục băng lạnh, dùng tâm 
lực đại từ bi chú nguyện.  Hào quang từ thân Ngài và 
Bần ni phát ra chiếu sáng soi đến thân mọi tội nhân 
trong địa ngục nầy. 
 
 Gương mặt của các tội nhân vô cùng hoan hỉ, 
tất cả quỳ xuống niệm: 
 
 “Nam Mô A Di Đà Phật” 
 “Nam Mô Thập Phương Đạo Sư” 
 “Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát” 
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 “Nam Mô Thanh Tịnh Hải Tạng Bồ Tát” 
 
 Âm thanh reo vui cung kính vang rền trong 
ngục thất.  Các tội nhân nhờ công đức niệm Phật nầy 
một số sanh nhân gian ngay lập tức.  Bần ni nhìn thấy 
Cao Thiên Xương được Đồng tử và Đồng nữ đưa đi 
thọ sanh cõi nhân gian. 
 
 Đây là một điều rất kỳ diệu, Ngài Địa Tạng biết 
Bần ni đang ngạc nhiên vì một số tội nhân được hết 
tội và sanh lại nhân gian rất đông Ngài từ bi giải thích: 
 
 “Nầy Pháp hữu! Các tội nhân khi bị đọa lạc vào 
Vô Gián Địa Ngục thì vô lượng kiếp bị hành hình 
không ngừng dứt.  Do đó lòng họ rất đau khổ, họ sợ 
hãi mọi cảnh trạng hành hình, tâm không được thanh 
tịnh để niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.  Nghiệp ác 
nầy do họ tạo ra nên phải trả cho đến bao giờ sạch 
dứt mới được thọ sanh.  Nhưng một điều kỳ diệu là tội 
nhân nào phát nguyện Bồ Đề tâm, nguyện vì chúng 
sanh chịu khổ, thì lập tức nghiệp lực vô gián họ dứt 
sạch, và được Đồng tử và Đồng nữ cung nghinh đi thọ 
sanh ngay.  Những tội nhân không có lòng phát 
nguyện đó nhờ tâm lực của vị Bồ Tát vừa phát nguyện 
được ngơi nghỉ nhiều ngày nơi cõi Địa Ngục Vô Gián. 
 
 Bần ni chấp tay: 
 
 “Nhờ Ngài, Bần ni mới vào được Địa Ngục nầy 
chứng kiến nhiều cảnh trạng quá thương tâm đau xót.  
Nguyện Mười Phương Đạo Sư Phóng Quang thủ hộ, 
an ũi cho những chúng sanh đáng thương nầy.”   
 
 Ngài Địa Tạng nhắm mắt chấp tay nhập định 
chú nguyện, và Ngài quay sang nói với Bần ni: 
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 “Pháp hữu đã mất nữa ngày thăm viếng Địa 
Ngục Vô Gián rồi! Xin mời Pháp hữu quay gót về lại 
Tuý Vân Cung Đại Điện” 
 
 Ngài nói xong quay gót trở ra, Đồng tử và Đồng 
nữ trương phướng Bão cái dẫn đường.  Bần ni theo 
bên cạnh Ngài, phía sau là Thập Điện Diêm Quân, lục 
Phán Quan, Thôi Phán Quan và bọn Ngưu Đầu Mã 
Diện theo thứ tự mà tiến về Tuý Vân Đại Điện. 
 
 Vào đến Đại Điện, Ngài Địa Tạng mời Bần ni 
ngồi vào Bão toà thứ Tư và các Diêm quân theo thứ 
lớp mà ngồi dọc theo hai bên Đại Điện.  Ngài Địa Tạng 
gọi Đồng nữ dâng trà cho Bần ni và tất cả mọi người 
đang có mặt, Địa Tạng Vương nói: 
 
 “Mời Pháp hữu và các quan khanh dùng ly trà, 
sau hơn nữa ngày các quan khanh đã hộ giá Bãn 
Vương và Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng viếng thăm 
Ngũ Vô Gián Địa Ngục” 
 
 Bần ni hai tay cầm chun trà: 
 
 “Xin mời Địa Tạng Bồ Tát cùng các Diêm quân, 
Phán quan, Quỷ vương, Hiền Sĩ dùng trà và nhận lễ tạ 
ơn của Bần ni”   
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 Nói xong tất cả uống trà vui vẻ, hoan hỷ vô 
cùng.  Sau khi uống cạn chun trà Thập Điện Diêm 
quân cùng văn võ bá quan đồng đến đãnh lễ Ngài Địa 
Tạng Vương Bồ Tát và Bần ni từ giã trở về “Sum La 
Điện Phũ” để làm việc.  Ngài Địa Tạng nói với Thập 
Điện Diêm quân: 
 
 “Bãn vương cùng Pháp hữu Bồ Tát sẻ đi viếng 
thăm Hai vị Đại Sĩ Văn Thù, Phỗ Hiền! Sau đó sẻ vào 
Cực Lạc quốc độ đãnh lễ đức A Di Đà Thế Tôn.  Mọi 
việc ở đây mong nhờ các vị Diêm quân chăm sóc, cai 
quản, bao giờ Bãn vương trở về bẫm báo lại” 

 

 
 Thập Điện quỳ xuống cung kính: 
 
 “Chúng thần xin vâng lệnh Đại Sĩ” 
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Vieáng Nguõ Ñaøi Sôn Cuûa Vaên Thuø Boà Taùt  
 
 Sau khi các Thập Điện Diêm quân trở về Sum 
La Điện, Ngài Địa Tạng nhìn Bần ni nói rằng: 
 
 “Cõi Âm nầy ngày, tháng rất dài so với nhân 
gian, ngược lại cõi Cực Lạc quốc độ rất ngắn.  Bãn 
vương sợ rằng thân phàm Pháp hữu trên dương thế 
không thể duy trì thời gian dài lâu được, mời Pháp 
hữu cùng Bãn vương du hành thăm viếng Đại Sĩ Văn 
Thù và Phổ Hiền cùng lên Cực Lạc quốc đãnh lễ Đức 
A Di Đà Thế Tôn.” 
 
 Bần ni cung kính chấp tay: 
 
 “Xin mời Ngài dẫn đường!  Vào Thế gian hơn 
nữa kiếp, Bần ni quên đường rồi” 
 
 Địa Tạng nhìn Bần ni mĩm cười: 
 
 “Đường trong tâm Ngài, Pháp hữu khong dùng 
chắc định thử Bãn vương?” 
 
 Nói xong Ngài Địa Tạng cười vui vẻ, Bần ni 
lòng vô cùng hoan hỷ. 
 
 Bần ni chấp tay thưa rằng: 
 
 “Địa Tạng Bồ Tát, Ngài định đi bằng cách nào?” 
 
 Địa Tạng mĩm cười: 
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 “Hoa sen ngàn cánh là Bão tọa, Pháp hữu có 
thể ngồi vững vàng để vào Cực Lạc quốc.  Pháp hữu 
hảy quán tưỡng Bão tọa Liên Hoa sẻ thấy diệu dụng 
của bãn tâm ngay.” 
 
 Bần ni nghe lời nhắm mắt Quán tưỡng Bão tọa 
Liên Hoa.  Khi Bão tọa Liên Hoa thành hình trong tâm 
Bần ni mở mắt ra. 
 
 Ôi! Thật kỳ diệu trước mặt Bần ni là Đoá Liên 
Hoa rực rỡ.  Đài sen bằng Kim cương, lá bằng ngọc 
xanh biếc, cọng lá bằng vàng.  Từ nơi đài sen Bão tòa 
nầy Hào quang chiếu sáng cả một vùng hư không 
rộng lớn. 
 

Ngài Địa Tạng gọi to: 
 
 “Đề Thính hãy đến đây!” Lập tức bấy giờ con 
Đề Thính từ cung Túy Vân chạy ra quỳ mọp xuống 
trước Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. 
 
 Ngài nhìn Bần ni và nói: 
 
 “Đây là vật đỡ chân của Bãn Vương mỗi khi đi 
dạo cung trời hoặc cảnh giới Cực Lạc, Bãn Vương 
đều dùng nó để cỡi đi.  Đề Thính nầy là vật báu ở cõi 
Âm.  Nó có thể hoá thành hình của muôn loài chúng 
sanh và điễm đặc biệt là khi Đề Thính ngửi vào thân 
thể chúng sanh nào nó đều biết rõ nguồn gốc cội 
nguồn của chúng sanh đó.  
 
 Đề Thính nghe Ngài Địa Tạng nói đến tên mình 
ngẩn đầu lên nhìn Ngài đôi tai vung vẫy rất vui mừng. 
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 Ngài Địa Tạng ngồi lên lưng Đề Thính nhìn Bần 
ni nói: 
 
 “Chúng ta đến Ngũ Đài Sơn thăm Đại Sĩ Văn 
Thù” 
 
 Nói xong bốn chân của Đề Thính có bốn bông 
sen nâng đỡ.  Ngài Địa Tạng bay thẵng lên hư không 
hướng về phía Ngũ Đài Sơn.  Bần ni ngồi lên Bão tòa 
Hoa Sen và Hoa Sen nâng Bần ni bay lên hư không 
và bay song đôi với Ngài Địa Tạng. 
 
 Khi Bần ni và Ngài Địa Tạng bay trên biễn đông 
nhìn xuống thấy mặt biễn xanh thẫm.  Trên những 
ngọn sóng có Phi đằng Dạ Xoa khoãng 20 người đang 
tuần du trên mặt biễn.  Khi bọn họ thấy Hào quang 
chói sáng trên hư không bọn họ đều nhìn lên và quỳ 
xuống đãnh lễ.  Hai người trong nhóm Dạ Xoa đột 
nhiên trầm mình xuống mặt biễn biến mất chẳng bao 
lâu mặt biễn xao động, Bốn con rồng vàng râu bạc từ 
dưới biễn nỗi lên.  Ngài Địa Tạng nhìn Bần ni mĩm 
cười: 
 
 “Hôm nay Pháp hữu bay qua biễn đông, lòng từ 
bi của Pháp hữu làm chấn động Long cung. Tứ Hải 
Long Vương hiện hình nghinh đón. 
 
 Lời Ngài Địa Tạng chưa dứt, từ mặt biễn Bốn 
ánh Hào quang bay vút lên không trung khi Bốn ánh 
Hào quang nầy đến gần Ngài Địa Tạng và Bần ni, hiện 
rõ ràng Tứ Hãi Long Vương.  Họ hiện thân người 
nhưng đầu rồng màu vàng óng ánh, đôi râu màu bạc 
trắng như tuyết. Họ mặc trang phục của bậc Đế 
vương nơi bụng mang đai ngọc màu xanh, trên có 
khắc hình rồng màu vàng uống khúc.  Bốn vị Long 
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Vương nầy đến trước mặt Ngài Địa Tạng và Bần ni thì 
quỳ xuống đãnh lễ: 
 
 “Chúng thần là Tứ Hải Long Vương được Phi 
Đằng Dạ Xoa thông báo có Hai vị Đại Bồ Tát đang du 
hành trên biễn đông nên chúng thần vội vàng lên 
nghinh tiếp.  Ngài Địa Tạng và Bần ni đưa tay nâng đỡ 
họ đứng dậy. 
 
 Một vị Long Vương đưa tay chỉ từng người giới 
thiệu: 
 
 “Thần là Đông Hải Long Vương được Ngài Đế 
Thích cho cai quãn vùng biễn nầy, tên gọi là Ngao 
Quãng, còn vị nầy là Nhị đệ Nam Hải Long Vương 
Ngao Khâm, Tam đệ Bắc Hải Long Vương Ngao 
Nhuận và Tứ đệ là Tây Hải Long Vương Ngao Thân. 
 
 Ngài Địa Tạng vui vẻ nói: 
 
 “Bãn Vương cõi Âm giới các vị đã biết còn đây 
là Ngài Thanh Tịnh Hải Tạng, Hóa thân của vị Đại Bồ 
Tát cõi Tây Phương.  Bốn vị Long Vương cúi đầu 
hoan hỷ và thỉnh mời Ngài Địa Tạng và Bần ni đi thăm 
Long cung. 
 
 Ngài Địa Tạng nhìn Bần ni lắc đầu nói: 
 
 “Pháp hữu đang trụ xứ nơi Dương giới, thai 
phàm nhiều ngày không ăn uống sẽ hoại tan.  Chúng 
Long thần cho Bãn Vương và Pháp hữu một dịp khác 
vậy.” 
 
 Bốn vị Long Vương mời thỉnh không được 
đứng cúi đầu buồn bã.  Mặt biễn chợt xao động và 
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một con rồng xanh nỗi lên và trong phút chốc một ánh 
Hào quang xanh bay vụt lên không trung.  Khi đến gần 
Ngài Địa Tạng và Bần ni thì hiện ra thân rồng đầu 
xanh râu vàng, thân mặc hoàng bào mang đai ngọc.  
Vị nầy đến trước mặt Địa Tạng và Bần ni quỳ xuống 
đãnh lễ.  
 
 “Thần là Thái tử Long Cung!  Xin được đãnh lễ 
Hai vị Đại Sĩ.  Kính chúc Hai vị pháp thân miên viễn, 
từ bi cứu độ muôn loài chúng sanh” 
 
 Ngài Địa Tạng đưa tay nâng đỡ Thái tử đứng 
dậy.  Vị Thái tử quay sang Bốn vị Long Vương cúi đầu 
chào hõi: 
 
 “Con xin chào Phụ Vương và các Thúc Vương!” 
 
 Ngài Đông Hải Long Vương quay sang hỏi Thái 
tử: 
 
 “Sao con biết Hai vị Bồ Tát du hành nơi trụ xứ 
của mình vậy?” 
 
 Thái tử đáp: 
 
 “Con vừa đến thăm Phụ Vương, thấy vắng 
bóng, con đang ngạc nhiên thì Phi Đằng Dạ Xoa cho 
biết Phụ Vương cùng các Thúc Vương lên hư không  
nghinh tiếp Hai vị Bồ Tát.  Ngài Đông Hải Long Vương 
mĩm cười không nói gì.  Thái tử nhình Bần ni và thưa 
rằng: 
 
 “Con một lần đã gặp Ngài! Bồ Tát còn nhớ con 
không?” 
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 Bần ni ngạc nhiên suy nghĩ, Thái tử cười vui 
thưa rằng: 
 
 “Bồ Tát đã đứng trên thân con cùng Đức từ bi 
Quán Thế Âm đi dạo khắp bốn biễn.” 
 
 Bần ni chợt nhớ ra: 
 
 “Lành thay! Thì ra vị Long thần mà Ngài Quán 
Thế Âm cỡi là Thái tử sao? 
 
 Thái tử đáp: 
 
 “Dạ! Vị Long thần đó chính là con, vì thế con 
biết Ngài là Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng” 
 
 Bần ni rất vui mừng như gặp lại người thân mặt 
Thái tử đang vui chợt buồn, Bần ni định hỏi nguyên do 
thì Thái tử bật khóc và thưa rằng: 
 
 “Kính bạch Bồ Tát! Con khóc vì thương nhớ Ái 
nữ.  Nhiều kiếp đã qua con chưa gặp được Ái nữ yêu 
quí.” 
 
 Bốn vị Long Vương nét mặt hết sức đau buồn 
họ đang nhớ đến đứa cháu Long nữ.  Ngài Địa Tạng 
liền nói: 
 
 “Thái tử an tâm! Long nữ không có đọa lạc cõi 
Âm.  Hiện giờ đang sống trên nhân gian, chẳng bao 
lâu hết duyên đời sẽ vào Đạo tràng của Ngài Thanh 
Tịnh Hải Tạng tu học và sẽ thành đạo quả.” 
 
 Thái tử nghe Ngài Địa Tạng nói lời đó, tâm rất 
vui mừng liền đãnh lễ Bần ni thưa rằng: 
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 “Kính bạch Bồ Tát!  Xin Ngài từ bi cho thần có 
dịp gặp lại Ái nữ mà nhiều kiếp đã qua, thần chưa hề 
gặp mặt.” 
 
 Bần ni liền an ũi: 
 
 “Thái tử an tâm! Bao giờ Bần ni và Long nữ trở 
về bổn quốc, bấy giờ Bần ni cho Long nữ tìm thăm 
Thái tử” 
 
 Đang buồn rầu, mặt Thái tử chợt vui lên.  Thái 
tử vô cùng hoan hỷ: 
 
 “Thần xin ghi ân Bồ Tát chỉ dạy” 
 
 Ngài Địa Tạng buông lời: 
 
 “Các Long thần hãy an vui, Long nữ ở cạnh 
Pháp hữu Thanh Tịnh Hải Tạng là đều may mắn cho 
Long cung.  Chẳng bao lâu Long nữ thành đạo sẽ làm 
rạng rỡ tông môn các Long thần” 
 
 Bốn vị Long Vương và Thái tử hoan hỷ tột 
cùng: 
 
 “Tri ân Đức của Hai vị Bồ Tát, chúng thần đã 
làm trễ chuyến du hành của Hai Ngài, xin Hai Ngài từ 
bi tha thứ” 
 
 Ngài Địa Tạng vui vẻ: 
 
 “Bận về Bãn Vương sẽ ghé Long cung thăm 
các vị!  Bây giờ xin cáo từ.  Chúc các Long thần luôn 
an vui và mạnh khoẻ” 
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 Bần ni và Ngài Địa Tạng chấp tay cáo từ.  Tứ 
Hải Long Vương và Thái tử quỳ xuống đãnh lễ và từ 
giã.  Năm ánh Hào quang, Bốn vàng Một xanh bay vụt 
xuống mặt biễn cả.  Mặt biễn trong xanh, phãng lờ 
thanh tịnh trong như bức tranh thũy mạc đẹp vô cùng. 
 
 Sau khi chia tay cùng Tứ Hải Long Vương và 
Thái tử đông cung, Bần ni và Ngài Địa Tạng bay 
nhanh về hướng núi Ngũ Đài Sơn. 
 
 Ngũ Đài Sơn là nơi trụ xứ của Ngài Văn Thù Bồ 
Tát, cảnh thanh tịnh và thắng diệu hơn cả Bồng Lai 
Tiên giới. 
 
 Đứng trên mây nhìn xuống thấy Năm ngọn núi 
dựa vào nhau, tuyết trắng phũ đầy trên đĩnh núi, và 
hàn phong của núi bốc lên mát lạnh. 
 
 Ngài Địa Tạng đưa tay chỉ xuống núi và nói với 
Bần ni: 
 
 “Pháp hữu hãy nhìn dưới chân núi và Pháp hữu 
thấy những gì?” 
 
 Bần ni nhìn xuống tận cùng chân núi và ngạc 
nhiên vô cùng, Bần ni đã nhìn thấy Năm ngọn núi 
nương dựa vào nhau và dưới chân có 12 Thạch trụ 
khổng lồ nâng đỡ.  Mỗi Thạch trụ có nhiều gân đá 
vươn ra phũ vòng theo quả núi. 
 
 Ngài Địa Tạng hỏi tiếp: 
 
 “Pháp hữu thấy gì không?” 
 
 Bần ni thưa rằng: 
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 “Bần ni thấy 12 Thạch trụ đang nâng quả núi” 
 
 Ngài Địa Tạng dạy rằng: 
 
 “Chúng sanh có Thập nhị nhân duyên chi phối, 
và núi đá có Thập nhị trụ đồng quân chi phối, chỉ cần 
nhìn vào những sợi gân đá trên trụ Thạch là rõ mạng 
sống của núi và những động vật trên đó còn bao lâu? 
 
 Bần ni vẫn chưa hiểu nên thưa rằng: 
 
 “Bạch Đại Sĩ!  Bần ni vẫn chưa hiểu sự liên 
quan giữa Trụ Thạch và quả núi Ngũ Đài Sơn” 
 
 Ngài Địa Tạng mĩm cười giải thích: 
 
 “Quả núi nầy là do 12 Trụ Thạch nâng đỡ và 
những Trụ Thạch mọc đầy gân đá. Do những gân đá 
nầy bám chặt vào quả núi nên quả núi vững bền.  Khi 
nào có dịp qua đây Pháp hữu nhìn những gân đá nầy 
nếu thấy ít đi và lần lần không còn những gân đá thì 
quả núi phãi bị sụp đổ hoàn toàn. Các sanh vật trên 
quả núi nầy sẽ bị huỹ diệt hết.  Đến đây Bần ni đã hiểu 
mọi sự vật trên Thế gian nầy đều có nguyên nhân tồn 
tại và huỹ diệt.  Bần ni chấp tay nguyện cầu cho quả 
núi luôn tồn tại và mọi sanh linh vẫn sống không bị hũy 
diệt bỡi cảnh trí ngọn Ngũ Đài Sơn quá sinh đẹp và 
thảo mộc xanh tươi tô điễm thêm vẻ thanh lịch của 
cảnh trí núi đồi. 
 
 Địa Tạng Vương và Bần ni bay đến ngọn núi 
chính giữa, Ngài Địa Tạng nói rằng: 
 
 “Trong quả núi nầy có một Động Phủ rất xinh 
đẹp, đây chính là trụ xứ của Ngài Văn Thù Bồ Tát. 
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 Địa Tạng và Bần ni bay lần xuống thấy núi 
trắng xoá.  Tuyết đóng lại thành hàn băng trong giống 
thế giới Lưu Ly Quang của Ngài Dược Sư Như Lai.  
Cảnh trí đây cũng giống như núi Linh Thứu bên Ấn Độ 
nơi Pháp Hội giãng Kinh Pháp của Đức Thích Ca Như 
Lai Phật.  Bần ni nhìn chung quanh chỉ thấy toàn tuyết 
trắng xoá không thấy Đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát 
nên Bần ni vội hỏi: 
 
 “Kính Bạch Bồ Tát!  Bần ni vẫn không nhìn thấy 
trụ xứ Ngài Văn Thù” 
 
 Ngài Địa Tạng mĩm cười: 
 
 “Nếu trụ xứ Ngài Văn Thù ai cũng thấy và đến 
được thì không thể gọi là Thánh cảnh” 
 
 Cảnh giới của Ngài Văn Thù không thể dùng 
mắt phàm nhân nhìn thấy bỡi cảnh giới nầy được dệt 
bằng vật chất vi tế, chỉ có pháp nhãn của Bồ Tát mới 
nhìn thấy. 
 
 Bần ni giờ hiểu ra, chúng sanh và Bồ Tát sống 
cạnh nhau, nhưng vì Thể chất của Bồ Tát quá tinh 
khiết chúng sanh không thể dùng mắt dục nhiễm mà 
nhìn thấy được.  Muốn thấy cảnh giới nầy, tâm hoàn 
toàn tinh khiết, mọi vọng loạn trong tâm đều tiêu trừ.  
Tâm trong sạch như gương bóng không còn dính chút 
bụi trần, lúc ấy mọi cảnh vật sẽ hiện ra. 
 
 Chúng sanh trên thế giới nầy chỉ dùng nhục 
nhãn để thấy mọi vật và dùng thức tưỡng để phân 
biệt, hạng chúng sanh tiến hoá cao hơn sẽ dùng huệ 
nhãn, dùng cặp mắt nầy sẽ thấy được nguyên nhân 
thành trụ của sự vật sâu sắc hơn, với huệ nhãn có thể 
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nhìn thấy cảnh giới vô hình như cảnh Trời và các chư 
Thiên.  Có những cảnh giới dệt bằng giới đức và Hào 
quang thanh tịnh của Bồ Tát.  Huệ nhãn sẽ không nhìn 
được phãi có pháp nhãn của Bậc Đại Sĩ Bồ Tát mới 
có thể thấy. 
 
 Một Bậc gọi là Bồ Tát có thể dùng cả Ba mắt:  
Nhục nhãn, Huệ nhãn và Pháp nhãn. 
 
 Cảnh giới Ngũ Đài Sơn trụ xứ của Ngài Văn 
Thù Bồ Tát dệt bỡi giới quang quá vi tế nên cảnh nầy 
người, chư Thiên và A La Hán không thể thấy được, 
phải là Bậc Đại Sĩ mới có thể thấy cảnh giới nầy. 
 
 Ngài Địa Tạng và Bần ni ngồi xuống nhập định 
vào “hư không giới” bấy giờ núi Ngũ Đài Sơn từ từ 
biến mất, nhường lại cho cảnh Trí thanh tịnh xinh đẹp 
lạ thường:  Đất núi biến thành lưu ly, các cây bách 
tùng thão mộc làm bằng Bảy thứ báu.  Các chiếc lá 
màu ngọc đỏ chiếu rực rỡ, trầm hương và hoa ngọc 
lan thơm bát ngát trong không khí.  
 
 Trước mặt Bần ni là ngôi Đại tự hùng vĩ, sức 
chứa cả vạn người.  Giữa Đại tự có tấm bãng ngọc 
nạm Kim cương chữ vàng sáng chói:  
 

“Đại Thánh Trúc Lâm Tự” 
 
 Các hồi chuông bát nhã vang rền trong Chánh 
Điện chấn động cả hư không. 
 
 “Cung nghinh Nhị vị Bồ Tát Địa Tạng và Hải 
Tạng quang lâm” 
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Giọng nói vui tươi và tao nhã của các Kim Đồng 
và Ngọc Nữ mặc thiên y xanh lam đang dẫn đầu các 
Tăng Sĩ và Bồ Tát ra tiếp đón.   
 
 Một vị đầu đội mão thiên quang tóc dài chấm 
vai, mặt như trăng rằm, mũi cao, môi đỏ, răng trắng, 
mắt như vầng nhật nguyệt, mình vận pháp y đỏ sáng 
chói.  Kế bên là các Tăng Sĩ đều vận pháp phục y 
vàng. 
 

Ngài Địa Tạng nói với Bần ni: 
 
 “Ngài Văn Thù ra đón chúng ta” 
 

Bần ni vội đến quỳ xuống đãnh lễ, Ngài Văn 
Thù đưa tay đỡ dậy bảo rằng: 
 
 “Pháp hữu và Lão Tăng nào phải người xa lạ, 
những kiếp xa xưa vốn người thân một nhà” 
 
 Ngài Địa Tạng nghe nói cười vang, các Tăng Sĩ 
đều vui cười.  Các vị nầy được Bồ Tát Văn Thù hóa 
độ, do đó họ đồng quy tụ ở trụ xứ nầy. 
 
 Sau khi thăm hỏi xong Ngài Văn Thù mời Bần 
ni và Địa Tạng vào Chánh Điện. 
 
 Ôi!  Chánh Điện rộng lớn vô cùng, nhìn hết tầm 
mắt vẫn chưa thấy hết.  Chánh Điện sức chứa có thể 
trên vạn người.  Ngài Văn Thù ngồi Bão Tòa chánh 
giữa, Địa Tạng ngồi bên hữu và Bần ni bên tã. 
 
 Bấy giờ Ngài Văn Thù mỡ lời: 
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 “Hôm nay Nhị vị Bồ Tát quang lâm đến đây, 
định mời Lão Tăng đi đâu?” 
 
 Ngài Địa Tạng cung kính thưa: 
 
 “Bạch Đại Sĩ!  Mỗi năm vào rằm tháng Bảy 
chúng ta thường đến thăm viếng Cực Lạc quốc độ, 
năm nay cũng vậy.  Bãn Vương kính mời Đại Sĩ cùng 
đi” 
 
 Ngài Văn Thù mĩm cười: 
 
 “Nếu Đại Sĩ Địa Tạng không đến, Lão Tăng 
quên mất.  Mời Hai vị dùng trà rồi chúng ta cùng đi” 
 
 Ngài Văn Thù vừa nói xong, Kim Đồng và Ngọc 
Nữ đã mang trà ra, các chư Bồ Tát trong đây quá 
đông phãi mất nữa tiếng mới đũ trà cho các vị Bồ Tát. 
 
 Ngài Văn Thù hai tay cầm trà mời: 
 
   “Mời Hai vị và Đại chúng Bồ Tát dùng chun trà 
“Thiên Hương Liên Hoa Trà” 
 
 Bần ni và Địa Tạng cầm chun trà đáp lễ: 
 
 “Cung kính không bằng vâng lời” 
 
 Bần ni uống một hớp trà, mùi thơm thanh tịnh 
và hương vị ngọt mát làm tinh thần vô cùng sãng 
khoái. 
 
 Ngài Địa Tạng uống xong hỏi Ngài Văn Thù: 
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  “Trà nầy hương vị thơm ngọt làm sãng khoái 
tinh thần.  Bồ Tát chế biến bằng cách nào?” 
 
 Ngài Văn Thù trả lời: 
 
 “Trà nầy phải dùng hoa, Bát Đà La ở cung trời 
Đao Lợi, hòa với Liên hoa ngàn năm ở Ngũ Đài Sơn 
chế thành” 
 
 Bần ni tiếp lời: 
 
 “Hoa Bát Đà La rất quí hiếm.  Hôm nay được 
thưỡng thức trà nầy, xin tri ân Bồ Tát” 
 
 Ngài Văn Thù vui vẻ nói: 
 
 “Trà nầy tuy thơm ngon, nhưng nếu so sánh với 
nước Bát công đức ở cõi Cực Lạc thì thua xa.” 
 
 Các chư Bồ Tát đều mĩm cười vui vẻ.  Thân 
tướng các chư Bồ Tát rất cao lớn, đạo hạnh trang 
nghiêm, Hào quang từ thân các vị Bồ Tát chiếu sáng 
rực rỡ.  Mỗi vị đều chứng đắc lục thông, tùy tâm biến 
hiện như ý. 
 
 Ngài Văn Thù bảo các chư Bồ Tát: 
 
 “Lão Tăng sẽ vào Cực Lạc quốc thỉnh an Đức 
Từ Phụ A Di Đà, vài ngày sẽ trỡ về.  Mọi việc nơi đây 
xin giao cho Bồ Tát Kim Tra cai quãn.” 
 
 Ngài Văn Thù vừa dứt lời trong chúng Bồ Tát 
có một vị Bồ Tát gương mặt phương phi Hào quang 
chiếu sáng bước ra đãnh lễ Ngài Văn Thù: 
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 “Sư Phụ an tâm, con sẽ tận tâm coi sóc Đạo 
tràng, đợi Sư phụ trỡ về” 
 

Cả vạn Bồ Tát đều quỳ xuống đãnh lễ Ngài Văn 
Thù đưa tiễn: 

 
“Bạch Sư phụ! Chúng con ở Đạo tràng tin tấn tu 

học, đợi chờ Sư phụ trở về” 
 
Ngài Văn Thù đưa tay mời các Bồ Tát đứng 

dậy và Ngài cùng Địa Tạng Vương và Bần ni đi ra bên 
ngoài chánh Điện. 

 
Phía sau hậu Điện có một chuồng nuôi Sư tử 

khổng lồ.  Nơi đây, chỉ có một con Sư tử lông vàng và 
bờm cổ màu xanh đang đi tới lui.  Khi nó thấy Ngài 
Văn Thù, Địa Tạng và Bần ni đi đến, nó liền chạy đến 
và hoá hiện thành vị tiễu sa di quỳ xuống đãnh lễ, Ngài 
Văn Thù nói: 

 
“Thanh Sư nầy ngày xưa tu luyện pháp tà.  

Thường sát hại sanh linh, từ khi được Lão Tăng thu 
phục, nó rất tin tấn tu hành.  Khi Lão Tăng thành đạo 
quả Vô Thượng Chánh Giác, nó sẽ là thị giã hộ pháp” 

 
Thanh Sư là báu vật tại Đạo tràng của Ngài 

Văn Thù.  Nó có thể biến đủ mọi hình và rành rẽ ngôn 
ngữ mọi loài thú. 

 
Hiện giờ Thanh Sư là vật đỡ chân cho Ngài 

Văn Thù, khi Ngài dạo mười phương thế giới Ngài 
thường cỡi Thanh Sư nầy. 

 
Bần ni đưa tay đỡ Thanh Sư đứng dậy và quay 

sang Ngài Địa Tạng thưa hỏi: 
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“Bạch Đại Sĩ Địa Tạng!  Con Thanh Sư nầy nếu 
so với con Đề Thính của Ngài thì ai hơn ai kém?” 

 
Ngài Địa Tạng trả lời: 
 
“Hai linh thú nầy là vật chí linh của trời đất, kẻ 

một lạng người nữa cân” 
 
Bần ni và Ngài Văn Thù cười ngất, hai con thú 

Đề Thính và Thanh Sư nhìn nhau cười vui vẻ. 
 
Ngài Văn Thù nói với Thanh Sư: 
 
“Lão Tăng muốn đi thăm viếng Ngài Phổ Hiền, 

ngươi muốn đi theo không?” 
 
Thanh Sư trả lời: 
 
“Đệ tử xin được làm vật đỡ chân cho Sư phụ” 
 
Ngài Văn Thù ngồi lên lưng Thanh Sư và hỏi 

Ngài Địa Tạng rằng: 
 
“Bây giờ chúng ta đi nơi đâu?” 
 
Ngài Địa Tạng đáp: 
 
“Mời Văn Thù Đại Sĩ và Pháp hữu đồng đi đến 

Nga Mi Sơn gặp Phổ Hiền Đại Sĩ” 
 
Ngài Văn Thù gật đầu: 
 
“Lâu rồi, Lão Tăng bận nhiều việc Phật sự quên 

đến thăm Pháp hữu Phổ Hiền” 
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  Nói xong, Ngài vổ vào bờm Thanh Sư, Thanh 
Sư phóng thẵng lên hư không, bốn chân có hao sen 
nâng đỡ bay bỗng về hướng Nga Mi Sơn.  Địa Tạng  
cỡi Đề Thính và Bần ni ngồi trên đài Hoa sen vội vàng 
bay theo. 
 
 
 

   
 
 

 
 

Vieáng Nga Mi Sôn Cuûa Phoå Hieàn Boà Taùt  
 
 Đi đường mây rất mau chóng, chưa đầy 15 
phút Ngài Văn Thù chỉ về hướng trước và bảo cùng 
Địa Tạng và Bần ni: 
 
 “Nhị vị Bồ Tát nhìn kìa! Nơi có chòm mây ngũ 
sắc và ánh Hào quang từ núi chiếu lên rực rỡ, đó 
chính là Nga Mi Kim Sơn Tự, nơi trụ xứ của Ngài Phổ 
Hiền Đại Sĩ” 
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 Bần ni dùng tay che ngang trán để tầm nhìn 
được xa hơn, dưới chân Bần ni là một ngọn núi màu 
vàng óng ánh, to lớn vô cùng.  Hào quang từ núi 
phóng ánh sáng ngàn trùng vào trong hư không.  
Những con suối màu bạch Kim sáng đẹp rực rỡ, tong, 
bá, mộc làm bằng Bảy sắc huỳnh Kim, lá bằng ngọc 
thạch xanh biếc, hoa trái màu huyết ngọc đỏ chói cả 
núi đồi. 
 
 Ngài Văn Thù, Địa Tạng Vương và Bần ni hạ 
lần xuống.  Trước mặt Bần ni là một Thiền tự vô cùng 
nguy nga rộng lớn.  Trên lối vào chánh Điện có bãng 
nạm chữ vàng “Kim Quang Thiền Tự” 
 
 Hai đầu bãng có hai đóa huỳnh liên, hương 
thơm thanh tịnh bát ngát, từ nhụy hoa sen.  Hào 
quang muôn sắc chiếu sáng rực rỡ phóng muôn ngàn 
tia sáng vào không trung. 
 
 Bần ni cảm thấy như lạc vào bồng lai cảnh vật 
nơi đây tuyệt đẹp.  Vào nơi đây rồi mọi vọng niệm tự 
nhiên tan biến, chỉ thấy cõi lòng trống không thanh 
tịnh.  Bỗng bên tai nghe tiếng Đại hồng chung ngân 
vang và một giọng ngâm quyện trong gió: 
 

 Ngaøn naêm baët daáu chaân ngöôøi 
 Ñaõo ñieân theá söï nöïc cöôøi Theá nhaân 
 Voâ töï maëc nieäm voâ sanh 
  Kim Quang Thieân Töï chaúng mình chaúng ta 

 
Giọng ngâm vừa dứt, Ngài Văn Thù, Địa Tạng 

và Bần ni nhìn thấy một vị Tăng tuổi trạc trung niên, 
mặc pháp phục màu huyết dụ óng ánh, gương mặt 
hồn nhiên vui tươi, miệng luôn nỡ nụ cười.  Đi bên 
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cạnh là một vị Thiên nữ sắc đẹp “Hoa nhường nguyệt 
thẹn” cổ đeo chuỗi ngọc thân mặc giáp bào, tay cầm 
bữu kiếm đi lần đến trước mặt Ngài Văn Thù, Địa 
Tạng và Bần ni quỳ xuống cúi đầu đãnh lễ; đặc biệt là 
vị Thiên nữ liếc nhìn Thanh Sư và Đề Thính mĩm cười 
tình tứ.  Hai linh thú nầy cũng vui cười trã lễ. 
 
 “Đệ tử là Mộc Tra và Bạch Tượng Thiên Quang 
xin đê đầu đãnh lễ Văn Thù Sư Bá và Hai vị Đại Sĩ” 
 
 Ngài Văn Thù đưa tay đỡ hai vị nầy đứng dậy, 
và hỏi: 
  
 “Sư phụ con dạo nầy an vui không?  Người có 
trong chánh Điện không?” 
 
 Mộc Tra Tăng nhân cung kính đáp: 
 
 “Sư phụ con luôn an vui.  Hôm nay Thầy con 
cùng Hai vạn Huynh Đệ đi tham dự pháp hội của Đức 
Phật Dược Sư chắc Thầy con cũng sắp về tới” 
 
 Bấy giờ trên hư không chư thiên trỗi nhạc Hoa 
trời tuôn rơi như bông tuyết cúng dường Ngài Văn 
Thù, Địa Tạng và Bần ni.  Không khí thơm mùi chiên 
đàn.  Trên không trung Hào quang ngàn trùng, Ngài 
Phổ Hiền cùng chư Bồ Tát dự pháp hội vừa về đến. 
 
 Đoàn Thượng nhân từ trên mây hạ lần xuống, 
đi đầu là một vị Thiên Tôn, gương mặt thanh tịnh trang 
nghiêm, mặc pháp phục phấn thổ, Hào quang từ trong 
thân phóng ra ngàn sắc chiếu sáng cả một vùng trời. 
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“Bần Tăng chào Sư huynh và Hai vị Đại Sĩ!  
Hôm nay Kim Quang Thiên Tự được chào đón Ba vị 
Đại Sĩ” 
 
 Ngài Văn Thù mĩm cười: 
 
 “Lâu quá, Lão Tăng không đến thăm Sư đệ.  
Sư đệ vẫn an vui?” 
 
 Ngài Phổ Hiền trả lời: 
 
 “Bần Tăng cám ơn Sư huynh quan tâm! Bần 
Tăng luôn an vui, thỉnh thoãng nhớ Sư huynh” 
 
 Ngài Văn Thù mĩm cười hiền hậu giới thiệu 
Ngài Địa Tạng và Bần ni: 
 

Ngài Văn Thù chỉ Bần ni và hỏi Ngài Phổ Hiền: 
 
 “Vị nầy là Thanh Tịnh Hải Tạng.  Sư đệ nhìn 
xem có quen biết không?” 
 
 Bấy giờ, Ngài Phổ Hiền nhìn Bần ni thật lâu, 
gương mặt nở nụ cười vui vẻ: 
 
 “Tưỡng vị Bồ Tát nào xa lạ, chúng ta đều là 
người chung một nhà”.  
 

Các vị Bồ Tát đồng nhìn nhau cười vui vẻ.  Bấy 
giờ, vị Thiên nữ đến bên Thanh Sư và Đề Thính cúi 
đầu chào: 
 
 “Tiễu muội xin chào Hai vị Sư huynh!” 
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 Hai linh thú chào lại và Thanh Sư vui vẻ hỏi: 
 
 “Hôm nay tiễu đệ tự dưng biến thành tiễu muội 
vậy?” 
 
 Vị Thiên nữ đưa tay lên miệng làm vẻ bí mật: 
 
 “Hôm nay có Đệ tử Ngài Địa Tạng là Sư huynh 
Đề Thính đến thăm.  Tiễu đệ biến hình xem Sư huynh 
Đề Thính còn mê sắc hay không?” 
 
 Đề Thính cười ha hã: 
 
 “Đề Thính nầy còn ham sắc dục thì Ngài Địa 
Tạng đã cho ta vào ngục cối xay rồi” 
 
 Các chư Bồ Tát và Bần ni nghe xong, đều cười 
thích thú trước lời nói của Đề Thính.  Thiên nữ chính 
là Bạch Tượng Vương sáu ngà của Ngài Phổ Hiền, 
linh vật nầy tu nhiều ngàn năm, thần thông biến hoá 
đã kết bạn cùng Thanh Sư làm yêu hãm hại lương 
dân. Thanh Sư được Ngài Văn Thù thâu phục còn 
Bạch Tượng Vương bị Ngài Phổ Hiền điễm hóa, trở 
thành linh thú hiền lương.  Bạch Tượng Vương hôm 
nay biến thành Thiên nữ mục đích để trêu nghẹo 
Thanh Sư và Đề Thính. 
 
 Đạo tràng của Ngài Phổ Hiền có trên Hai vạn 
Bồ Tát.  Đây là những vị khi ở kiếp người đã tu theo 
hạnh nguyện Phổ Hiền.  Một số nguyện vãng sanh tây 
phương, một số muốn theo Ngài Phổ Hiền để tu hành, 
do đó Đạo tràng Phổ Hiền số Bồ Tát đông nhất trên 
cõi diêm phù đề nầy. 
 Ngài Phổ Hiền mời Ngài Văn Thù, Địa Tạng và 
Bần ni vào Chánh Điện. 
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 Chánh Điện của Ngài Phổ Hiền nguy nga rộng 
lớn và đẹp mấy trăm lần cung vua ở Trung Hoa.  Nơi 
đây, sức chứa trên Hai vạn người.  Phía sau chánh 
Điện là những Am Thất của các Bồ Tát, có vị ở cung 
Điện trên mây có vị ở cung Điện dưới đất và một số ở 
các hang động. 
 
 Nơi đây các chư Bồ Tát không dùng thức ăn 
như người Thế gian. Thức ăn ở Đạo tràng nầy là 
“Thiền duyệt thực.”  Bồ Tát ở đây thường an vui trong 
thiền định, mỗi khi gặp gỡ toàn bàn chuyện tu học.  
Các chư Bồ Tát ở đây lục thông đầy đủ tùy duyên biến 
hoá. 
 
 Ngài Phổ Hiền mời Ngài Văn Thù ngồi nơi Bão 
toà liên hoa chính giữa, Ngài Địa Tạng ngồi bên hữu, 
Phổ Hiền ngồi bên tả rồi đến Bần ni. 
 
 Bần ni từ lúc được Ngài Địa Tạng cho soi Minh 
Cảnh Đài đã rỏ pháp tướng Bần ni là ai do đó tâm 
không còn rụt rè ái ngại nữa.  Ngài Phổ Hiền ngồi kế 
bên Bần ni, Ngài hỏi rất nhiều chuyện ở Thế gian.  
Tâm Ngài rất quan tâm đến sự đau khổ của kiếp nhân 
sinh. 
 
 Bần ni mỗi việc đều thưa cho Ngài Phổ Hiền 
được rỏ; Ngài Phổ Hiền an ũi: 
 
 “Đại Sĩ từ bi thương chúng sanh, nên mỗi kiếp 
đều hoá thân độ chúng, chịu mọi điều phiền não oan 
trái.  Công đức nầy có ai dám bì với Đại Sĩ” 
 
 Lời nói Ngài Phổ Hiền làm Bần ni xúc động.  
Xoi nhìn lại vô lượng kiếp, kiếp nào cũng hoá thân làm 
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gương cho người tu chân chánh, chịu nhiều oan 
khiên, nghiệp chướng nhưng với tâm Từ Bi độ chúng 
sanh, mọi việc đều được hạnh thông và mỗi kiếp đều 
cứu độ được một số chúng sanh, giúp cho họ đạt 
được an vui giải thoát. 
 
 Khi ngồi an toạ trên Bão toà liên Hoa xong Ngài 
Phổ Hiền gọi Kim Đồng Ngọc Nữ đem trà và bánh mật 
ra đãi khách. 
 
 Ngài Phổ Hiền nói: 
 
 “Đạo tràng nầy từ lâu không có khách viếng 
thăm.  Hôm nay có Sư huynh Văn Thù cùng Hai Đại Sĩ 
đến thăm vấn Sư đệ cho người đến cung Đâu Xuất xin 
Ngài Di Lặc Thiên Tôn một chút trà và bánh mật về 
đây đãi khách.” 
 
 Nói xong Ngài cầm chun trà mời tất cả chư Bồ 
Tát. 
 
 Bần ni uống chiếu lệ, nhưng không ngờ hương 
vị trà thơm ngon, uống vào mát lịm cổ họng và hương 
thơm thoãng ra bát ngát ở các lổ chân lông. 
 
 Bánh mật do Thiên nữ cung trời lấy tinh mật từ 
các hoa ở cõi trời dục giới chế biến mà thành, do đó 
khi để bánh vào miệng chưa kịp nhai, bánh đã tan 
biến vào trong miệng, chất mật ngọt đậm đà như nước 
cam lộ, làm tiêu trừ tất cả sự đói khác do vọng tưỡng 
sanh ra. 
 
 Đang uống trà Ngài Phổ Hiền để chun xuống và 
nói: 
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 “Đức Thế Tôn đã vào niết Bàn trên Hai ngàn 
năm rồi, Sư huynh Văn Thù, Bần Tăng và Thanh Tịnh 
Hải Tạng nương bổn nguyện vào cõi Ta Bà Hóa thân 
tuỳ duyên độ chúng, nhưng chúng sanh ngũ dục quá 
nặng, chỉ tin tấn phút đầu sau đó lần lần thối thất để 
cho luân hồi lục đạo chuyễn hoá.   Bần Tăng vì việc 
nầy mà đau lòng vô tã, không biết dùng phương tiện 
gì để cứu chúng sanh?” 
 
 Ngài Địa Tạng tiếp lời: 
 
 “Bãn Vương từ muôn kiếp vì thương xót muốn 
cứu độ chúng sanh nên mới phát Đại nguyện: 
 
 “Khi nào Âm giới Địa Ngục không còn ai thọ 
khổ, thì tôi mới thành Phật” nhưng tưỡng chúng sanh 
thọ khổ nơi Địa ngục khi sanh vào cõi nhân, thiên họ 
sẽ cải ác tùng thiện tu hành giải thoát, nên mỗi khi Bãn 
Vương cho Kim Đồng Ngọc Nữ cho tội nhân sanh lên 
cõi người cõi trời lòng Bãn Vương vui mừng hớn hở, 
nhưng chẳng bao lâu lại thấy Bọn họ trở về cõi Âm 
giới này, Bãn Vương vô cùng thương xót thất vọng 
không biết làm cách nào cứu chúng sanh. Các chư Bồ 
Tát đều cúi đầu rướm lệ, Bần ni vội nói: 
 
 “Trong cõi Ta Bà, vẫn có người nhẹ nghiệp, họ 
có thể đạt được sự an vui giải thoát, vì nghĩ như vậy 
nên kiếp số như hằng hà Bần ni đều hoá thân vào Thế 
gian, tuỳ duyên hiện thân nam, hoặc nữ để cứu độ 
nhân sinh, Đức Thế Tôn đã huyền ký kiếp số nầy 
người nữ tu đắc đạo rất nhiều, nên Bần ni chuyễn 
thân nữ tuỳ duyên dẫn dắt; Bần ni thỉnh cầu các chư 
Thiện nhân Bồ Tát nên quên mình thương người, nên 
hiện thân vào cõi Ta Bà giúp đỡ cho mọi sanh linh” 
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 Các chư Bồ Tát đồng nói: 
 
 “Chúng Đệ tử có Bỗn nguyện độ sanh, nhưng 
thời buỗi nầy, ngũ dục Thế gian tột vui, ít ai dám bỏ 
vui vào đạo, nên chúng Đệ tử có vào Ta Bà cũng vô 
ích mà thôi.” 
 
 Bấy giờ các chư Thiên chúng từ cung trời Đâu 
Xuất bay xuống đứng đầy hư không cúi đầu đãnh lễ 
các chư Bồ Tát và thưa rằng: 
 
 “Kính bạch các chư Đại Sĩ Thiện nhân! Chẳng 
bao lâu Thầy tôi Di Lặc Thiên Tôn sẽ lâm phàm thành 
đạo vô Thượng Bồ đề và sẽ hóa độ tất cả chúng sanh 
nào có tâm muốn giải thoát, xin các chư Bồ Tát đừng 
quá ưu sầu” 
 
 Các chư Thiên cõi Đâu Xuất Đà Thiên nói như 
Thế Ba lần, bọn Thiên chúng rãy hoa cúng dường và 
bay trở về cung Đâu Xuất Đà Thiên.   
 
 Các chư Bồ Tát nghe lời nầy xong, sắc mặt vui 
vẻ trở lại, Ngài Phổ Hiền quay sang Ngài Văn Thù 
thưa hỏi: 
 
 “Hôm nay Sư huynh cùng Nhị vị Bồ Tát đến đây 
có mục đích gì ngoài sự thăm viếng không?” 
 
 Ngài Địa Tạng chấp tay nói: 
 
 “Mỗi năm từ rằm Tháng Tư đến Tháng Bảy, 
chúng ta đều dành một vài ngày để thăm vấn Đức Từ 
Tôn A Di Đà cõi Tây Phương.  Hôm nay Bãn Vương 
mời Ba vị đến Tây Phương, Ngài Phổ Hiền nghĩ thế 
nào?” 
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 Ngài Phổ Hiền từ bi hoan hỷ: 
 
 “Bần Tăng đề nghị Ba vị nên mời thêm Đức Di 
Lặc Thiên Tôn tháp tùng đi cho vui, các chư Bồ Tát 
nghĩ thế nào?” 
 
 Bần ni chấp tay thưa: 
 
 “Bần ni chưa từng vào Đâu Xuất thăm vấn Di 
Lặc Thiên Tôn, hôm nay Ngài Phổ Hiền đề nghị hợp 
bãn tâm Bần ni, Bần ni xin ưng thuận  
 
 Ngài Văn Thù thêm lời: 
 
 “Đức Thế Tôn đã vào niết bàn Ngài Từ Thị sẽ 
lâm phàm Thành Phật không lâu, chúng ta nên mời 
Ngài đến Cực Lạc để Ngài có câu hỏi với Đức A Di 
Đà, nhờ đó chúng ta mở thêm kiến văn học hỏi. 
 
 Ngài Địa Tạng mĩm cười: 
 
 “Ngài Văn Thù đúng nghĩa Văn Thù, Bậc trí tuệ 
bậc nhất mà lòng khiêm nhượng vô cùng, Bãn Vương 
vô cùng kính phục. 
 
 Ngài Phổ Hiền đứng dậy nhìn về phía chư Bồ 
Tát và nói: 
 
 “Bần Tăng sẽ cùng Ba vị Bồ Tát đi thăm vấn 
Ngài Từ Thị và từ cung Trời Đâu Xuất sẽ đi Cực Lạc 
quốc độ, mọi việc ở Đạo tràng nầy giao cho Mộc Tra 
Bồ Tát chăm sóc.” 
 Bấy giờ Mộc Tra Bồ Tát tách ra khỏi hàng chư 
Bồ Tát tiến đến Ngài Phổ Hiền cúi đầu đãnh lễ và 
thưa: 
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 Kính Bạch  Sư Phụ! Sư Phụ an tâm vân hành 
thăm viếng quốc độ chư Phật mười phương, Đệ tử sẽ 
tận sức mình chăm lo cho Đạo tràng. 
 
 Ngài Phổ Hiền nói: 
 
 “Lành thay Mộc Tra! Mọi việc Bần Tăng đều 
giao cho con trông coi” 
 
 Bạch Tượng Vương bước ra đãnh lễ Ngài Phổ 
Hiền: 
 
 “Kính Bạch Sư phụ! Sư phụ có cần con theo hộ 
pháp không?” 
 
 Ngài Phổ Hiền nói: 
 
 “Lần nầy Sư phụ đi rất xa, vì cõi Cực Lạc cách 
cõi Ta Bà tới Mười muôn quốc độ nên Thầy cần con đi 
theo hộ pháp.  Bạch Tượng Vương nghe xong rất 
hoan hỷ liền cúi rạp mình xuống. Trong chớp mắt  
Thiên nữ xin đẹp tuyệt vời biến thành Bạch Tượng 
sáu ngà, có lẽ lòng Bạch Tượng vui vẻ nên nó rống 
lên một tiếng rung chuyễn cả không trung. 
 
 Thanh Sư và Đề Thính đang nằm nghe pháp, 
nghe tiếng rống vội vàng đứng dậy nhìn Bạch Tượng 
Vương mĩm cười rằng: 
 
 “Thiên nữ cất tiếng rống làm bễ tim đấng Đại 
trượng phu, bỡi vì quá sợ!” 
 Bần ni và các vị Bồ Tát nghe xong nín cười 
không được nên vị nào cũng cười ha hã rất thoãi mái. 
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 Lần đầu tiên được nhìn linh vật của Ngài Phổ 
Hiền, Bần ni không thể tưỡng tượng được con Bạch 
Tượng quá to lớn.  Sáu ngà dài và cong vút, thân 
Bạch Tượng được bao phủ bỡi thiên bào trên lưng có 
Bão Tòa hoa sen, đây là chổ ngồi của Ngài Phổ Hiền. 
 
 Ngài Phổ Hiền cùng Ngài Văn Thù, Địa Tạng và 
Bần ni từ giã các chư Bồ Tát ra đi. 
 
 Các chư Bồ Tát đều quỳ xuống cúi đầu đãnh lễ 
đưa tiễn: 
 
 “Chúng Đệ tử kính chúc Sư phụ và Tam vị Bồ 
Tát thượng lộ an vui, nếu có dịp về đây chỉ dậy thêm 
cho chúng con.  Ngài Phổ Hiền đưa tay chúc phúc các 
chư Bồ Tát.  Ngài đến bên Bạch Tượng, Bạch Tượng 
quỳ xuống phũ phục, Ngài Phổ Hiền bay lên ngồi trên 
Bão Toà và bảo cùng Bạch Tượng: 
 
 “Hãy đi vào cõi Trời Đâu Xuất Đà Thiên!” 
 
 Bạch Tượng Vương phóng mình lên hư không, 
Bốn chân có hoa sen nâng đở bay bỗng lên thượng 
giới.  Ngài Văn Thù cỡi Thanh Sư, Địa Tạng cỡi Đề 
Thính và Bần ni cỡi tòa Liên Hoa bay theo dấu của 
Ngài Phổ Hiền. 
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Thaêm Vieáng Caûnh Ñaâu Xuaát Ñaø Thieân  
 
 Khi bay qua khỏi những vầng mây bao quanh 
hư không, Bần ni nhìn thấy một cảnh giới huy hoàng 
xinh đẹp.  Trên những tầng mây Bạc là những cung 
Điện nguy nga làm bằng Bạc chiếu ánh sáng trắng 
trong hoa cả đôi mắt.  
 

Ngài Văn Thù nhìn Bần ni cười nói: 
 
 “Đây là cảnh trời Tứ Thiên Vương tất cả cung 
Điện được làm bằng bạc, do đó ánh sáng trắng trong 
rực rỡ” 
 
 Các Chư Thiên cõi trời nầy thấy Bốn vầng Kim 
quang chiếu sáng trên hư không.  Tất cả đều cúi đầu 
đãnh lễ. Bần ni thấy Chư Thiên cảnh trời Tứ Thiên 
Vương mặc những thiên y đủ màu sắc.  Nam thì mang 
đai ngọc, nữ thì mang tràng hoa bằng ngọc bạch 
quang chiếu sáng vô cùng. 
 
 Ngài Địa Tạng nói: 
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 “Cảnh giới nầy càng ngày càng đông Bãn 
Vương rất vui mừng.” 
 
 Bần ni vội hỏi: 
 
 “Các Chư Thiên ở cảnh giới nầy có nhiệm vụ gì 
với người nhân thế?” 
 
 Ngài Địa Tạng đáp lời: 
 
 “Cảnh giới nầy được cai quãn bỡi Tứ Đại Thiên 
Vương.  Đây là những vị Đại thần của Ngài Đế Thích 
Thiên Vương chủ cõi trời Đao Lợi.  Vị Thiên Vương 
tên gọi Trì Quốc Thiên Vương cai quãn cõi trời 
phương Đông. Vị Thiên Vương tên gọi Tăng Trưỡng 
Thiên Vương thống lãnh Quỷ thần, Phi Đằng Dạ Xoa 
cai quãn Phương nam.  Vị Thiên Vương tên gọi 
Quãng Mục Thiên Vương thống lãnh Địa tiên, Thiên 
Tướng Thiên Long cai quãn phương Tây.  Và sau 
cùng là Đa Văn Thiên Vương nhận chiếu chỉ của Ngài 
Đế Thích làm mưa và thời tiết Bốn mùa ở Hạ giới.  
 
 Bốn vị Thiên Vương nầy là anh em ruột chán 
cảnh vô thường nhân thế, phát tâm tu hành, khi lâm 
chung cả Bốn người đồng sanh về cảnh trời Tứ Thiên 
Vương được Ngài Đế Thích sắc phong làm Thiên 
Vương cai quãn cõi Tứ Thiên Vương và có nhiệm vụ 
Hộ trì người tu hành chân chánh.  Mỗi tháng vào ngày 
14 và Rằm, Bốn vị Thiên Vương đồng hộ vệ Ngài Đế 
Thích tuần tra nhân thế.  Nếu người Thế gian thường 
tu hành Bố thí, Trì trai giới thì được Ngài Đế Thích 
ngợi khen ra sắc chỉ cho Bốn vị Thiên Vương làm 
mưa thuận gió hòa, thời tiếc Bốn mùa tươi tốt giúp 
sanh linh luôn an lạc vui vẻ.  Bằng ngược lại nhân thế 
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thường tạo ác, không biết tu hành chỉ ham mê tữu 
sắc, tham tài đắm vật thì bị hạn hán, mưa đá thời tiết 
thuận nghịch bất đồng khiếng cỏ cây vạn vật khô héo 
và mọi người thường bất an và bệnh tật.” 
 
 Nghe xong Bần ni tán thán công đức của Tứ 
Đại Thiên Vương vô cùng. 
 
 Ngài Phổ Hiền xen lời: 
 
 “Nếu không bận việc Phật sự bên Cực Lạc thế 
giới, Bần tăng cũng muốn vào thăm cõi trời nầy” 
 
 Cả Bốn vị đồng nhìn nhau cười.  
 
 Cảnh trời Tứ Thiên Vương lần hồi nhỏ lại và 
mất hẳn.  Bấy giờ Bần ni và Ba vị Đại Sĩ đang bay vào 
cảnh giới sắc đỏ thắm, những đám mây ở đây tượng 
đủ hình và màu Hồng quang chiếu sáng. 
 
 Ẫn hiện trong mây là Đền đài bằng ngọc đủ 
muôn màu xinh đẹp lạ thường.  Giữa những Đền đài 
nhỏ có một Đền đài bằng ngọc, hồng quang chiếu 
sáng mấy tầng mây.  Ngài Văn Thù chỉ Đền ngọc và 
nói với Bần ni: 
 
 “Đền đài ngọc báu đó là nơi Đế Thích thiên chủ 
cư ngụ gọi là “Hỷ Kiến Thành”.  Các Chư Thiên tử, 
Thiên nữ ở cõi Trời nầy mặc những thiên y màu trắng 
tinh khiết.  Trên đầu đội mão bằng ngọc có hoa tươi 
phát mùi hương thơm ngạt ngào. 
 
 Chư Thiên ở cõi Trời nầy không làm cực khổ 
như người Thế gian.  Ngài Đế Thích có một bình báu 
to lớn dị thường.  Trong bình báu nầy các Chư Thiên 
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tùy ý thích mọi vật hiện đầy đủ lấy đem về để dành, ăn 
uống và tiêu xài. 
 
 Mỗi đền ngọc của Chư Thiên đều có trồng cây 
mạn thù sa, mạn đà la, đủ màu sắc, hương hoa bay 
thơm ngát.  Đặc biệt nơi vường ngự uyễn của Ngài Đế 
Thích có cây Ba lợi chất đa mùi thơm tinh khiết.  Chư 
Thiên ngữi vào phiền não tiêu tan, tinh thần phơi phới.  
Mỗi năm vào tháng Tư cây Ba lợi chất đa trổ hoa, các 
Chư Thiên đều tụ về vui chơi chung quanh, hết Ba 
tháng mới trở về Đền ngọc của mình. 
 
 Đặc biệt cõi trời Đao Lợi có loa cổ, loại loa nầy 
vô hình, nhưng khi mọi Chư Thiên ở cõi trời nầy chỉ lo 
hưởng dục không lo tu hành, Âm thanh loa cổ nầy 
vang dội trong hư không lên tiếng cảnh cáo.  Chư 
Thiên cõi trời Đao Lợi thọ mạng dài lâu.  Khi nào gần 
chết đều có Năm tướng suy hao hiện ra báo điềm sắp 
mạng chung. 
 
 Mổi tháng vào ngày 14, Rằm Ngài  Đế Thích 
thường cùng Bốn Đại thần Tứ Đại Thiên Vương tuần 
du nầy Ngài đều có mang Đế Thích võng.  Đây là một 
màn lưới báu có công năng bắt tất cả loài yêu quái, 
linh tinh, quỷ mỵ và la sát.  Dân chúng theo đạo Bà La 
môn thường gọi Ngài là Thiên Đế” 
 
 Ngài Văn thù nói xong, Bần ni cùng Ngài Phổ 
Hiền và Địa Tạng đều ca ngợi công đức của vị Thiên 
Đế nầy. 
 
 Chẳng bao lâu Đền ngọc “Hỷ Kiến Thành” lần 
nhỏ lại và mất hẵn. 
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 Qua khỏi những vần mây Hồng quang là cảnh 
giới Thiên cung vô cùng xinh đẹp, Đền đài to lớn hơn 
cõi trời Đao Lợi, mây có Năm màu sắc bao quanh, 
cung Điện cõi trời nầy màu ngọc xanh biếc. 
 
 Ngài Phổ Hiền nhìn Bần ni nói: 
 
 “Đây là cõi trời Da Ma, tầng trời nầy chúng 
sanh tu Thập thiện và Bố thí quên cả sanh mạng mới 
thọ sanh vào được Thiên chủ cõi trời Dạ Ma là người 
đạo cao, tuổi trọng được các Chư Thiên tử bầu lên cư 
ngụ trong “Bữu Trang Nghiêm Điện”.  Chư Thiên nơi 
đây thọ mạng lâu dài hưỡng sự vui sướng vô cùng. 
 
 Cõi Dạ Ma chư Thiên mặc thiên y màu xanh đội 
mão “Vân Thiên” có những hoa tươi gắn chung quanh, 
thức ăn là những bánh mật hoa rất thơm ngon, làm bổ 
khoẻ thân thể.  Cõi trời nầy đặc biệt là hưỡng phước 
nhân.  Cõi Dạ Ma thiên do công đức sanh ra các thức 
ăn, nước uống đầy đủ, y phục nữ trang đều tùy ý 
nguyện mà thành tựu đầy đủ. 
 
 Ngài Phổ Hiền nói xong, Ngài Địa Tạng có vẻ 
buồn: 
 

“Cõi trời Dạ Ma sung sướng bao nhiêu thời cõi 
Địa Ngục vô gián càng đau khổ bấy nhiêu” 
 
 Lời của Ngài Địa Tạng làm Bần ni và Hai vị Đại 
Sĩ bùi ngùi, thương sót các chúng sanh đang thọ khổ 
nơi vô gián Địa Ngục. 
 
 Qua khỏi tầng trời nầy, hư không biến thành 
màu Kim quang rực rỡ, từ xa đã thấy những cung 
Điện Đền đài ẩn hiện.  Cảnh xinh đẹp lạ thường, có 

 - 87 -



       Cöïc Laïc Di Luaän Ñaïo                
 
những con suối và những cầu đá bắt ngang qua uốn 
lượn giữa những đám mây ngủ sắc tuyệt đẹp. 
 
 Ngài Văn Thù chỉ cây cầu bắt qua một vực 
thẵm dài vô tận nói: 
 
 “Đây là Thiên Lý Kiều, những chư Thiên cõi 
thấp không thể bước qua hoặc bay qua được nên 
không thể vào cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên.  Các chư 
Quỷ thần nhìn thấy vực sâu thẵm nầy rất kinh sợ mất 
hết thần thông.  Muốn bước qua hoặc bay qua phải là 
những vị có đạo hạnh, giới luật tinh nghiêm mới có thể 
qua được Thiên Lý Kiều vào trụ xứ của Ngài Di Lặc 
Thiên Tôn. 
 
 Ngài Địa Tạng cười với Bần ni:  
 
 “Hôm nay Pháp hữu có dịp bay lượn qua Thiên 
Lý Kiều” 
 
 Bần ni nhìn Thiên Lý Kiều và vực thẵm lòng 
phân vân không biết bay qua khỏi không, Ngài Văn 
Thù biết tâm ý Bần ni nên mĩm cười: 
 
 “Đạo lực của Pháp hữu mười cây Thiên Lý Kiều 
chấp lại cũng bay qua dễ dàng” 
 
 Nói xong Ngài Văn Thù vổ vào bờm Thanh Sư: 
  

“Thanh Sư! Bay qua Thiên Lý Kiều mau”  
 
Thanh Sư gầm lên thị uy và thân nó bay nhanh 

như lằn chớp phút chốc dạng bên kia cầu. 
 
 Ngài Phổ Hiền nhìn Địa Tạng và Bần ni: 
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 “Chúng ta đồng bay qua cho kịp với Văn Thù 
Đại Sĩ” 
 
 Ngài vỗ vào cặp ngà Bạch Tượng, Bạch Tượng 
rống lên và bay qua thật nhanh. 
 
 Ngài Địa Tạng thấy Bần ni lo sợ nên nói: 
 
 “Mời Pháp hữu cùng Bãn Vương bay qua Thiên 
Lý Kiều nầy” 
 
 Bần ni vận lực trong tâm đưa Tòa sen bay bỗng 
lên vượt qua Thiên Lý Kiều. 
 
 Ngài Địa Tạng cỡi Đề Thính bay bên cạnh hỏi 
Bần ni: 
 
 “Pháp hữu thấy Thiên Lý Kiều và vực thẵm như 
thế nào?” 
 
 Bần ni trả lời: 
 
 “Vực thẵm không thấy đáy, cầu Thiên Lý không 
thấy bờ đến, Bần ni lòng hơi sợ” 
 
 Ngài Địa Tạng nhìn Bần ni mĩm cười không nói.  
Khi bay đến giữa cầu, hơi lạnh buốt từ vực thẵm 
phóng lên như muốn lôi cuốn Bần ni vào đáy vực.  
Bần ni vội vận tâm cho Tòa sen bay cao lên. 
 
 Chẳng bao lâu Bần ni nhìn phía trước thấy Ngài 
Văn Thù và Phổ Hiền đứng đợi, Bần ni vội nói: 
 
 “Thiên Lý Kiều nguy hiễm quá, không khéo dễ 
rơi vào vực thẵm” 
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 Ba vị Đại Sĩ nhìn Bần ni cười vui vẻ: 
 
 “Thiên Lý Kiều nguy hiễm nhưng không bằng 
tâm sân giận của chúng sanh” 
 
 Bần ni hiểu ý Ba vị Đại Sĩ nên mĩm cười đáp lễ: 
 
 “Đúng vậy! Thiên Lý nguy hiễm vạn phần 
nhưng không bằng sân hận ngủ ngầm trong tâm” 
 
 Cả Ba vị Đại Sĩ cười to vui vẻ: 
 
 “Đúng thế, đúng thế!  Ai bỏ được sân hận qua 
cầu Thiên Lý dễ như cầm muỗng ăn cơm.” 
 
 Bấy giờ Ngài Văn Thù đưa tay chỉ về phía 
trước, Bần ni nhìn theo thấy một cung Điện nguy nga 
tráng lệ vô cùng.  Bao chung quanh là những cung 
Điện nhỏ hơn nhưng vẫn làm bằng vàng, ngọc sáng 
chói. 
 
 Ngài Văn Thù nói: 
 
 “Đấy là Điện Bữu Trang Nghiêm trụ xứ của các 
Thiên Vương cõi trời Đâu Xuất” 
 
 Vừa nói xong Ngài Văn Thù mời tất cả đồng cất 
bước về hướng trước. 
 
 Cảnh giới Đâu Xuất Đà Thiên không có mặt trời 
và mặt trăng nhưng sáng rực rỡ nhờ các bảo châu 
vàng ngọc trên mặt đất và ánh Hào quang tỏa sáng từ 
thân các Chư Thiên cõi Đâu Xuất. 
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 Bầu trời cõi Đâu Xuất không có mây.  Tất cả hư 
không đều chói sáng màu vàng huỳnh Kim.  Đất bằng 
vàng ròng pha lẫn với ngọc ma ni phát ra những tia 
sáng rực rỡ.  Những cung Điện nơi Đâu Xuất Đà 
Thiên to lớn dị thường.  Nếu cung Điện nầy xây ở 
nhân gian, ai muốn đi thăm các phòng ốc, phải mất 
trên một tuần.  Trên mỗi cung Điện đều có khắc tên 
các vị Thiên Vương đang trụ xứ nơi đó. 
 
 Bần ni và Ba vị Đại Sĩ đến gần một cung Điện 
to lớn nhất, Bần ni nhìn thấy tấm bãng bằng ngọc ma 
ni với hàng chữ “Đâu Xuất Thiên Cung Diệu Bữu 
Trang Nghiêm Điện” 
 
 Bãng nầy được nâng đỡ bỡi Hai rồng vàng 
sống động, muôn ngàn tia sáng phát ra từ tấm bãng 
nầy. 
 
 Bần ni bỗng nghe trên hư không tiếng Thiên 
nhạc reo vang, hoa trời tuông rơi đầy đất, một âm 
thanh vang dội: 
 
 “Các Thiên Vương Đâu Xuất Đà Thiên cung 
nghinh Tứ vị Đại Sĩ quang lâm Diệu Bữu Trang 
Nghiêm Điện” 
 
 Bấy giờ từ trong cung Điện bước ra Ba vị Thiên 
Vương đi đầu, theo sau là vạn ức Thiên tử.  Các Thiên 
Vương nầy thân mặc long bào, lưng mang đai ngọc và 
mũ đội là chiên đàn ma ni bữu châu. 
 
 Tất cả các Thiên Vương và Thiên tử tiến đến 
trước mặt Bần ni và Ba vị Đại Sĩ đều cúi xuống quỳ 
đãnh lễ: 
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 “Chúng con Thiên Vương Tịnh Quang, Tịnh 
Nguyệt và Tri Túc Thiên Vương cùng các Thiên tử cõi 
Đâu Xuất khấu đầu đãnh lễ Bốn vị Đại Sĩ thượng 
nhơn”  

 
Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng và Bần ni 

chấp tay trước ngực niệm Phật hiệu.   
 
Ngài Văn Thù tiến lên đưa tay đỡ từng vị Thiên 

Vương đứng dậy và nói: 
 
 “Hôm nay Lão Tăng và Tam vị Bồ Tát đến đây 
làm phiền quý Thiên Vương, bỡi Lão Tăng muốn mời 
Ngài Di Lặc Thiên Tôn đến Cực Lạc Quốc dự Đại hội 
giãng Kinh và vấn an Đức A Di Đà Như Lai” 
 
 Ba vị Thiên Vương vui vẻ mĩm cười: 
 
 “Đâu Xuất Đà Thiên có phước hôm nay được 
thấy tôn nhan của Bốn vị Đại Bồ Tát” 
 
 Nói xong các Thiên tử đều đứng thành Hai 
hàng làm lễ tiếp rước Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Địa 
Tạng và Bần ni vào cung. 
 
 Cung Điện Diệu Bữu Trang Nghiêm rộng lớn vô 
cùng. Trang nghiêm bằng châu ngọc ma ni, tràng 
phan bảo cái.  Đây là pháp đường mỗi tháng một lần 
các Chư Thiên tử về hội họp và vấn an các vị Thiên 
Vương cai quãn cung trời Đâu Xuất. 
 
 Bần ni nhìn thấy các Thiên Vương, Thiên 
Tướng, Thiên nữ thân cao lớn hơn người nhân gian 
cả Chục lần và thiên y các vị trời mặc lấp lánh hàng 
ngàn Hào quang chiếu sáng.  Người ở nhân gian 
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muốn tu về cõi trời Đâu Xuất phải vâng giữ Thập 
Thiện và tu hành các pháp Bố thí, Giữ giới và Thiền 
định.  Khi lâm chung sẽ được Kim Đồng, Ngọc Nữ và 
các Thiên Vương cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên đích thân 
đón rước. 
 
 Bần ni và các Đại Bồ Tát đi khoãng 15 phút thì 
vào Điện rồng của Thiên Vương.  Nơi đây có sẳn các 
Bữu tòa cao rộng bằng chất Kim cương trên có tràng 
phan, bảo cái che phủ, các vị Thiên Vương mời Bần ni 
và các Đại Bồ Tát ngồi lên Bữu tòa nầy. 
 
 Khi an tọa xong, các vị Thiên Vương sai Kim 
Đồng, Ngọc Nữ dâng bánh mật và trà mời Bần ni và 
các vị Bồ Tát. 
 
 Vị Thiên Vương Tri Túc đứng dậy chấp tay 
hướng về Ngài Văn Thù thưa rằng: 
 
 “Từ khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, cõi trời 
Đâu Xuất vắng bóng các vị Đại Sĩ.  Hôm nay chúng 
con được tiếp đón các Ngài nơi Diệu Bữu Trang 
Nghiêm Điện là một phước đức lớn cho chúng con.  
Xin các Đại Sĩ từ bi nhận bánh mật và nước suối 
Thiên Thủy chúng con cúng dường, để cõi Đâu Xuất 
Đà Thiên thường được pháp quang các Ngài gia hộ.  
Nói xong vị Thiên Vương chấp tay cung kính và mời 
các Đại Sĩ cùng các Thiên tướng, Thiên nữ uống trà 
ăn bánh mật. 
 
 Ngài Văn Thù đáp lễ: 
 
 “Hôm nay Lão Tăng vào cung Đâu Xuất Đà 
Thiên, trước thăm các Thiên Vương, sau được vấn an 
Ngài Di Lặc Thiên Tôn.  Các Thiên Vương tiếp đón 
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Lão Tăng và các Bồ Tát xin được chứng minh công 
đức của Thiên Vương và Thiên chúng cõi trời Đâu 
Xuất Đà Thiên. 
 
 Nói xong Ngài Văn Thù giới thiệu từng vị đến 
Thiên Vương và Thiên chúng.  Các Thiên Vương và 
Thiên chúng chấp tay cúi đầu đãnh lễ. 
 
 Tịnh Quang Thiên Vương sau khi đãnh lễ các vị 
Đại Sĩ xong, Thiên Vương hỏi Ngài Văn Thù: 
 
 “Ngài Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền và Ngài 
Địa Tạng chúng con đều biết, riêng Đại Sĩ Thanh Tịnh 
Hải Tạng, chúng con chưa từng gặp qua” 
 
 Ba vị Bồ Tát cười vui vẻ: 
 
 “Thiên Vương và Thiên chúng từng gặp qua vị 
Bồ Tát nầy, nhưng nay Ngài thay hình đổi dạng để độ 
chúng sanh trong cõi Ta Bà, nên thiên nhãn của các 
Thiên Vương không nhìn thấy.” 
 
 Ngài Văn Thù quay sang Tịnh Nguyệt Thiên 
Vương nói nhỏ vài câu, gương mặt vị Thiên Vương 
rạng rỡ vui vẻ.  Thiên Vương Tịnh Nguyệt đứng lên 
chấp tay hướng về Bần ni: 
 
 “Không ngờ hôm nay Ngài Hóa thân vào cung 
trời Đâu Xuất, chúng con được chiêm ngưỡng tôn 
nhan, lòng rất vui mừng.” 
 
 Bần ni đứng lên chấp tay trả lễ: 
 
 “Bần ni nghỉ thẹn vô cùng, gần nữa kiếp đời 
chưa độ được người Đệ tử vào cõi thánh” 
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 Ba vị Đại Sĩ cùng các Thiên Vương đồng nói: 
 
 “Đại Sĩ Hóa thân xuống trần là phước lớn cho 
cõi nhân gian.  Chẳng bao lâu các Hóa thân Thánh 
Tăng và Đại Sĩ sẽ vào Đạo Tràng của Ngài tu học, làm 
cho Đạo Tràng phát triễn và độ được chúng sanh 
hằng muôn vạn. Bấy giờ Ngài sẽ bận không còn dịp 
dạo chơi cung trời Đâu Xuất như ngày nay” 
 
 Nói xong các Đại Sĩ và Thiên Vương cười vui 
vẻ.  Bấy giờ Ngài Văn Thù quay sang hỏi các vị Thiên 
Vương: 
 
 “Cung trời Đâu Xuất hiện giờ đông các Thiên 
chúng không?” 
 
 Thiên Vương buồn bã trả lời: 
 
 “Đời mạt pháp nầy, người tu Bố thí, Trì giới và 
Thiền định quá ít.  Hầu hết chúng sanh tu chấp vào 
văn ngôn danh tự.  Định lực rất ít, lòng mong hưỡng 
ngũ dục nhân gian qua danh, tài, sắc, lợi do đó ít có 
người sanh về cõi trời nầy. 
 
 Ngài Địa Tạng xen lời: 
 
 “Chỉ tội cho cõi Âm của Bãn Vương đời mạt 
pháp nầy, các cữa Địa ngục đều đông vầy không một 
chỗ trống” 
 
 Nói xong Ngài cúi đầu rơi lệ thương xót các 
sanh chúng.  Bần ni và các Thiên Vương nghe lời nầy 
lòng rất xót thương buồn bã. 
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 Bần ni lấy một bánh mật ăn thữ xem hương vị 
cõi trời ra sau?  Bánh mật vừa vào miệng lập tức tan 
ngay thành muôn vị ngọt và hương vị thơm ngát, tâm 
thần vô cùng khoan khoái. 
 
 Ngài Văn Thù và Phổ Hiền nhìn Bần ni nói: 
 
 “Pháp hữu nên ăn nhiều bánh mật để sau nầy 
thân nhập định lâu hơn và không còn đói khát” 
 
 Bần ni chấp tay cám ơn Hai vị ĐạI Sĩ và ăn tiếp 
một bánh mật. 
 
 Ngài Địa Tạng sau khi uống cạn chun trà và hai 
bánh mật, Ngài nói với các vị Thiên Vương: 
 
 “Bãn Vương cùng các Đại Sĩ Bồ Tát cám ơn sự 
tiếp đãi nồng hậu của các Thiên Vương và Thiên 
chúng, nhưng thời giờ có giới hạn Bãn Vương xin 
được phép vào viếng thăm và vấn an Đức Thiên Tôn 
Di Lặc Bồ Tát” 
 
 Các Thiên Vương đồng chấp tay trả lời: 
 
 “Thiên Tôn Di Lặc thượng nhân đang ở Đại 
Điện trong nội cung Đâu Xuất Đà Thiên.  Chúng con 
xin được dẫn đường để các Đại Sĩ đến Đại Điện 
không lạc đường. 
 
 Ngài Phổ Hiền giải thích với Bần ni: 
 
 “Cung Điện cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên chia làm 
Hai cung.  Bên ngoài gọi là Ngoại Điện do các Thiên 
Vương, và Thiên chúng ở.  Bên trong gọi là Nội Điện 
do Ngài Thiên Tôn Di Lặc và các Bồ Tát ở. 
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 Các chúng sanh ở nhân gian muốn sanh về Nội 
Điện của Ngài Di Lặc Thiên Tôn, trước tiên phát Bồ đề 
tâm, tu Thập Thiện, Trì giới, Bố thí, Thiền định và hồi 
hướng các công đức lành nầy về cõi Nội Điện Đâu 
Xuất Đà Thiên, khi lâm chung được Kim Đồng, Ngọc 
Nữ đem tràng phan bão cái cùng các Thiên chúng các 
cõi Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma đến tiếp rước. 
 
 Khi đến Ngoại Điện cung Đâu Xuất sẽ được 
Ngài Di Lặc Thiên Tôn cùng 500 vạn ức Thiên tử trời 
Đâu Xuất đến tán thán công đức và sau đó được nhập 
vào Đại chúng Bồ Tát tu học ở Nội Điện cung Đâu 
Xuất.” 
 
 Ngài Phổ Hiền vừa đi vừa đàm đạo với Bần ni. 
Chẳng bao lâu đến một Bão lâu, dinh thự trang 
nghiêm thanh tịnh, nơi đây Hào quang sắc vàng óng 
ánh phát từ Bão lâu phóng ánh sáng rực rỡ lên hư 
không. 
 
 Bão lâu nầy làm bằng chất ma ni Kim cương 
ngọc lưu ly màu xanh biếc.  Trước cửa Bão lâu có một 
tấm bãng bằng vàng khắc chữ bằng cách để những 
viên hồng ngọc theo thứ lợp tạo thành hàng chữ: 
 
 “Diệu Pháp Đường Công Đức Trang Nghiêm 
Nội Điện” 
 
 Không khí nơi đây Tinh Khiết vô cùng.  Trong 
hư không là những ánh Hào quang sắc vàng uốn 
lượng theo chiều gió thiên nhạc du dương, hoa trời đủ 
sắc tung rãi trong hư không cúng dường các Bồ Tát.  
Cảnh giới nầy đẹp vô cùng không có bút mực nào tã 
hết được. 
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 Khi vào cảnh giới Nội Điện nầy Bần ni cãm thấy 
toàn thân như hòa hẵn với hư không, tâm niệm tinh 
khiết lắng trong, thân nhẹ nhàng khoan khoái quên tất 
cả phiền não cõi đời. Cảnh giới nầy kết tựu bỡi từ tâm 
các vị Bồ Tát cõi Nội Điện, do đó người được vào cõi 
Nội Điện dù là bậc phàm phu, tất cả dục vọng, phiền 
não thất tình tan biến ngay lập tức, nhường lại lòng vị 
tha yêu thương dâng ngập trong tâm hồn.   
 

Các vị Thiên Vương đưa đến đây thì dừng lại 
Một vị chấp tay nói: 

 
“Chúng con chỉ đưa các Đại Sĩ đến đây, chúng 

con không được phép vào trụ xứ của Di Lặc Thiên 
Tôn, bỡi tâm niệm chúng con chưa hoàn toàn thanh 
tịnh, không thể vào vì làm ô uế cõi Tinh Khiết của các 
vị Bồ Tát.” 

 
Bần ni và Ba vị Đại Sĩ đồng nói lời cám ơn và 

chúc phước cho các vị Thiên Vương.  Các vị Thiên 
Vương đều quỳ xuống đãnh lễ Ngài Văn Thù, Phổ 
Hiền, Địa Tạng và Bần ni rồi lần lượt quay ra trỡ về 
Ngoại Điện Đâu Xuất Đà Thiên. Bấy giờ trên hư không  
Thiên nhạc vang rền, mưa hoa từng cụm lớn rơi 
xuống cúng dường, một âm thanh từ bi vang lên: 

 
“Thiên Tôn nầy có công đức bao nhiêu, hôm 

nay được Bốn vị Đại Sĩ quang lâm, rất lấy làm hân 
hạnh” 
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Tiếng theo lời nói là tiếng đại hồng chung vang 
rền. Bần ni nhìn vào cữa Bão lâu thấy một vị Thiên 
Tôn mặc Bộ Thiên y màu tím thẫm, gương mặt thanh 
tú trang nghiêm từ bi vô lượng.  Thân đầy đủ 32 tướng 
Đại trượng phu.  Phía sau vạn ức chư Bồ Tát đang 
tiến ra tiếp rước. 

 
Vừa thấy Bần ni, Văn Thù, Phổ Hiền và Đại Sĩ 

Địa Tạng Vương, Ngài Di Lặc Thiên Tôn chấp tay xá: 
 

“Cung nghinh các Đại Sĩ đến viếng cung Đâu 
Xuất Nội Điện” 

 
Bần ni và Ba vị  Bồ Tát xá đáp lễ, Ngài Văn Thù 

nói: 
 
“Mỗi năm Lão Tăng cùng các Pháp hữu đều 

đến đây.  Trước vấn an Thiên Tôn, sau mời Thiên Tôn 
cùng với Lão Tăng và Ba vị Bồ Tát vân du Cực Lạc 
Quốc, vấn an Đức Thế Tôn A Di Đà Phật” 

 
Bần ni vừa thấy Ngài Di Lặc Thiên Tôn vội vàng 

quỳ xuống chấp tay đãnh lễ.  Ngài Di Lặc đưa tay 
vàng đỡ dậy và nói: 

 
“Pháp hữu và Thiên Tôn đâu phải người xa lạ. 

Lúc Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, những pháp 
hội quan trọng có chư Bồ Tát thăm dự, Thiên Tôn 
cùng Pháp hữu đều có mặt, chúng ta quen thân với 
nhau từ vô lượng kiếp rồi” 

 
Bần ni đứng dậy xá Thiên Tôn và nói: 
 
“Cám ơn Thiên Tôn còn nhớ những thâm tình 

nầy” 
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Ngài Di Lặc mĩm cười nói: 
 
“Ngoài tình bằng hữu, Thiên Tôn vẫn còn nhớ 

ân của Pháp hữu, bỡi Sư Đệ A Nan khi Hóa thân vào 
cõi Ta Bà độ chúng sanh, mỗi lần gặp nạn đều nhờ ơn 
Pháp hữu tế độ. 

 
Ngài Di Lặc gọi A Nan là Sư Đệ bỡi trong vô 

lượng kiếp Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài 
Di Lặc Thiên Tôn cùng A Nan Tôn giã là anh em ruột 
đồng phát tâm tu hành, cũng giống như Ngài Văn Thù, 
Phổ Hiền và Quán Thế Âm đều Hóa thân xuống trần 
gian làm Chị em ruột, con của vua Diệu Trang Vương, 
Ngài Văn Thù là chị cả tên Diệu Thanh, Phổ Hiền Chị 
thứ tên Diệu Âm và Ngài Quán Thế Âm em út tên Diệu 
Thiện các chư Bồ Tát tùy duyên Hóa thân vào cõi Trần 
lúc làm Cha con, Mẹ con, Anh em, Chị em, Bạn hữu, 
Vợ chồng mục đích là nương theo duyên Thế gian mà 
độ chúng sanh thoát luân hồi đau khổ. 

 
Sự biến hoá của các Bồ Tát vượt ngoài sự suy 

nghỉ phàm tình Thế gian, do đó khi các Ngài hiện thân 
nơi cõi trần chẳng một ai biết.  Có khi thế nhân vô tình 
huỷ nhục, đánh đập thị phi các Ngài, như truyện Quan 
Âm Thị Kính.  Ngài Quán Âm bị chúng sanh huỷ nhục 
đánh đập, ngài có lòng từ bi nuôi con Thị Mầu, nhưng 
khi đi xin sữa cho đứa bé uống đều bị chúng sanh 
buông lời nhiếc mắng và phun nước miếng vào mặt 
nhưng ngài không hờn giận, một mực yêu thương 
chúng sanh, Ngài thường Hóa thân nơi cõi nhân gian, 
kiếp nào của Ngài cũng gian truân cơ cực mục đích là 
cứu vớt người có thiện duyên.  

 
Ngài Di Lặc đàm đạo với Bần ni xong, Ngài 

chấp tay hướng về Ba vị Đại Sĩ Văn Thù, Phổ Hiền, 
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Địa Tạng Vương và Bần ni mời nhập cung Điện.  
Tiếng thiên nhạc du dương vang lên, các Thiên nữ 
mỗi vị cầm giỏ hoa, tung rãi hoa dẫn đường tiến vào 
Diệu Pháp Đường. 

 
Diệu Pháp Đường là nơi Ngài Thiên Tôn Di Lặc 

giãng Kinh cho các Bồ Tát trong Nội Điện nghe và 
cũng là nơi đón tiếp các Đức Phật và các chư Đại Bồ 
Tát ở Thập phương đến thăm viếng. 

 
Trong Diệu Pháp Đường chính giữa là Bão Tọa 

làm bằng ma ni chiên đàn và Kim cương ngọc bích.  
Bão Tọa nầy rộng lớn vô cùng và thân Ngài Di Lặc 
cũng cao lớn vượt bực. Các chư Bồ Tát ngồi bên dưới 
được trang hoàng với Bão Tọa nhỏ hơn.  Hầu hết các 
chư Bồ Tát ở đây đều mặc pháp phục màu xanh vận y 
màu đỏ, thân tướng các Ngài vô cùng trang nghiêm và 
Hào quang chiếu sáng.  Bần ni nhìn các vị Bồ Tát ở 
đây thấy đủ chủng tộc, nhưng đông nhất là những 
người Trung Hoa, Nhật Bổn, Đài Loan, v.v…. 

 
Có lẻ Ngài Di Lặc biết trước chuyến thăm viếng 

nầy, nên Ngài đã dọn các Bão Tọa sẵn ngang hàng 
với Bão Tọa của Ngài. 

 
Đức Di Lặc Thiên Tôn ngự Bão Tọa ở giữa, 

bên hữu là Ngài Phổ Hiền và Bần ni, bên tã là Ngài 
Văn Thù và Địa Tạng Vương Bồ Tát.  Sau khi an tọa 
xong Ngài Di Lặc lên tiếng: 

 
Hôm nay các Thiên nữ vừa cúng dường lên 

Thiên Tôn những trái “Lâu Chi” rất thơm ngon.  Xin 
mời Bốn vị Đại Sĩ thưỡng thức trái Lâu Chi đặc biệt 
nầy ở cõi Đâu Xuất Đà Thiên.  Ngài vừa nói xong các 
vị Thiên nữ đặt trước mặt Bần ni và các vị Đại Sĩ bình 
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bát vàng, nấp bình bằng ngọc trong có đựng trái Lâu 
Chi.  Ngài Di Lặc cùng các Bồ Tát cúi đầu mật niệm 
trước khi ăn, sau khi mật niệm xong Ngài Di Lặc đưa 
tay mời tất cả Bồ Tát đang tham dự. Được Ngài Di 
Lặc mời Bần ni vội mở nấp bình và khi nhìn vào Bần 
ni giựt mình kinh sợ bỡi trong bình bát là một đầu lâu 
còn tóc đầy đủ. Bần ni buông tay làm chiếc muỗng 
đang cầm tay rớt xuống vang tiếng động rất lớn, các 
chư Bồ Tát đều nhìn về phía Bần ni và như chợt hiểu 
các Ngài mĩm cười. 

 
Ngài Di Lặc cười vui vẻ nói: 
 
“Có lẻ trái Lâu Chi nầy giống đầu lâu ở Thế 

gian nên Pháp hữu kinh sợ chứ gì?  Hôm nay Thiên 
Tôn cho Pháp hữu biết bên Tiên đạo các Thượng tiên 
đều có trồng cây nhân sâm.  Cây nầy Một ngàn năm 
ra hoa, Hai ngàn năm thành trái và Ba ngàn năm trái 
chín ăn rất bổ khoẻ và sống mãi không già. Trái nầy 
hình dáng giống như đứa trẻ sơ sinh đỏ ấu, mắt mũi 
tay chân đều đầy đủ.  Phàm nhân nhìn trái nầy kinh sợ 
không giám cắt ra ăn, bởi vì phước đức kém nên tâm 
mới sanh ra phân biệt nầy.  Các Thượng tiên ở địa vị 
thấp cũng không được dự hội “Nhân Sâm Quả”. 

 
Trên cung Đâu Xuất nầy, nơi vườn ngự uyễn 

của Thiên Tôn trồng rất nhiều cây Lâu Chi để đãi 
khách.  Cây nầy kỵ ánh sáng mặt trời và mặt trăng do 
đó không thể trồng được ở cõi trời thấp như cõi Tứ 
Thiên Vương và Đao Lợi.  Cây nầy sống bằng thiên 
khí không cần tưới nước thiên thủy, Hai ngàn năm trổ 
hoa, Ba ngàn năm ra trái, và Năm ngàn năm trái mới 
chín và được hái vào đãi khách. 
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Trái Lâu Chi nầy hương vị thơm ngon và bổ 
khoẻ.  Ăn vào thân nhẹ có thể bay khắp mười phương 
không mệt, tuổi thọ tăng hàng vạn tuổi, các phiền não 
trong tâm được tiêu trừ.  Phàm nhân được trái Lâu 
Chi nầy, thân thể thường phát hương thơm, miệng 
tinh khiết mùi hương trong sạch bay ra, phiền não tiêu 
trừ, tu không bao lâu sẽ vào Thánh quả thứ nhì Tư đà 
hàm. 

 
Vì trái Lâu Chi quý như vậy, Thiên Tôn mới để 

dành đãi những bằng hữu thân tình. 
 
Bần ni nghe Ngài Di Lặc Thiên Tôn giãi thích 

xong, lòng hết lo sợ, mở bình bát ra, dùng muỗng 
ngọc múc ăn.  Đúng như lời Ngài Di Lặc nói trái Lâu 
Chi  ngon ngọt vô cùng, hương vị thơm bát ngát.  Trên 
Thế gian nầy không có vật gì ngon thơm như trái Lâu 
Chi. 

 
Trái nầy bên trong gồm Hai phần: 
 
- Từ trên đỉnh trái một chất lõng màu trắng 

giống như sữa đặc. 
 
- Ăn hết màu trắng là đến phần màu đỏ, phần 

nầy thơm ngon như cam lộ thủy, ăn vào mát 
cả ruột gan. 

 
Bần ni ăn xong nhìn Ngài Di Lặc nói: 
 

 “Thiên Tôn có thể cho Bần ni một quả Lâu Chi 
đem về Thế gian làm bằng chứng không?” 
 
 Ngài Di Lặc nhìn Bần ni nói: 
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 “Thiên Tôn sẵn sàng cho Pháp hữu mang về 
nhưng trái nầy khi gặp ánh sáng mặt trời, mặt trăng là 
tan rã ngay, vì thế nơi nhân gian không có giống cây 
Lâu Chi nầy” 
 
 Bần ni nghe xong, lòng thầm tiếc vì không được 
đem cây Lâu Chi nầy gây giống trồng ở nhân gian. 
 
 Bần ni chấp tay cung kính thưa với Di Lặc 
Thiên Tôn: 
 
 “Kính bạch Thiên Tôn! Cõi Ta Bà từ khi Đức 
Thế Tôn Mâu Ni Phật nhập niết bàn, Thế gian lu dần 
chánh pháp.  Bần ni cung thỉnh Thiên Tôn Hóa thân 
xuống Trần gian cứu độ sanh linh vượt thoát luân hồi 
khổ. 
 
 Ngài Địa Tạng thêm lời: 
 
 “Bạch Thiên Tôn!  Lời cung thỉnh của Pháp hữu 
Thanh Tịnh Hải Tạng rất chí lý cùng ý nghỉ với Bãn 
Vương.  Cầu xin Thiên Tôn từ bi ban phước cho 
chúng sanh cõi Ta Bà để Địa ngục vắng đi bóng tội 
nhân” 
 
 Tất cả các chư Bồ Tát đều nhìn Thiên Tôn chờ 
câu trả lời. 
 
 Ngài Di Lặc trầm ngâm giây phút rồi trả lời: 
 
 “Khi quý Đại Sĩ trồng cây, nếu thấy trái còn 
xanh tươi chưa thật chín hẵn, quý Đại Sĩ có nên hái 
không?” 
 
 Tất cả chư Bồ Tát và Bần ni đồng trả lời: 
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 “Thưa Thiên Tôn không nên hái” 
 
 Ngài Di Lặc mĩm cười tiếp lời: 
 
 “Chúng sanh cõi Ta Bà tu hành vô lượng kiếp 
mới tiến hóa vào cõi Thánh, vượt sanh tử luân hồi, tất 
cả sanh linh có tâm tiến hóa cao đã được Đức Thế 
Tôn cứu độ hết rồi. Cõi Ta Bà hiện giờ còn lại những 
chúng sanh đang tu học và chờ đợi thời gian tiến hóa 
vượt nhân, thiên để vào bậc Thánh.  Những chúng 
sanh nầy phải trãi qua một thời gian lâu xa mới thành 
đạo.  Chính Thiên Tôn cũng chờ đợi thời gian đó để 
lâm phàm thuyết pháp độ các sanh chúng nầy thoát 
luân hồi đắc Thánh giã. 
 
 Hiện giờ nếu Thiên Tôn Hóa thân xuống trần 
chỉ mệt sức nhọc tâm không cứu độ được ai.  Nói 
xong Ngài Di Lặc nhìn Bần ni và nói tiếp: 
 
 “Quý Đại Sĩ nhìn Ngài Thanh Tịnh Hải Tạng! 
Lòng từ bi rất lớn, mỗi kiếp đều hiện thân cõi Ta Bà, 
nhưng đến giờ cũng chưa độ được nhiều chúng 
sanh.” 
 
 Bần ni chấp tay cung kính: 
 
 “Bần ni tài hèn sức kém, nhưng lòng thương 
xót chúng sanh canh cánh bên lòng.  Mỗi kiếp tùy 
duyên hiện thân, đến nay cũng chưa độ được bao 
nhiêu người.” 
 
 Nói xong Bần ni thấy lòng buồn bã vô cùng.  
Chúng sanh nơi cõi Ta Bà ham mê ngũ dục, có bao  
nhiêu người bỏ được danh sắc tài lợi để xuất gia bỏ 
sông mê vào bờ giác. 
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 Ngài Văn Thù và Phổ Hiền an ũi Bần ni: 
 
 “Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật đã huyền 
ký, trong đời mạt pháp, người tu hành rất đông, nhưng 
phần lớn không tỏ ngộ được bãn tâm chạy theo âm 
thanh sắc tướng và không được minh Sư dẫn dắt, do 
đó số người đắc đạo rất ít, Ngài Thanh Tịnh Hải Tạng 
đừng ưu sầu nữa.” 
 
 Ngài Di Lặc Thiên Tôn nói thêm vào: 
 
 “Trong thời mạt pháp nầy, bất luận chúng sanh 
nào tu trì đúng Giới, Định, Huệ, Thân và Tâm không 
phạm vào các cấm giới quan trọng như Sát, Đạo, 
Dâm, Vọng tất cả đều đắc đạo lúc lâm chung, và 
chúng sanh cõi Ta Bà có ước nguyện muốn sinh về 
Nội Điện Đâu Xuất Đà Thiên chúng Bồ Tát sẽ đến tận 
nơi bên giường bệnh cùng Kim Đồng, Ngọc Nữ mang 
tràng phan Bão cái rước về “Diệu Pháp Đường Nội 
Điện” 
 
 Bần ni nghe Ngài Di Lặc Thiên Tôn nói đều nầy 
lòng vô cùng hoan hỷ.  Bần ni biết Ngài Di Lặc tu “Từ 
Tam Muội”, nên sức từ bi ở Ngài rất cao cả.  Ngài yêu 
thương chúng sanh cõi Ta Bà như con ruột, nhưng vì 
sự tiến hóa tâm linh cần thời gian để linh hồn thấu rõ 
vạn pháp để tiêu trừ nghiệp lực, nên Ngài chưa ra tay 
tiếp độ đến thời thượng nguyên ở kiếp tăng lúc tuổi 
thọ người Thế gian đạt đến 84,000 tuổi, lúc đó Di Lặc 
Thiên Tôn sẽ lâm phàm và trong Ba lần pháp hội sẽ 
cứu độ tất cã 282 ức chúng sanh đắc quả vô sanh A 
La Hán. 
 
 Bấy giờ Ngài Văn Thù Bồ Tát nhìn Bần ni và 
các Đại Sĩ nói: 
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 “Thời giờ không còn nhiều, Lão Tăng xin mời 
các Đại Sĩ Pháp hữu chuẩn bị du hành đến Cực Lạc 
Quốc, trước vấn an sức khoẻ Đức Thế Tôn A Di Đà 
Như Lai và sau đó tham dự pháp hội giãng Kinh mỗi 
năm chỉ mở một lần cho các Đại Sĩ ở mười phương 
về tham dự.” 
 
 Ngài Di Lặc Thiên Tôn nói: 
 
 “Nơi cung Nội Điện rất nhiều vật quý báu nơi 
Thế gian chưa hề có mời quý Đại Sĩ tham quan” 
 
 Ngài Phổ Hiền và Địa Tạng đồng nói: 
 
 “Cám ơn sự chân tình của Thiên Tôn chúng tôi 
“Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng” ở lại thiên cung 
ngắm cảnh bao lâu cũng được nhưng Pháp hữu 
Thanh Tịnh Hải Tạng là Hóa thân phàm nhân, ở đây 
lâu dưới trần nhục thân tan rã mất, xin Thiên Tôn cho 
một ngày khác.  Khi Hóa thân Pháp hữu Thanh Tịnh 
Hải Tạng viên mãn hạnh nguyện độ sanh, hòa nhập 
vào pháp thân, chúng tôi sẽ cùng Pháp hữu đến đây 
tham quan vườn ngự uyễn của Thiên Tôn” 
 
 Ngài Di Lặc Thiên Tôn nhìn Bần ni mĩm cười: 
 
 “Chẳng còn bao lâu nữa, Pháp hữu sẽ nhập lại 
pháp giới thân.  Bấy giờ nên cùng với Ba vị Đại Sĩ trở 
lại đây, trước đàm đạo, sau xem phong cảnh cung Nội 
Điện của Thiên Tôn, đây là lời mời thân tình Thiên Tôn 
gởi đến quý Đại Sĩ.” 
 
 Bần ni cùng Ba vị Đại Sĩ đứng lên chấp tay 
cung kính nhận lời. 
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 Ngài Thiên Tôn Di Lặc cười vui vẻ, Ngài cho gọi 
Một vị Bồ Tát là Sư Tử Vương Minh Quang chăm coi 
cung Điện khi Ngài vắng mặt. 
 
 Sư Tử Vương Minh Quang quỳ xuống chấp tay 
lãnh lệnh: 
 
 “Xin Thiên Tôn Sư Phụ an tâm, dạo chơi vui vẻ, 
chúng con cùng Thiên Vương Hai cung Nội và Ngoại 
Điện Đâu Xuất Đà Thiên kính lời thỉnh an sức khoẻ 
Đức Thế Tôn A Di Đà Như Lai. 
 
 Ngài Thiên Tôn vui vẻ cùng Bần ni và Ba Đại Sĩ 
bước ra cổng lớn của Diệu Pháp Đường các Thiên 
chúng Bồ Tát đều quỳ gối đãnh lễ đưa tiễn: 
 
 “Chúc Thiên Tôn Sư Phụ và Tứ vị Đại Sĩ du 
hành Cực Lạc Quốc vui vẻ và bình an” 
 
 Ngài Thiên Tôn Di Lặc nhìn Bần ni nói: 
  
 “Thiên Tôn không thích cỡi thú, chỉ thích ngồi 
Đài Kim Cang vân hành giống như Pháp hữu Thanh 
Tịnh Hải Tạng.” 
 
 Ngài Văn Thù mĩm cười nói: 
 
 “Thế giới Cực Lạc Lão Tăng thường đến viếng 
thăm, để Lão Tăng dẫn đường.”  Nói xong Ngài đằng 
vân ngồi lên lưng Thanh Sư, Ngài Phổ Hiền ngồi trên 
lưng Bạch Tượng Vương, Ngài Địa Tạng ngồi trên 
lưng Đề Thính bay bỗng lên hư không hướng về 
Phương Tây, Ngài Thiên Tôn Di Lặc và Bần ni ngồi 
Đài Kim Cang bay theo. 
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 Các Đại Bồ Tát và Bần ni bay chẳng bao lâu thì 
thấy trước mặt cảnh giới trang nghiêm thù thắng, Hào 
quang màu huỳnh Kim chiếu sáng cả hư không. 
 
  Ngài Văn Thù chỉ Bần ni và nói: 
 
 “Phía trước là cảnh giới Cực Lạc Quốc, chúng 
ta sắp đến nơi rồi” 
 
 Bần ni và các Đại Bồ Tát bay lần xuống thấp. 
Bần ni nhìn thấy một Thế giới trang nghiêm và rộng 
lớn không thể nào tưỡng tượng nổi.  Đất bằng lưu ly 
và cát vàng chiếu sáng lấp lánh. Thế giới nầy được 
bao che bởi những hàng cây cổ thọ làm bằng tứ bão 
cao lớn dị thường. Khoãng cách tư cây nầy qua cây 
kia được giăng rủ bỡi màng lưới báu làm bằng ngọc 
ma ni chiếu sáng lấp lánh trông đẹp mắt vô cùng. 
 
 Những lá cây cổ thọ làm bằng ngọc xanh biếc, 
đầu lá nhọn như mũi thương, có lá có Năm đầu, có lá 
có Tám đầu ánh sáng xanh biếc.  Trên những cành 
cây cổ thọ có rất nhiều giống chim. Bần ni nhìn thấy 
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loại chim cộng mạng Hai đầu hoặc Bốn đầu đang hót 
những âm thanh thánh thoát.  Dưới thân cây có nhiều 
chim công hạc trắng hót lên những âm thanh vui tai 
làm cho ai nghe cũng tan biến hết phiền não. 
 
 Ngài Phổ Hiền chỉ một con chim mình đủ sắc 
trên lông, đầu màu vàng và mỏ màu đỏ đang cất tiếng 
vui tươi, ai nghe lòng rất thanh tịnh, khoan khoái và 
bão Bần ni: 
 
 “Pháp hửu! Loài chim nầy hiếm quý đây là chim 
ca lăng tần già.” 
 
 Bần ni đã nhìn thấy nhiều loại chim ở Thế gian, 
nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loài chim xinh đẹp và 
hót rất hay như chim ca lăng tần già. 
 
 Bấy giờ Ngài Văn Thù lên tiếng: 
 
 “Chúng ta đã vào thế giới Cực Lạc, quý Đại Sĩ 
nên để Bạch Tượng, Thanh Sư và Đề Thính bên 
ngoài, và chúng ta đi vào Đại hùng Bửu Điện đãnh lễ 
Đức Thế Tôn A Di Đà Phật.” 
 
 Bần ni và các Đại Bồ Tát sửa lại pháp y và từng 
bước một hướng về Đại hùng Bửu Điện nơi Thường 
Tịch Quang trụ xứ của Đức A Di Đà. 
 
 Trên đường đi chúng tôi gặp rất nhiều vị Bồ Tát 
thân sắc vàng trong suốt chấp tay đãnh lễ khi thấy 
chúng tôi đi ngang qua. 
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Đi khoảng Năm phút, phía trước Bần ni là một 
Bửu Điện hùng vỉ ánh Hào quang chiếu sáng ngàn 
trùng.  Bên trong có khoãng 20 vị Bồ Tát tiến ra chào 
hỏi chúng tôi và nói: 
 

“Thế Tôn và các Đại Sĩ đang chờ đợi quý Đại 
Sĩ bên trong Bửu Điện.  Chúng tôi xin cung thỉnh các 
Ngài đồng vào” 
 
 Ngài Văn Thù đi trước theo sau là Di Lặc, Phổ 
Hiền, Địa Tạng và Bần ni. 
 
 Đây là lần đầu tiên Bần ni nhìn thấy một Đại 
hùng Bửu Điện rộng lớn như vậy.  Phía sau và Hai 
bên vách không có ranh giới.  Bần ni ngó lên trên nóc 
càng ngạc nhiên hơn vì chỉ thấy Kim quang rực rỡ 
không nhìn thấy nóc của Bửu Điện. 
 
 Trong Bửu Điện có hàng vạn chư Bồ Tát.  Mỗi 
vị đều ngồi trên Toà sen vây quanh Đức Thế Tôn A Di 
Đà. 
 
 Các vị Bồ Tát nầy khi nhìn thấy các Bồ Tát và 
Bần ni đang tiến vào chánh Điện, các vị Bồ Tát ngồi 
thành Hai hàng chừa lối cho Bần ni và các Đại Bồ Tát. 
 
 Bần ni nhìn phía trước Bửu Điện thấy có Ba 
Tòa sen báu làm bằng ngọc ma ni và Đài Kim Cương 
với 84 ngàn cánh sen Hào quang chiếu sáng.  Trên 
Bão tòa chính giữa là pháp thân Đức Phật A Di Đà.  
Thân Đức Phật như muôn ngàn sắc vàng tử Kim, cao 
lớn vô cùng nhìn như một núi vàng.  Từ nơi thân Hào 
quang phóng ra muôn ngàn màu sắc, chính giữa đôi 
mày của Đức Phật là bạch hào uyễn chuyễn xoáy tròn 
về phía hữu trong giống  như những quả núi lớn.  Đôi 
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mắt Ngài trắng và xanh biếc rộng lớn như biển cả, đẹp 
và trang nghiêm không thể tả.  Hào quang Đức A Di 
Đà chiếu sáng vô lượng thế giới.  Bên tay hữu của 
Đức Thế Tôn là Bồ Tát Đại Thế Chí.  Thân của Bồ Tát 
màu vàng tử Kim, trên đảnh đầu có nhục kế, giữa đôi 
mày có bạch hào chiếu ra màu thất bão. Hào quang từ 
thân Bồ Tát chiếu sáng mười phương.  Bên tay tã của 
Đức Thế Tôn là Bồ Tát Quán Thế Âm.  Thân  của Bồ 
Tát màu vàng tử Kim. Hào quang soi sáng mười 
phương thế giới. Ngài đội mủ Thiên quan, trên mủ có 
những vị hóa Phật.  Giữa đôi mày của Bồ Tát bạch 
hào xoáy về phía hữu phát ánh sáng bảy màu và 
chiếu ra 84 ngàn tia sáng đẹp, trong mỗi tia sáng đều 
có hình Hóa Bồ Tát. 
 
 Trước thân tướng trang nghiêm thanh tịnh của 
Đức Thế Tôn và Hai vị Bồ Tát, Bần ni nhìn mãi mê. 
 
 Bấy giờ Ngài Văn Thù nói với Bần ni và các Đại 
Bồ Tát: 
 
 “Chúng ta đồng vào thỉnh an Đức Thế Tôn” 
 
 Nói xong các Bồ Tát đứng hàng ngang và tiến 
vào chánh Điện làm lễ Đức A Di Đà Phật. 
 
 Bần ni và các Bồ Tát phủ phục quỳ xuống truớc 
Đức A Di Đà và Ngài Văn Thù đại diện các Bồ Tát 
thỉnh an sức khoẻ Đức Phật: 
 
 “Kính Bạch Đức Thế Tôn, chúng con Văn Thù, 
Phổ Hiền, Địa Tạng, Thanh Tịnh Hải Tạng ở cõi Ta Bà 
cùng Ngài Di Lặc Thiên Tôn ở cõi Đâu Xuất xin đãnh 
lễ Đức Thế Tôn. 
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 Thưa Đức Thế Tôn!  Pháp thể Đức Thế Tôn an 
khương không? Chúng sanh Bồ Tát cõi Cực Lạc dễ 
độ không? Đức Thế Tôn vẫn thường an vui và tùy 
duyên tiếp độ chúng sanh mười phương?” 

 
Đức A Di Đà mĩm cười từ hòa: 

 
 “Các Thiện Nam Tử! Đức Thế Tôn luôn an vui, 
pháp thể khinh an, chúng sanh rất dễ độ” 
 
 Bần ni cúi đầu chấp tay thưa: 
 
 “Kính Bạch Đức Thế Tôn!  Con xin Thế Tôn cho 
con được đặc ân thăm viếng cửu phẫm Liên Hoa để 
khi trở về nhân gian, con sẽ thuật lại để chúng sanh 
nơi cõi Ta Bà tin tấn tu hành.” 
 
 Đức Thế Tôn A Di Đà nói: 
 
 “Thiện Nam Tử!  Thế Tôn cho phép con được 
thăm viếng hết thế giới Cực Lạc, để con tùy duyên độ 
sanh” 
 
   Bần ni được Đức Thế Tôn hứa khả lòng vui 
mừng vô cùng.  Bần ni đãnh lễ Ngài Ba lần và đứng 
dậy một lược với chư Đại Sĩ Bồ Tát. 
 
 Đức Phật A Di Đà nhìn Bần ni và các Đại Sĩ, 
Đức Phật nói: 
 
 “Hôm nay Thế Tôn cho các Thiên Nam Tử 
được “Nhập Phật Thân Giới Tam Muội”, để mai nầy 
tùy duyên cứu độ chúng sanh.” 
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 Bần ni nghe Đức Phật nói đang ngơ ngác chưa 
hiểu thì các vị Bồ Tát cười vui: 
 
 “Đây là cơ hôi ngàn năm, Đức Thế Tôn muốn 
chúng ta nhập vào pháp giới thân của Ngài, để hiểu rỏ 
tâm Như Lai, sau nầy đủ khả năng diễn giải và cứu độ 
muôn sanh” 
 
 Bây giờ Bần ni mới thật hiểu, và Bần ni làm 
theo lời Ngài Văn Thù chỉ dạy: 
 
 Ngài Văn Thù đi trước, kế Phổ Hiền, Di Lặc, 
Địa Tạng và Bần ni tiếng thẳng vào pháp thân Đức A 
Di Đà. 
 
 Bần ni nhìn thấy Ngài Văn Thù mất hút trong 
pháp thân Đức A Di Đà và lần lượt từng vị Đại Sĩ cũng 
như thế. 
 
 Bần ni theo gương các vị Đại Bồ Tát đi thẳng 
vào pháp thân Đức A Di Đà, và khi vào bên trong Bần 
ni không còn thấy mình, mà thấy một pháp giới to lớn 
bao trùm muôn vạn loại.  Trong tâm một tình yêu 
thương dâng tràn ngập sự phân biệt giữa ta và chúng 
sanh không còn nữa.  Tất cả bình đẳng và sống trong 
pháp giới đại đồng. Yêu, ghét, giận hờn, nhường lại 
cho lòng từ vô bờ bến, Bần ni quên mình, quên hẵn 
không gian và thời gian . . . . . .  
 
 Không biết Bần ni trụ bao lâu trong “Pháp Giới 
Chư Phật” và khi một niệm phát khởi, Bần ni nhìn lại 
đã thấy cùng các chư Bồ Tát đứng trước mặt Đức A 
Di Đà. 
 
 Bấy giờ Đức A Di Đà nhìn Bần ni bão: 
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 “Thiện Nam Tử!  Con hãy đến đãnh lễ Hai vị Bồ 
Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí.  Hai vị nầy luôn cứu 
hộ cho con” 
 
 Bần ni xin nhắc lại trên cõi Thường Tịch Quang 
chỉ có Tướng Đại Trượng Phu không có Tướng nam, 
nữ như Thế gian và khi Đức A Di Đà Phật gọi Bồ Tát 
ở đây là Thiện Nam Tử. 
 
  Bần ni bước đến trước mặt Quán Thế Âm đê 
đầu đãnh lễ Bồ Tát, Ngài Quán Thế Âm nắm tay Bần 
ni nói: 
 
 “Ở Thế gian con chịu nhiều khổ sở, khi được 
Tâm truyền làm vị Tổ 98 dòng Thiền Tông Pháp Nhãn, 
người đời thường chấp chặc pháp tướng, trọng nam 
khinh nữ.  Dòng Thiền của Đức Thế Tôn Thích Ca 
Mâu Ni Phật được con nghiên vai gánh vác chẳng bao 
lâu sẽ phát triễn rộng rãi ở trời Âu Mỹ.  Con đã trả ân 
chư Phật duy trì được mệnh mạch của Thiền Tông.  
Công đức nầy rất là cao cả làm gương hạnh cho các 
Bồ Tát ở thập phương thế giới. 
 
 Ngày xưa Ta vì thương xót chúng sanh và 
không muốn Dòng Thiền Tông tuyệt mất nên chính Ta 
Hóa thân xuống cõi Ta Bà làm vị Tổ 28 dòng Thiền. 
Mặc dầu Ta thị hiện tướng đại trượng phu và làm vị 
Tổ 28 nhưng Bọn Tăng Thượng mạn vẫn tìm cách 
mưu hại ta, nên Ta rất cãm thông với các Bồ Tát vì 
thương xót chúng sanh cõi Ta Bà thị hiện bằng nhiều 
hình tướng khác nhau, mục đích là cứu khổ ban vui 
giúp chúng sanh vượt dòng sanh tử, họ bị rất nhiều 
khổ nạn do Bọn Tăng Thượng mạn gây ra. 
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 Nói xong Ngài Quán Thế Âm đưa tay vàng 
ngàn sắc trang nghiêm ôm Bần ni vào lòng, tâm Bần 
ni cãm thấy được nhiều an ũi. 
 
 Bần ni đi đến trước mặt Bồ Tát Đại Thế Chí đầu 
mặt năm vóc cúi xuống đãnh lễ Ngài, Ngài đỡ Bần ni 
đứng dậy và ban pháp âm: 
 
 “Từ khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật 
nhập niết bàn, Ngài Quán Thế Âm cùng Ta quá 
thương xót chúng sanh cõi Ta Bà chìm trong bóng 
đêm, hằng bị lưu chuyển trong Sáu đường lục đạo 
luân hồi.  Nên Ta và Bồ Tát Quán Thế Âm thường 
Hóa thân vào cõi Ta Bà nối dòng Pháp đăng truyền từ 
Đức Thế Tôn không để dứt mất.  Hóa thân của ta đã 
từng làm vị Tổ Thiền Tông đời Thứ 7, và Bồ Tát Quán 
Thế Âm Hóa thân vào cõi Ta Bà làm vị Tổ Thứ 28.  Để 
Ta thưa thỉnh Đức Thế Tôn A Di Đà cho một vị Bồ Tát 
giới đức trang nghiêm Hóa thân vào đạo tràng của con 
để giúp con tuyên dương Thiền Tông và Phật Pháp ở 
cõi Ta Bà.” 
 
 Nói xong Ngài Đại Thế Chí rời khỏi Bão tòa quỳ 
gối chấp tay đãnh lễ Đức A Di Đà thưa rằng: 
 
 “Kính Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn mở lòng 
bi mẩn cho một vị Bồ Tát vô Ngại Biện Tài vào Đạo 
tràng của Thanh Tịnh Hải Tạng để giúp sức trùng 
hưng lại dòng Thiền Tông mở đường giãi thoát cho 
chúng sanh trong thời mạt pháp.”  
 
 Đức A Di Đà đồng ý, bạch hào giữa chân mày 
phóng một luồng Kim Quang rực rỡ lên hư không về 
hướng Tây.  Các Bồ Tát nhìn theo ánh Kim Quang thì 
thấy hiện trong hư không một cảnh giới cực kỳ xinh 
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đẹp.  Trong một cung Điện có một vị Bồ Tát đủ 32 
tướng Đại trượng phu, thân mặc pháp y màu xám, 
Hào quang phóng ra tua tũa đang ngồi giãng Kinh 
pháp cho một số Thánh giã Đệ tử đông đến vạn 
người. 
 
 Vị Bồ Tát nầy theo Hào quang Đức A Di Đà 
hiện thân nơi cõi Cực Lạc. 
 
 Bồ Tát đến trước mặt Đức Thế Tôn A Di Đà 
gieo năm vóc đãnh lễ. 
 
 Bấy giờ Đức A Di Đà nhìn Bần ni và nói: 
 
 “Thiện Nam Tử!  Con có nhận ra vị nầy không? 
Đây là một vị Bồ Tát đã có mặt tại Đạo tràng của Đức 
Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, vị nầy có nhiều duyên 
với chúng sanh cõi Ta Bà.  Trong vô lượng kiếp vị Bồ 
Tát nầy là Thiên chủ cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên.  
Hôm nay ta mời xuống cõi Ta Bà, vị nầy đủ sức từ 
nhiếp phục chúng ma và Biện tài vô song cứu khổ 
được nhiều chúng sanh trong đời mạt pháp.” 
 
 Vị Bồ Tát nầy Bạch cùng Đức A Di Đà: 
 
 “Kính Bạch Đức Thế Tôn, từ khi Sư Phụ Thích 
Ca Mâu Ni Phật nhập niết bàn, con về Quốc độ của 
con giãng Kinh thuyết pháp tiếp độ các Đệ tử trong 
Bổn quốc.  Ngoài ra con thường hiện hoá thân cõi Ta 
Bà tuỳ duyên cứu độ chúng sanh. 
 
 Hôm nay Đức Thế Tôn ban pháp chỉ cho con 
vào Đạo tràng Ngài Thanh Tịnh Hải Tạng, con không 
dám chối từ chỉ xin Đức Thế Tôn cho con một điều 
nguyện ước chăng?” 
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 Đức A Di Đà từ bi pháp âm: 
 

“Thiện Nam Tử!  Đức Thế Tôn y nguyện cho 
ông. Ông hãy trình lên bản nguyện” 
 
 Bồ Tát cúi đầu thưa rằng: 
 
 “Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh thời mạt pháp 
rất ưa thích cõi Cực Lạc Quốc, nhưng tâm lực yếu 
kém không thể tùy nguyện vãng sanh nay con Hóa 
thân vào cõi Ta Bà y theo pháp chỉ của Đức Thế Tôn, 
trên đường độ sanh nếu như con gặp chúng sanh nào 
có ước nguyện vãng sanh cõi Cực Lạc, lúc lâm chung 
được con an ũi, thủ hộ và khuyến tấn họ niệm Hồng 
danh Đức Thế Tôn, con cầu xin Đức Thế Tôn và chư 
Thánh Chúng đến tiếp dẫn chúng sanh nầy, nếu được 
như thế thì con mới đũ Đạo lực và thần thông vào cõi 
Ta Bà. 
 
 Đức A Di Đà vui vẻ mĩm cười: 
 
 “Thiện Nam Tử!  Chúng sanh ở cõi Ta Bà gặp 
được Ông là duyên tu của họ đầy đủ, tín hạnh nguyện 
đã viên mãn, vì vậy lúc lâm chung gặp Ông trợ lực 
chắc chắn vãng sanh” 
 
 Bồ Tát gieo năm vóc đãnh lễ: 
 
 “Con xin Đức Thế Tôn yên tâm, con sẽ dùng 
hết tâm sức vào cõi Ta Bà cứu vớt chúng sanh, cúi xin 
Đức Thế Tôn cùng chư Bồ Tát cõi Cực Lạc phụ lực và 
hộ niệm cho con.” 
 
 Đức A Di Đà tán thán: 
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 “Lành thay!  Thiện Nam Tử, Ông sẽ được như ý 
nguyện.” 
 
 Bấy giờ vị Bồ Tát nầy quay sang chào hỏi các 
vị Bồ Tát đang có mặt, Ngài Di Lặc Thiên Tôn cầm tay 
vị Bồ Tát nói: 
 
 “Sư Huynh mừng gặp lại Sư đệ!  Từ khi Đức 
Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật nhập niết bàn Huynh 
đệ chúng mình, mỗi người mỗi cảnh.  Hôm nay gặp 
Sư đệ huynh rất vui mừng.  Sư huynh sẽ cho một số 
Thiên tử cõi Đâu Xuất lâm phàm phụ lực với Sư đệ. 
 
 Vị Bồ Tát nầy buông lời cãm kích: 
 
 “Sư đệ xin lảnh thọ ân đức Sư huynh, bao giờ 
việc Phật sự cõi Ta Bà viên mãn, Sư đệ sẽ thường 
vào Đâu Xuất Đà Thiên cùng Sư huynh đàm đạo.” 
 
 Ngài Di Lặc Thiên Tôn vui vẻ: 
 
 “Sư huynh luôn trông đợi Sư đệ, kiếp số ở cõi 
Ta Bà rất ngắn, chẳng bao lâu Huynh đệ chúng mình 
sẽ gặp nhau.” 
 
 Ngài Đại Thế Chí bất chợt buông lời: 
 
 “Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhập 
niết bàn, cõi Ta Bà tràn ngập trong sự khổ đau và 
tham giận si mê, Ta sẽ trình thưa với Đức A Di Đà cho 
Ta Hóa thân vào cõi Ta Bà tiếp nối pháp đăng của 
Thiền Tông không để dứt mất.” 
 
 Bần ni vô cùng cãm kích chấp tay thưa rằng: 
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Tham Vieáng Thöôïng Phaãm Lieân Hoa  

 
 Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đi 
trước chỉ đường theo sau là các Ngài Văn Thù, Phổ 
Hiền, Địa Tạng, Di Lặc Thiên Tôn và Bần ni. 
 
 Từ nơi trụ xứ của Đức A Di Đà đến Thượng 
phẫm Liên Hoa rất xa, nhưng các Bồ Tát dùng thần 
thông di rất nhanh, khoãng Mười phút sau Bần ni đã 
nhìn thấy Ao sen báu Thượng phẫm Liên Hoa.  Ôi!  Ao 
sen nầy to lớn vô cùng tận ngoài sự suy lường của 
người cõi Ta Bà. Nơi đây ánh sáng màu vàng tử Kim 
chói sáng rực rỡ. Chung quanh Ao có gắng những dây 
vàng và bão châu. Trên những đài Hoa Sen hào 
quang phóng lên hư không chiếu sáng như hàng ngàn 
ánh mặt trăng, soi rõ từng gân lá và Tòa sen. 
 
 Bấy giờ Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm đưa tay chỉ 
Ao báu và giãng thuyết từng chi tiết cho Đại Sĩ Bồ Tát 
và Bần ni được hiểu. 
 
  “Nơi quý Bồ Tát đang thấy là Ao Sen báu 
Thượng phẫm Liên Hoa. Ao báu nầy được thiết lập 
trên mặt đất làm bằng chất lưu ly Kim cương trong 
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suốt, cách nhau khoãng Một thước có gắn bão châu.  
Ao được bao bọc bỡi những dây vàng giăng chung 
quanh.  Trên cây muôn ngàn loại chim hót thánh thót 
những lời pháp bảo của chư Phật. Trong hư không 
tiếng gió dao động phát ra muôn ngàn Âm thanh niệm 
Danh hiệu Đức A Di Đà. 
 
 Mỗi Ao báu trên cõi Cực Lạc đều làm bằng thất 
bão.  Đáy Ao làm bằng Kim cương nhiều màu và cát 
dưới đáy Ao bằng vàng tử Kim chiếu sáng rực rỡ. 
Nước trong Ao sen, hương sen tinh khiết thoãng trong 
hư không, ngửi vào làm tinh thần phơi phới.  Bần ni 
nhìn trong Ao sen, đài Hoa sen to lớn vô cùng, chiếu 
sáng màu tử Kim nhìn mát cả con mắt. 
 
 Ngài Quán Thế Âm cúi xuống thành Ao bứt một 
lá Sen và đựng chút nước Ao sen trao cho Bần ni 
Ngài nói: 
 
 “Con hãy thử nước bát công Đức Thủy xem thế 
nào?” 
  
 Bần ni đưa Hai tay nhận và đưa vào miệng 
uống.  Ôi! Nước bát công Đức Thủy uống vào mát cả 
thân tâm và Hương thơm của nước thoát ra từ mỗi lổ 
chân lông của Bần ni. 
 
 Bần ni uống xong chút nước trên lá Sen thấy 
chưa đã khát, Bần ni chấp tay nói với Ngài Quán Thế 
Âm: 
 
 “Thưa Bồ Tát!  Con có thể uống thêm chất 
nước nầy không?” 
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 Bồ Tát Quán Âm nhìn Bần ni trả lời: 
 
 “Các Đại Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, 
Địa Tạng và Di Lặc là Pháp thân Đại Sĩ nên không bị 
sanh, lão, bệnh, tử chi phối. Riêng con là Hóa thân 
nên vẫn còn nhục Thể phàm thân, con hãy xuống tắm 
và uống thật nhiều nước để giử thân được trường thọ, 
ít đau bệnh có nhiều thời giờ cứu độ chúng sanh.” 
 
 Bần ni nghe nói rất vui mừng, xin phép các Bồ 
Tát được vào Ao sen báu tắm. 
 
 Bần ni bước từng bậc nơi Ao và lần xuống 
nước. Một điều kỳ lạ là nước làm sạch các chất dơ 
trên thân thể nhưng khi bước lên không còn giọt nước 
nào dính trên y áo và thân thể. Bần ni đứng xuống 
ngang thắt lưng và bơi lội thõa thích trong Ao. Nước 
mát không lạnh làm thân thể khoẻ khoắn. Bần ni uống 
từng ngụm nước vào bụng nghe tinh thần khinh an lạ 
thường, tất cả vọng tưỡng và vi tế phiền não hầu như 
tiêu tan. 
 
 Bơi lội thõa thích xong, Bần ni theo các tam cấp 
vào bờ. 
 
 Vừa vào bờ và bước lên Ngài Quán Thế Âm 
nhìn Bần ni hỏi: 
 
 “Thân tâm con bây giờ ra sau?” 
 
 Bần ni chấp tay trả lời: 
 
 “Thân tâm con hiện giời trong sạch, khinh an, 
mọi vi tế niệm hầu như tiêu trừ” 
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 Bần ni nhìn trong Ao báu, thấy quá nhiều Đài 
Sen không đếm hết nên chấp tay thưa hỏi Bồ Tát 
Quán Thế Âm: 
 
 “Thưa Bồ Tát!  Ao báu nầy chứa được bao 
nhiêu Tòa sen, và mỗi Tòa sen rộng lớn bao nhiêu?” 
 
 Bồ Tát Quán Thế Âm vui vẻ giãi thích: 
 
 “Đây là Bão Trì Thượng phẫm Liên Hoa, trong 
Ao chứa được hơn 6,000,000,000 đài Liên Hoa.  Mỗi 
Đài hoa sen lớn hay nhỏ, ánh Hào quang chiếu sáng 
rực rỡ hay chiếu mờ nhạt là do công hạnh huân tu của 
các Bồ Tát ở mười phương vãnh sanh về.  Trung bình 
Đài sen ở Ba Phẫm: Thượng phẫm Thượng sanh, 
Thượng phẫm Trung sanh, Thượng phẫm Hạ sanh có 
đường kính khoãng 360 miles. 
 
 Bần ni nghe Bồ Tát Quán Thế Âm giãng đến 
đây bất giác đưa mắt nhìn các Đài hoa trên mặt Ao. 
Đài sen to lớn vị thường thuần bằng chất Kim cương, 
có những Đài sen nỡ xoè có các vị Bồ Tát đang ngồi 
Thân tướng trong suốt như Lưu ly, da sắc màu huỳnh 
Kim đủ 32 tướng đẹp, gương mặt thanh tịnh trang 
nghiêm xinh đẹp vô cùng.  Hào quang sắc vàng chiếu 
sáng từ thân thể các vị Bồ Tát nầy, hầu hết các vị Bồ 
Tát trên Đài sen Thượng phẫm đều có vô đãnh tướng 
và đeo những chuổi Anh lạc, Đai ngọc Kim cương 
chiếu đủ màu sắc. 
 
 Điễm đặc biệt là ở Ao Thượng phẫm các Bồ 
Tát công hạnh sâu dày có thể biến Hóa tòa sen thành 
cung Điện trụ trên hư không.  Những cung Điện nầy 
có kích thước to lớn như Đài sen, do đó trên Ao Bão 
trì ngoài các Đài sen còn có rất nhiều cung Điện bữu 
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lâu của các Bồ Tát trụ trên hư không trong phạm vi 
của Ao sen.  Trong Ao sen Bần ni còn nhìn thấy rất 
nhiều Đài hoa còn búp nên Bần ni chấp tay thưa hỏi 
Ngài Quán Thế Âm: 
 
 “Kính Bạch Bồ Tát!  Con thấy trong Ao Thượng 
phẫm rất nhiều Tòa sen còn búp chưa nở xoè hết.  
Thưa Bồ Tát giãng dạy cho con hiểu” 

 
Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi trả lời: 

 
 “Điễm đặc biệt trong Ba Ao báu trên. Thượng 
phẫm không có Đài hoa nào khô héo và tàn rụi giống 
như ở Trung phẫm Hạ sanh và 3 phẫm Hạ phẫm, bỡi 
vì những vị Bồ Tát trên Thượng phẫm khi phát Bồ đề 
tâm thì từ niệm đầu đến niệm cúi không hề thối thất, 
phần đông các Bồ Tát thuộc về Tăng lử xuất gia, Lục 
độ Vạn hạnh viên mãn Tâm đắc ngộ được thực tướng 
vô sanh, bỡi những vị Bồ Tát nầy hồi hướng công 
hạnh tu về thế giới Cực Lạc nên trong Ao báu Thượng 
phẫm có Đài sen ghi rõ tên họ và ngày giờ vãng sanh, 
nhưng Đài hoa nầy còn búp chưa nở hết, con hãy 
nhìn trên những Đài hoa nỡ xoè có pháp Thân Bồ Tát 
đang ngồi, đây là những vị Bồ Tát đã được vãng sanh. 
 
 Bần ni chấp tay cúi đầu cãm tạ, bấy giờ trên hư 
không trong một cung Điện to lớn có một vị Bồ Tát đầy 
đủ 32 tướng Thượng nhân, gương mặt hiền hòa thanh 
tịnh, trên thân phát muôn vạn ánh Hào quang, bận 
pháp phục y vàng cà sa đỏ . Vị nầy từ hư không đi lần 
về hướng Bần ni. 
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 Khi đến nơi Bần ni nhận ra vị Bồ Tát nầy tuổi 
khoãng trên 40, cúi đầu đãnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, 
Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng và Thiên 
Tôn Di Lặc. Đãnh lễ xong vị nầy đứng dậy chấp tay 
hướng về Bần ni xá chào, Bần ni chưa kịp hành lễ thì 
nghe Ngài Đại Thế Chí nói: 
 
 “Đây là Bồ Tát Vĩnh Minh Diên Thọ!  Ngài là 
một vị Thiền Sư đắc pháp từ Quốc Sư Đức Thiền làm 
vị Tông môn chủ Pháp Nhãn đời Thứ 3, về sau Ngài 
hồi hướng công tu về Cực Lạc Quốc Độ, vãng sanh về 
Thượng phẫm Thượng sanh lúc Ngài được 72 tuổi. 
Bỡi Đạo đức phong của Ngài cao tột do đó mọi chúng 
sanh trong cõi Ta Bà đều cho Ngài là Hóa thân của 
Đức Thế Tôn A Di Đà.  Lúc Bồ Tát Vĩnh Minh Diên 
Thọ lâm chung, Pháp thân Đức A Di Đà cùng Ta và 
Bồ Tát Quán Thế Âm cùng các Bồ Tát trong Ao báu 
Thượng phẫm đem đài Kim Cương đến tiếp rước. 
Công hạnh độ sanh của Bồ Tát Vĩnh Minh Diên Thọ 
rất sâu dầy nên trụ xứ của Bồ Tát là cung Điện Bão 
lâu ở trên hư không” 
 
 Bần ni nghe Bồ Tát Đại Thế Chí nói xong, vội 
gieo năm vóc đãnh lễ: 
 
 “Đệ tử là Thanh Tịnh Hải Tạng nối pháp dòng 
Thiền Pháp Nhãn đời 98!  Xin đãnh lễ ra mắt Tổ Sư” 
 
 Bồ Tát Vĩnh Minh Diên Thọ đưa tay đỡ Bần ni 
đứng dậy rồi nói: 
 
 “Đại Sĩ Thanh Tịnh Hải Tạng đâu phải bậc thấp 
nhỏ, lòng từ bi của Ngài rộng lớn nên Hóa thân vào 
Thế gian tiếp nối Pháp đăng của Thiền Tông không để 
tuyệt dứt, Ta cãm phục và kính trọng vô cùng.” 
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 Lòng Bần ni bồi hồi xúc động, đúng ra pháp vị 
nầy do Sư huynh của Bần ni đãm trách nhưng thọ 
mạng của Sư huynh quá ngắn ngũi nên sau khi Ngài 
qua đời, Sư phụ ban pháp vị Tổ đời 98 dòng Pháp 
Nhãn cho Bần ni và chỉ dạy Bần ni phải làm rạng rở 
dòng Thiền chân truyền từ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật nơi xứ người đừng làm tuyệt mất. 
 
 Bồ Tát Vĩnh Minh nói tiếp: 
 
 “Bỡi Bồ Tát mang Hóa thân nữ nhân, không 
người để ý mới đến được xứ người để Hoằng Truyền 
Thiền Tông, đây là Phật ý nếu Bồ Tát là nam nhân 
chắc chắn cũng bị hại chết giống như Sư huynh rồi.  
Cõi Ta Bà trọng nam khinh nữ nên Bồ Tát cũng mang 
nhiều khổ nạn, trong tương lai Phật địa của Bồ Tát 
không ai sánh bằng.” 
  
 Bần ni được lời an ũi nên chấp tay cãm tạ Bồ 
Tát Vĩnh Minh Diên Thọ. 
 
 Bần ni thưa cùng Bồ Tát Vĩnh Minh: 
 
 “Kính bạch Tổ Sư!  Ngài có điều gì quý báu chỉ 
dạy Bần ni không?” 
 
 Bồ Tát Vĩnh Minh Diên Thọ nhìn Bần ni cười: 
 
 “Bồ Tát là Hóa thân của Đại Bồ Tát, Lão Tăng 
không có gì chỉ dạy.  Hôm nay biết Bồ Tát vào thăm 
Thượng phẫm Liên Hoa, nên đến thăm hỏi. 
 
 Bần ni chấp tay trình bạch: 
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 “Bạch Tổ Sư!  Tương lai Phật pháp Thế gian 
như thế nào?” 
 
 Bồ Tát Vĩnh Minh Diên Thọ buồn rầu: 
 
 “Trong thời mạt pháp nầy, người tu thường 
nương văn tự, tu hành nhiều trong sự tranh luận, 
không thấu hiểu bỗn tâm nên người tu thì nhiều Đắc 
đạo thì ít.  Tùy duyên Bồ Tát đừng bận tâm, trong thời 
mạt pháp các chư Đại Bồ Tát thường Hóa thân vào 
cõi Ta Bà để giúp chánh pháp Như Lai không tuyệt 
mất cho đến khi Di Lặc Thiên Tôn lâm phàm” 
 

 Di Lặc Thiên Tôn vội nói: 
 
 “Tuổi thọ Thiên Tôn trên Đâu Xuất Đà Thiên 
còn lâu dài, từ đây cho đến thời kiếp tăng khi con 
người đạt đến 84,000 tuổi thọ thời gian rất dài lâu, 
phải mất vài triệu năm nữa, Thiên Tôn mới giáng 
phàm.” 
 
 Các Bồ Tát nhìn nhau thở dài bỡi các vị đã biết 
Phật trong thời tương lai ra sau rồi.  Bần ni cũng cuối 
đầu buồn bã, thương nhân sinh trong cõi Ta Bà từ đây 
đến lúc Thiên Tôn Di Lặc lâm phàm phải chịu sanh, 
già, bệnh, tử và chuyển luân trong luân hồi lục đạo. 
 
 Trên cõi Thượng phẫm Thượng sanh các vị Bồ 
Tát đều đắc vô sanh pháp nhẫn, thần thong tự tại 
thường ngày dạo chơi mười phương, đến nơi nào có 
Phật đang thuyết pháp các Ngài biến hiện ra Bông hoa 
phẫm vật cúng dường. 
 

 Ngài Bồ Tát Quán Âm nhìn Bần ni rồi nói: 
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 “Thời gian rất hạn hẹp, con cùng chúng ta đến 
thăm Trung phẫm Liên Hoa” 
 
 

 
 

 
Tham Vieáng Trung Phaãm Lieân Hoa  

 
 Bồ Tát Vĩnh Minh chấp tay đãnh lễ các Đại Bồ 
Tát rồi giã từ về trụ xứ của mình. 
 
 Bần ni chấp tay cúi đầu đãnh lễ Tổ Sư từ tạ rồi 
cất bước theo Ngài Quán Thế Âm đi vào Thế giới 
Trung phẫm Liên Hoa. 
 
 Phải mất thời gian gần 15 phút, Bồ Tát Quán 
Thế Âm và Bần ni mới đến Trung phẫm Liên Hoa.  Bồ 
Tát Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ 
Hiền, Địa Tạng, Thiên Tôn Di Lặc và Bần ni khi đi gần 
đến Ao Trung phẫm Liên Hoa bỗng nhìn thấy trên hư 
không một vị Bồ Tát nầy đầu cao bóng, thân mặc pháp 
y vàng cà sa màu đỏ thẫm, gương mặt hiền hòa thanh 
tịnh chung quanh thân thể vị nầy Hào quang màu 
huỳnh Kim chiếu sáng. 
 
 Vị Bồ Tát nầy gieo năm vóc đãnh lễ các Đại Bồ 
Tát và đứng lên chấp tay xá Bần ni. 
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 Ngài Thiên Tôn Di Lặc nhìn vị Bồ Tát nầy cười 
hỏi: 
 
 “Lâu quá không thấy Tôn giã vào Thiên cung 
ngoạn cảnh, chắc bận việc Phật sự lắm phải không? 
Thiên Tôn vừa nói vừa nhìn Bần ni: 
 
 “Nầy Pháp hữu, vị Tôn giã nầy là Ngài Long 
Thọ đấy, Ngài là Tổ Sư Thứ 14 dòng Thiền Tông, 
Pháp hữu hãy đến tham kiến” 
 

 Bần ni vội bước đến cúi đầu đãnh lễ: 
 
 “Đệ tử là Thanh Tịnh Hải Tạng đời 98 Dòng 
Thiền Pháp Nhãn xin ra mắt Tổ Sư” 
 

Ngài Long Thọ mĩm cười vui vẻ: 
 
“Chúc mừng Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng đến 

thăm Cực Lạc Quốc, hôm nay được gặp Ngài, Lão 
Tăng rất vui mừng.” 

 
Mặc dầu Ngài Hóa thân nữ vào cõi Ta Bà, 

nhưng dung nghi và bãn tánh vẫn là Bậc Đại trượng 
phu, văn võ song toàn, Lão tăng cãm phục lắm. 

 
Bần ni chấp tay trả lời: 
 
“Bần ni vào cõi Ta Bà mục đích cứu độ chúng 

sanh giải thoát, tâm không còn phân biệt tướng nam 
hay nữ, lòng Bần ni thương yêu chúng sanh vô cùng 
tận, nên thường hiện Hóa thân người nữ để tượng 
trưng cho Tình thương bất diệt.  
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Bần ni quan niệm nam hay nữ không ở nơi thân 
mà ở nơi bản tâm.  Bản tâm người nam yếu hèn suy 
nhược, không đãm lược sống vị kỹ cho bãn thân thì 
khác gì người nữ, và trái lại thân nữ mà Bản tâm dũng 
mãnh, đãm lược hơn người, dùng mọi Thiện xão để 
cứu giúp chúng sanh giãi thoát thì đó không phảì Đại 
trượng phu thì là gì?” 

 
Ngài Long Thọ vỗ tay cười lớn: 
 
“Đúng là Đại trượng phu pháp khí đời mạt 

pháp, pháp đăng của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
nhờ vị nầy không tắt mất.” 

 
Bần ni chấp tay mời thỉnh: 
 
“Xin Tổ Sư từ bi thương xót chúng sanh nên 

lâm phàm để chỉ dạy” 
 
Ngài Long Thọ cười vui vẻ: 
 
“Ở đây ngày nào Lão Tăng cũng ngao du mười 

phương cõi Phật, thân tâm tự tại không bị buộc ràng, 
bây giờ xuống đó nghi lễ lạy từng vị mất hết tự do.” 

 
Bần ni vội nói: 
 
“Tổ Sư đâu cần đa lễ với ai, trong Đạo Tràng 

hiện giờ chỉ có mình Bần ni” 
 
Ngài Long Thọ vẫn cười nói rằng: 
 
“Không bao lâu Đao Tràng của Ngài toàn Long 

Tượng Bồ Tát Hóa thân, trong đó có Hóa thân Tổ Sư 
đời Thứ 2 làm sao Lão Tăng không lễ lạy cho được.” 
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Bấy giờ Ngài Đại Thế Chí cười nói: 
 
“Vậy Tôn Giã đợi Ta vào cõi Ta Bà rồi đến giúp 

được không?” 
 
Ngài Long Thọ không chần chờ: 
 
“Lão Tăng sẽ đến giúp Ngài, từ đây tới đó đủ 

để Lão Tăng thăm viếng vài cảnh Phật ở mười 
phương. 

 
Bần ni chấp tay cung kính: 
 
“Nếu Tổ Sư và Bồ Tát Đại Thế Chí xuống trần, 

phước lớn cho chúng sanh” 
 
Ngài Đại Thế Chí nói: 
 
“Trong thời mạt pháp nầy “Ma Cường Pháp 

Nhược” Nếu không phải Đại Bồ Tát Hóa thân làm 
Tăng nhân thì phàm Tăng cứu độ được ai?” 

 
Bần ni chấp tay cãm kích: 
 
“Bần ni đại diện chúng sanh cõi Ta Bà tri ân 

tình thương Bồ Tát ban ân cho chúng con” 
 
Bần ni chấp tay cung kính hỏi Ngài Long Thọ: 
 
“Tổ Sư có điều gì hay chỉ dạy cho Đệ tử?” 
 
Ngài Long Thọ khoát tay đáp: 
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“Nếu Ngài là phàm Tăng, Lão Tăng chỉ dạy rất 
nhiều, nhưng rất tiếc Ngài thần thông hơn Lão Tăng, 
Lão Tăng chỉ dạy gì bây giờ? 

 
Hôm nay đến đây ra mắt các vị Đại Bồ Tát lớn, 

nhân tiện nhìn người nối dòng Thiền Tông là ai?” 
 
Nói tới đây Ngài Long Thọ chặc lưỡi: 
 
“Ai dè, Ai dè . . . .  vị nầy Đạo hạnh và thần 

thông đều hơn ta.” 
 
Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm xen lời: 
 
“Xin mời tất cả Bồ Tát vào Bão trì Trung phẫm 

tham quan” 
 
Ngài Long Thọ đãnh lễ các Bồ Tát lớn và trở về 

trụ xứ của mình. 
 
Ngài Quán Thế Âm nhìn theo hình bóng Tôn 

giã Long Thọ và nói cùng Bần ni: 
 
“Tôn giã Long Thọ, khi xưa theo ngoại đạo 

luyện được nhiều thần thông sau nầy gặp được Tổ Ca 
Tỳ Ma La mà đắc pháp được truyền Tổ vị Thiền Tông 
đời Thứ 14.  Khi lâm chung Tôn giã không muốn nhập 
niết bàn, muốn trụ xứ nơi Cực Lạc Quốc, công hạnh tu 
của Tôn giã trên A La Hán, Bích Chi Phật.  Tôn giã 
đắc Sơ địa Bồ Tát khi lâm chung được Phật A Di Đà, 
Ta cùng Đại Thế Chí và các Bậc Bồ Tát Thượng phẫm 
Hạ sanh đem Đài sen Huỳnh Kim đến tiếp dẫn.  Hiện 
tại Tôn giã trụ xứ ở Thượng phẫm Hạ sanh. 
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Bây giờ con hãy đến thăm viếng Trung phẫm 
Liên Hoa và ghi nhớ về viết sách thuật lại cho chúng 
sanh có niềm tin tu học để được vãng sanh, công đức 
của con vô cùng tận. 

 
Bần ni cùng các Bồ Tát tiến về Ao sen Trung 

phẫm. Ao sen ở đây bằng 2 / 3 Ao sen cõi Thượng 
phẫm. Đài hoa cũng nhỏ hơn đường kính trung bình 
khoãng 240 miles. Thân tướng các vị Bồ Tát ở đây 
màu huỳnh Kim, Hào quang sắc vàng lợt chiếu sáng 
cả Ao bão trì. 

 
Nguồn nước bát công đức thũy trong Ao giống 

như Ao Thượng phẫm. Bần ni lấy lá sen múc nước 
uống thử, Bần ni thấy nước ở đây lạt hơn Ao Thượng 
phẫm. Chúng Bồ Tát ở đây thân tướng nhỏ hơn Bồ 
Tát ở Thượng phẫm. Trên hư không Ao sen có cung 
Điện nhưng nhỏ không bằng ở Ao Thượng phẫm. 

 
Chúng Bồ Tát ở đây khoãng tuổi vào 25 hoặc 

26. Vị nào cũng đeo tràng hạt và luôn miệng niệm 
Danh hiệu Phật mười phương. 

 
Trong Ao Sen nầy Bần ni không tìm thấy người 

nữ tất cả là nam nhân.  Trong Ao sen có nhiều Đài 
hoa khô héo và rũ xuống. 

 
Ngài Đại Thế Chí biết ý Bần ni nên trả lời: 
 
“Bồ Tát ở Trung phẫm Liên Hoa khi ở cõi Ta 

Bà, tín hạnh nguyện đầy đủ phát bồ đề tâm một đời 
trai giới tu hành, thường hành thiện pháp cứu độ 
chúng sanh, thọ Bát quan trai giới hoặc Tỳ Kheo giới 
trong một ngày một đêm và hồi hướng về cõi Cực Lạc 
Quốc Độ. 
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Chúng Bồ Tát ở đây hầu hết đoạn được tư 
hoặc và kiến hoặc, lục căn thường thanh tịnh.  Khi lâm 
chung được Hóa Phật, Hóa Quán Thế Âm, Hóa thân 
của Ta cùng chúng Thượng Thiện nhân ở Trung phẫm 
Liên Hoa đem Đài sen thất bão đến tiếp rước, khi về 
đến đây nhập vào Liên Hoa thai mẫu, không bao lâu 
Hoa nở và đắc quả A La Hán. 
 

Trong Ao báu nầy có những Đài hoa héo rủ bỡi 
chúng sanh cõi Ta Bà lúc mới phát tâm rất là tin tấn, 
nhưng tu lâu ngày thối thất, lúc đó lén phá giới phạm 
trai, mê danh lợi kết bạn cùng loài ma ham danh, lâu 
dần nhiễm đủ tật xấu hưỡng đủ ngũ dục Thế gian, bấy 
giờ Hoa sen trong Ao báu nầy có ghi Tên họ và pháp 
danh của vị đó lần hồi héo rũ và chết mất.” 

 
Bần ni nghe nói lòng rất thương cãm chúng 

sanh cõi Ta Bà. 
 
Xung quanh Ao báu Trung phẫm có rất nhiều 

cây Bão thọ to lớn, nhiều vị Thiện Thượng nhân ngồi 
nơi đó tu hành.  Cây Bão thọ ở đây sáng bóng như 
mặt gương, Thiện Thượng nhân ở đây muốn thấy 
cảnh giới Phật mười phương đến Bão thọ cầu nguyện 
và nhìn vào, mọi việc đều hiện hình nơi đó. 

 
Cách Ao Bão trì không xa có ngôi Bão Tháp 18 

tầng cao lớn vô cùng, chúng Thiện Thượng nhân 
thường đến đây lễ Phật và ngày 15 mỗi Tháng có vị 
Bồ Tát cõi Thượng phẫm đến Thuyết pháp. 

 
Sự Thuyết pháp ở đây kỳ diệu vô cùng, khi Bồ 

Tát giãng Sư thuyết đến đoạn Kinh nào, tất cã đều 
hiện rỏ ra, do đó chúng Thiện Thượng nhân tu hành 
rất tin tấn. 
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Ở cõi Cực Lạc các vị Thiện Thượng nhân biễu 
lộ lời nói bằng Tha Tâm Thông, do đó ít thấy có ngôn 
ngữ trên cõi nầy.  Thức ăn ở đây tùy tâm mà hiện ra 
trên mâm vàng, bạc, và đồng ngọc thạch.  Khi ăn xong 
tất cã đều biến mất không cần phải dọn rữa.  Thức ăn 
khi vào bụng xong tự nhiên tiêu hóa và thải chất bã 
bằng hơi qua các lổ chân lông, nên không có nhà vệ 
sinh như cõi Ta Bà. 

 
Bần ni và các Chư Đại Bồ Tát đi lần xuống 

Trung phẫm Trung sanh, Ao sen nầy nhỏ hơn Ao 
Trung phẫm Thượng sanh. Chúng Thiện Thượng 
nhân ở đây thân màu huỳnh Kim, Hào quang các vị 
nầy có màu vàng rất nhạt, sức chiếu không rực rỡ cho 
lắm. 

 
Bần ni thấy một Đài hoa nở xoè đẹp vô cùng 

Bần ni bước đến thấy một vị Bồ Tát thân tướng trang 
nghiêm khoãng 20 tuổi. Nhìn kỷ thì ra đây là Cư sĩ 
Diệu Thuỳ thường đến Thiền Viện cúng dường và tu 
tập, vị nầy tâm tánh nhu hòa gặp ai cũng đãnh lễ và 
mỗi lần gặp Bần ni luôn miệng gọi Ngài. 

 
Bần ni nhìn kỹ thấy vị Bồ Tát nầy thân tướng 

trang nghiêm ngồi trên Đài sen đang nỡ xoè nhưng 
đôi mắt vẫn nhắm nghiền. 

 
Bần ni thấy lạ đem việc nầy thưa hỏi cùng Ngài 

Quán Thế Âm thì được Bồ Tát giãi thích: 
 
“Người tu hành cõi Ta Bà khi phát tâm tu hành, 

tùy theo sự phát tâm và hành đạo dũng mãnh, Hoa 
sen thai mẫu của họ sẽ xuất hiện ở Ao Thượng, Trung 
và Hạ.  Hoa sen nầy to lớn xinh đẹp và tỏa ánh Hào 
quang nhiều hay ít là do công hạnh tu.  Nếu vị đó buổi 

 - 141 -



       Cöïc Laïc Di Luaän Ñaïo                
 
đầu tin tấn, sau vì nghịch duyên sanh tâm thối thất và 
sa ngã thì bông thai mẫu của họ sẽ tàn rụi, ngược lại 
nếu vị ấy tin tấn tu hành cho đến phút lâm chung thì 
Đài Hoa to lớn xin đẹp. Bên trong đóa hoa có chân 
thân vị đó đang ngồi nhưng đôi mắt chưa mỡ ra được. 
Khi vị đó vãng sanh, cặp mắt sẽ mỡ ra, chơn linh sẽ 
nhập vào Hoa sen thai mẫu, và cánh Hoa bấy giờ 
khép kín lại, tùy theo phẫm vị tu hành mà cánh Hoa 
sen nỡ xoè với chân thân và đôi mắt mở rộng.  Hoa 
sen có nhiều cách nở:  Nở liền, hoặc đợi đến 7 ngày, 
21 ngày, 49 ngày v.v. . . . 

 
Khi hoa sen nỡ xoè vị Bồ Tát đó thật sự là 

Thánh chúng cõi Lạc bang. 
 
Bần ni đưa tay chỉ Cư sĩ Diệu Thùy và thưa hỏi 

cùng Bồ Tát Quán Thế Âm: 
 
“Kính Bạch Bồ Tát!  Vị Bồ Tát nầy bao giờ 

được vãng sanh?” 
 
Bồ Tát nhìn vào Đài hoa sen và bảo cùng Bần 

ni: 
 
“Vị Thiện Thượng nhân nầy khoảng 3 năm sau 

thì vãng sanh” 
 
Thật đúng như Bồ Tát Quán Thế Âm dạy bão, 

khi Bần ni trở về cõi Ta Bà có cho Đệ tử đến mời Cư 
sĩ Diệu Thùy đến Thiền Viện và thuật lại những điều 
trên, vị nầy vui mừng nhưng nhờ Bần ni cầu nguyện 
cho được sống thêm 10, hoặc 20 năm nữa đợi đứa 
cháu trưỡng thành, Bần ni cười và trả lời: 
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Tham Vieáng Haï Phaãm Lieân Hoa  
 
Các Bồ Tát dùng thần thông đi nhanh như ánh 

chớp, chẳng bao lâu đã thấy Ao sen Hạ phẫm.  Bồ Tát 
Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa 
Tạng, Di Lặc Thiên Tôn và Bần ni tiến vào Ao sen Hạ 
phẫm. Bần ni nhìn kỷ Ao nầy cở phân nữa Ao sen 
Trung phẫm Liên Hoa.  Nước Ao trong suốt nhìn thấy 
cát vàng uốn lượn dưới đáy Ao.  Các Đài sen ở đây 
khoãng 120 miles đường kính, trên hư không không 
có cung Điện Bão lâu như cõi Thượng phẫm và Trung 
phẫm. 

 
Trên các Tòa sen Bần ni nhìn thấy các vị Thiện 

Thượng nhân đang ngồi, khoãng tuổi độ 14 hoặc 13. 
Thân tướng xin đẹp như Đồng tử, quanh thân thể có 
ánh Hồng quang chiếu sáng. 

 
Cõi Cực Lạc không có người nữ và muông thú. 

Các Thiện Thượng nhân nơi đây đều mang thân 
tướng Đại trượng phu. 

 
Bần ni nhìn thấy Hoa từ những cây Bão thọ rơi 

rụng như mưa, mùi thơm ngào ngạt tinh khiết. Một số 
Đồng tử đang ngồi trên Đài hoa bay bỗng lên mặt đất 
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thi nhau lượm hoa bỏ vào trong một túi vãi thật to 
mang trên vai.  Bần ni thấy vui cũng chạy đến lượm 
các Hoa đang rơi.  Hoa trên Cực Lạc tùy theo thân cây 
mà mang màu sắc.  Cây Bão thọ cõi Cực Lạc làm 
bằng Thất bão do đó màu sắc của Hoa xinh đẹp lạ 
thường. 

 
Khi các Đồng tử lượm đầy Hoa cho vào túi vãi, 

Bần ni thấy gió ngừng thỗi và không một đóa hoa nào 
rơi rớt nữa. Các Đồng tử lượm đầy hoa xong, tranh 
nhau chạy vào một Thất bão pháp đường, nơi đây có 
đầy đủ các mâm bằng vàng, lưu ly, Kim cương, ngọc 
bích.  Các Thiện Thượng nhân nầy sắp Hoa vào mâm 
và dùng dây đang kết thành những Tràng hoa xinh 
đẹp. 

 
Bấy giờ các vị nầy mời một vị trụ trì trong Thất 

bão pháp đường đại diện đem những Tràng Hoa nầy 
cúng dường các Bồ Tát. 

 
Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn Bần ni và nói: 
 
“Ở cảnh Hạ phẫm nầy có nhiều vị Bồ Tát từ 

Thượng phẫm thay phiên đến trụ trì, hôm nay đến 
phiên Tịch Quang Bồ Tát.” 

 
Bồ Tát Quán Thế Âm nói đến đây Ngài Tịch 

Quang Bồ Tát dẫn vô lượng các Đồng tử đến quỳ 
đãnh lễ: 

 
“Chúng con khấu đầu đãnh lễ Bồ Tát Quán Thế 

Âm, Đại Thế Chí và các Đại Bồ Tát mười phương. 
Chúng con xin cúng dường các Ngài tràng hoa cõi 
Cực Lạc thay thế lòng biết ơn của chúng con khi được 
các Ngài đến thăm viếng.” 
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Ngài Đại Thế Chí ban pháp âm: 
 
“Lành thay!  Chúng Ta xin chứng minh công 

đức cúng dường nầy của các con, và hồi hướng công 
đức nầy vào nhất thiết chũng trí cho các con.” 

 
Nói xong Ngài Đại Thế Chí mời từng Bồ Tát 

ban pháp âm chứng minh. 
 
Các Đồng tử chạy vây quanh Bần ni, có nhiều 

vị đưa tay sờ Áo cà sa của Bần ni và nói: 
 
“Bạch Bồ Tát!  Áo cà sa của Ngài đẹp quá và 

gương mặt ngài nhìn kỷ giống một vị Đại Sư phụ 
chúng con.” 

 
Các Bồ Tát nghe các Đồng tử nói đều cười to 

vui vẻ. 
 
Các Thiện Thượng nhân cõi Hạ phẫm Liên Hoa 

phần đông là chúng sanh phát tâm tu trể. Có vị cả 
cuộc đời lao thân vào danh lợi, tiền tài vật chất cõi 
nhân gian, lúc lâm chung nhờ gặp Thiện trí thức 
khuyên phát Bồ đề tâm, đọc tụng Tên đề Kinh Đại 
Thừa, hoặc an ũi khuyên niệm Phật cãm ứng đến Hóa 
thân của Ngài Quán Thế Âm và Đại Thế Chí tiếp dẫn 
vãng sanh. 

 
Vì các Thiện Thượng nhân cõi Hạ phẫm còn 

quá nhiều vọng tưỡng nên trên mặt đất thiết lập Thất 
bão pháp đường do vị Bồ Tát cõi Thượng phẫm thay 
phiên trụ trì để chỉ dạy cho các Đồng tử nơi đây. 

Bần ni chấp tay thưa hỏi Ngài Tịch Quang: 
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“Bạch Bồ Tát!  Các chúng Thiện Thượng nhân 
nơi Hạ phẫm Liên Hoa có đông không?” 

 
Ngài Tịch Quang từ bi đáp: 
 
“Tứ chúng vãng sanh vào cõi Hạ phẫm rất 

đông, con số không thể tính đếm. Nguyên do các vị 
nầy khi lâm chung bị phong, hõa, thũy của Địa ngục 
đến thiêu đốt may gặp Thiện trí thức khuyên niệm 
Phật, bỡi họ quá sợ nên nhất tâm niệm Phật cãm ứng 
Hóa thân Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đến tiếp dẫn. 
Phần đông các Thiện Thượng nhân ở Hạ phẫm Liên 
Hoa vẫn còn nghiệp lực nặng nề nên Tâm họ thường 
hay vọng tưỡng quá khứ nên Ngài Quán Thế Âm Bồ 
Tát chỉ định các Bồ Tát ở Thượng phẫm thay phiên 
nhau đến đây chỉ dạy cho họ. 

 
Bần ni nghe xong lòng rất thương mến các vị 

Thiện Thượng nhân nầy. 
 
Một số đông Đồng tử vây quanh Bần ni thưa 

hỏi: 
 
“Bạch Bồ Tát!  Hôm nay Bồ Tát đến thay thế 

Ngài Tịch Quang để chỉ dạy chúng con thưa phải 
không?” 

 
Bần ni mĩm cười đáp: 
 
“Các vị Thiện Thượng nhân, Bần ni trú xứ cõi 

Ta Bà, hôm nay dùng “Du Hý Thần Thông” về đây 
thăm viếng các vị.” 

 
Các vị Đồng tử chạy đến quỳ trước mặt Quán 

Thế Âm và Đại Thế Chí. 
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“Kính Bạch Nhị vị Sư phụ! Hai Ngài cho phép 

Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng ở lại đây với chúng con, 
chúng con mới gặp Ngài nhưng lòng chúng con rất 
thương mến. 

 
Bồ Tát Quán Thế Âm cùng các Bồ Tát đồng 

nói: 
 
“Vị Bồ Tát nầy còn nhục thân ở Thế gian để 

cứu độ một số chúng sanh giãi thoát.  Khi nào vị nầy 
nhập pháp vị, Thầy nói với Bồ Tát đến đây thường 
xuyên thăm các con.” 

 
Các Đồng tử nghe nói cúi mặt buồn bã. 
 
Bần ni an ũi: 
 
“Bần ni hứa với các vị khi Bần ni viên mãn độ 

sanh nơi cõi Ta Bà, sẽ về đây thường xuyên thăm các 
vị” 

 
Các Đồng tử nghe xong đều vui mừng hớn hở. 
 
Bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí 

ban pháp chúc phúc cho các Đồng tử, khi xong Ngài 
nhìn Bần ni nói: 

 
“Bây giờ chúng ta trở về trụ xứ Đức Thế Tôn để 

Ngài chỉ dạy” 
 
Các Bồ Tát cùng Bần ni giã từ Bồ Tát Tịch 

Quang và các Đồng tử, quay về trụ xứ của Đức Phật 
A Di Đà. 
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Bận về đi rất nhanh vì Bần ni và các Bồ Tát 
không còn ngắm cảnh. 

 
Chẳng bao lâu Đại Pháp Đường hiện ra trước 

mắt Bồ Tát Quán Thế Âm, các Bồ Tát lớn và Bần ni 
vào đãnh lễ Đức A Di Đà. 

 
Đức Phật A Di Đà nhìn Bần ni và ban pháp âm: 
 
“Thiện Nam Tử! Cõi Cực Lạc Quốc nhờ Đức 

Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết giãng nên 
chúng sanh cõi Ta Bà biết đến và chúng sanh cõi đó 
vãng sanh về đây hằng muôn vạn.  Hôm nay Đức Thế 
Tôn đã nhập niết bàn cõi của Ngài chìm trong bóng 
tối, lòng Ta rất thương xót nên thường sai Hóa thân 
Đại Sĩ hiện thân vào cõi Ta Bà để cứu giúp. 

 
Thiện Nam Tử!  Con là một Hóa thân của Đại 

Sĩ Bồ Tát cõi nầy, con có duyên rất nhiều với chúng 
sanh nơi cõi Ta Bà nên Ta cho phép con tùy duyên 
hiện thân vào cõi đó hóa độ. 

 
Kiếp nầy khi công hạnh con viên mãn, con sẽ 

về phẫm vị cũ.  Ngài Đại Thế Chí sẽ thay thế con và 
sau đó nhiều vị Bồ Tát cõi nầy ứng thân vào cõi Ta Bà 
nâng đỡ giáo pháp Đức Thích Ca cho đến ngày Bồ 
Tát Di Lặc lâm phàm độ chúng. 

 
 
 
Bần ni cúi đầu đãnh lễ tạ ân đức của Đức Từ 

Phụ A Di Đà. 
 
Đức A Di Đà ban lời tiếp: 
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“Hôm nay Đức Thế Tôn cho mời các Thiện 
Thượng nhân từ cõi Trung phẫm Hạ sanh trở lên về 
Đại Pháp Đường nầy để nghe con giãng về cõi Ta Bà” 

 
Các Chúng Thiện Thượng nhân nầy Đạo lực 

còn yếu kém. Bọn họ muốn vào cõi Ta Bà tu niệm để 
phẫm vị được mau thành Phật.  Một số ra đi đến nay 
chưa trở về, bỡi ngũ dục Thế gian trói buộc họ.  Sở dỉ 
con Hóa thân vào cõi Ta Bà là để cứu độ chúng sanh 
và các vị nầy. 

 
Bần ni nghe xong quỳ xuống Bạch cùng Đức A 

Di Đà: 
 
“Kính Bạch Đức Thế Tôn! Con xin y giáo phụng 

hành” 
 
Bấy giờ nơi Tướng Bạch Hào của Đức A Di Đà 

phóng ra một vầng Hào quang che khắp cõi Trung 
phẫm trở lên.  Bần ni nhìn thấy các Bồ Tát nương theo 
Hào quang Đức Phật mà bay vào Đại Pháp Đường. 

 
 Khi các Bồ Tát vân tập đông đủ, đồng nhau 

quỳ đãnh lễ Đức A Di Đà. 
 
Đức A Di Đà ban lời vàng: 
 
“Hôm nay có Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng từ 

cõi Ta Bà về đây thăm viếng, Đức Thế Tôn cho mời 
người Thuyết giãng về cõi Ta Bà.  Các Thiện Nam Tử 
hãy lắng tâm để nghe.” 

 
Bấy giờ trước mặt Đức Phật xuất hiện một Bão 

tòa làm bằng Kim cương, Hào quang chiếu sáng rực 
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rỡ, thiên nhạc du dương, hoa trời rơi rụng như mưa 
để cúng dường. 

 
Các chư Thiện Thượng nhân cõi Trung phẫm 

khác miệng đồng lời: 
 
“Cung thỉnh Bồ Tát Pháp Sư quang lâm Bão tòa 

ban lời pháp âm” 
 
Bần ni gieo năm vóc đãnh lễ Đức Thế Tôn và 

xin phép cho dời Bão tòa qua bên tã để tránh ngồi 
trước mặt Đức Thế Tôn. 

 
Đức A Di Đà vui vẻ bằng lòng. 
 
Bần ni đãnh lễ các Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại 

Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Di Lặc Thiên 
Tôn và đăng Bão tòa. 

 
Khi Bần ni an tọa trên Bão tòa xong, trong hư 

không, tràng hoa, bão cái rơi xuống như mưa cúng 
dường. 

 
“Kính Bạch Đức Thế Tôn! Kính thưa các Đại Bồ 

Tát! Kính thưa các chư Thiện Thượng nhân cõi Cực 
Lạc Quốc! 

 
 
 
Hôm nay Bần ni được Đức Thế Tôn A Di Đà 

cho phép giãng thuyết về ngũ dục Thế gian trói buộc 
chúng sanh trên đường sanh tử và những chướng 
nạn Thập Ma ngăn trở người tu trên bước đường tiến 
hóa tâm linh.  Bần ni trình bày Bốn sự khổ lớn chi phối 
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muôn vạn ức chúng sanh cõi Ta Bà đó là Sanh, Lão, 
Bệnh, và Tử. 

 
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì thương xót chúng 

sanh Đức Phật đã từ cung trời nội Điện Đâu Xuất lâm 
phàm xuống Thế gian và Ngài đã tìm ra được phương 
pháp giúp chúng sanh thoát khổ luân hồi qua các môn 
giãi thoát như Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Lục 
Độ Vạn Hạnh v.v. . .  Xin Các chư Thiện Thượng nhân 
lắng nghe.” 

 
Bần ni giãng thao thao bất tuyệt về mỗi cảnh 

khổ trong thập khổ. Bần ni chỉ rỏ sự sanh khổ, lão khổ, 
bệnh khổ, tử khổ, sầu khổ, oán khổ, hành thọ khổ, ưu 
bi khổ, não bệnh khổ và sau cùng là sự khổ về luân 
hồi đưa chúng sanh luân chuyển mãi trên con đường 
lục đạo luân hồi. 

 
Bần ni kết thúc bài thuyết pháp với lời khuyên 

chúng Thiện Thượng nhân cõi Trung phẫm đừng sanh 
vọng tưỡng vào thế giới Ta Bà tu mau thành quả 
chánh đẵng chánh giác. 

 
Thời gian không bao giờ ngừng nghỉ, luôn luôn 

tiến về tương lai, do đó tu ở thế giới Cực Lạc yên vui 
và dể thành tựu Phật quả. 

 
Các chư Thiện Thượng nhân ở đây tu đến 

duyên hạnh viên mản sẽ được Đức A Di Đà Như Lai 
thọ ký và Bổ xứ thành Phật khắp mười phương thế 
giới. 

 
Ở cảnh Cực Lạc Thế Giới rất đặc biệt, khi 

giãng Sư thuyết pháp bất cứ đề tài gì, khi âm thanh 
phát ra thì hình ảnh trong bài thuyết giãng hiện ra rõ 
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ràng trong Đại Pháp Đường, nên không một ai có thể 
lầm lẫn. 

 
Khi Bần ni giãng xong pháp khổ trong Thế gian 

rất nhiều câu hỏi về pháp Thế gian được các chư 
Thiện Thượng nhân đặc ra.  Bần ni đã tùy nghi trả lời 
cho họ được thông suốt. 

 
Bần ni chấm dứt buổi thuyết giãng, đầy trời 

Cực Lạc Quốc thiên hoa kết tựu thành những Đài hoa 
xinh đẹp rơi xuống cúng dường Đức Phật A Di Đà và 
Đại chúng. 

 
Các chư Thiện Thượng nhân cõi Trung phẫm 

đều hướng về Bần ni chấp tay đãnh lễ nói lời tri ân 
cãm tạ. 

 
Bấy giờ Đức Phật A Di Đà ban lời vàng pháp 

âm: 
 
“Lành thay Thiện Nam Tử!  Ông đã vì các vị 

Thiện Thượng nhân ban lời khuyên dạy quý báu 
những pháp khổ ở Thế gian.  Ông vừa trình bày đã 
cảnh tỉnh các vị ở Trung phẫm không còn sanh vọng 
tưỡng vào Thế giới Ta Bà tu mau thành Phật. 

 
 
 
Hiện giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật 

đã nhập niết bàn, những vị chưa chứng vô sanh nhẫn 
vào cõi Ta Bà không có Đạo Sư dẫn dắt dể bị cuốn 
trôi vào ngũ dục Thế gian và luân hồi trong Sáu cõi. 

 
Các vị Thiện Thượng nhân cõi Trung phẫm hãy 

suy nghỉ lời pháp hôm nay, đừng sanh tâm vọng 
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tưỡng hãy để tâm thuần tịnh an vui thì chổ nào cũng là 
Đạo tràng trong sạch thanh tịnh.  Thế Tôn chứng minh 
công đức của Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng, bài pháp 
của Thiện Nam Tử đã mang nhiều lợi lạc đến các chư 
Thiện Thượng nhân cõi Cực Lạc Quốc.” 

 
Lời pháp âm của Đức Phật chấm dứt, Thế giới 

chấn động, thiên hoa đầy trời và vô lượng bất khã tư 
nghì Phật hiệu vang rền trong hư không: 

 
“Nam Mô Từ Phụ A Di Đà Phật” 
 

 Vô lượng các chư Thiện Thượng nhân đãnh lễ 
Đức Phật, các chư Đại Bồ Tát và Bần ni xong họ trở 
về trụ xứ Trung phẫm Liên Hoa. 
 
 Bấy giờ Ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng 
vô lượng các chư Bồ Tát Thượng phẫm đến ngợi 
khen Bần ni.  Họ ước muốn khi Bần ni về lại trụ xứ cõi 
Ta Bà viết lại những điều mắt thấy tai nghe ở cõi Cực 
Lạc Quốc Độ. 
 
 Bần ni tâm vô cùng hỹ lạc quên hết ngày giờ ở 
Thế gian, muốn ở lại đàm đạo với các chư Đại Bồ Tát. 
 
 Ngài Phổ Hiền biết tâm Bần ni nên đến bên 
cạnh nhắc nhở: 
 
 “Pháp hữu nên trở lại nhân gian, không còn bao 
lâu người sẽ viên mãn công đức cứu khổ chúng sanh 
cõi Ta Bà và sẽ trở về đây nhập vào pháp Thân bất 
sinh diệt nơi Cực Lạc Quốc” 
 
 Lời Ngài Phổ Hiền cảnh tĩnh Bần ni, Bần ni 
quên cảnh Cực Lạc rất ngắn so vơi cảnh Thế gian. 
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Một ngày Một đêm ở Cực Lạc Quốc là Một kiếp ở Thế 
gian.  Nếu ở lại đây lâu chắc chắn nhục thân cõi Ta Bà 
sẽ tan hoại, do đó Bần ni chỉnh pháp y chỉnh tề đến 
đãnh lễ Đức A Di Đà và các Bồ Tát cõi Cực Lạc để 
quay về cõi nhân gian. Các vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ 
Hiền, Địa Tạng, Thiên Tôn Di Lặc được đức Quán Thế 
Âm mời ở lại, chỉ có Bần ni phải ra về, lòng vô cùng 
quyến luyến cõi Cực Lạc, không muốn cất bước ra về. 
 
 Đức A Di Đà Phật biết ý nên Đức Phật an ũi: 
 
 “Thiện Nam Tử!  Đạo tràng của Ông nơi cõi Ta 
Bà là nơi pháp đường các Bồ Tát mười phương Hóa 
thân đến trụ xứ và tiếp tục cứu độ chúng sanh.  Ông 
đừng lưu luyến cảnh Cực Lạc nữa hãy trở về cõi Ta 
Bà viên mãn công đức từ bi của Ông.  Không bao lâu 
Ông sẽ trở về nhập pháp thân lưu trụ cõi Cực Lạc vĩnh 
viễn cho đến khi Ông thành Phật quả.” 
 
 Bần ni gieo năm vóc đãnh lễ Đức A Di Đà và 
các Bồ Tát lần nữa rồi lên Đài Liên Hoa trở về cõi Ta 
Bà. 
 
 Trên đường trở về, Bần ni không có ai bên 
cạnh để đàm đạo và cảnh cũ không có gì để ngắm, 
Đài Liên Hoa bay rất nhanh. Chẳng bao lâu đã đến 
Quán Thế Âm Thiền Viện, Bần ni nhìn xuống thấy 
nhục thân đang ngồi trong thế liên hoa, giống như bức 
tượng không động đậy.  Bấy giờ Bần ni mới hiểu rỏ 
ràng, nhục thân chỉ là Phương tiện để chư Bồ Tát vay 
mượn vào đời tùy duyên cứu độ chúng sanh. 
 
 Bần ni Hạ thân xuống Chánh Điện, đi thẳng vào 
nhục Thân và ngồi xuống. 
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 Bần ni cãm thấy thân thể cứng đờ, hơi ấm còn 
rất ít trong thân.  Bần ni dùng phương pháp điều tức 
hít sâu không khí vào đan điền và dùng tư tưỡng đưa 
hơi ấm chạy khắp châu thân.  Chẳng bao lâu Bần ni 
cảm thọ được mặt và thân, chân và tay vẫn chưa có 
cãm giác.  Bần ni mở mắt hi hí cho quen với độ sáng 
trước khi mở rộng ra.  Khoãng nữa tiếng sau Bần ni 
cãm giác được tay và chân.  Bần ni dùng tay xoa bóp 
các huyệt đạo trên đầu, mặt, và khắp cơ thể.  Mất 
khoãng 1 tiếng cơ thể Bần ni hoạt động bình thường.  
Bần ni từ từ đứng lên đi từng bước hành thiền chậm 
rãi. 
 
 Bần ni nhìn ra cửa sổ thấy trời đã về đên 
nhưng không biết mấy giờ.  Bần ni tìm túi vãi đựng 
Kinh lấy ra đồng hồ có ngày tháng để xem giờ, bây 
giờ là 10 giờ đêm và Bần ni nhẫm tính Bần ni đã nhập 
định hơn 4 ngày 4 đêm. 
 
 Các cảnh giới cõi Trời, cõi Cực Lạc vẫn còn 
hiện rỏ ràng trong tâm.  Lời chỉ dạy của Đức A Di Đà 
và các chư Bồ Tát Thánh Chúng vẫn còn văng vẵng 
bên tai. 
 
 Hôm nay thiện duyên và căn lành của chúng 
sanh cõi Ta Bà đã đầy đủ.  Bần ni thuật tất cả cảnh 
giới và cuộc hành trình các cõi Trời, cảnh Cực Lạc 
Quốc Độ cho các Đệ tử trong Pháp Nhãn Tông được 
nghe biết và Đại Sư Thích Trí Tạng muốn chúng sanh 
cõi Ta Bà có niềm tin để bất thoái tu hành, do đó Đại 
Sư đã xin phép Bần ni cho in thành sách để cãm Hóa 
muôn loài dứt ác tùng thiện, tin tấn niệm Phật tu hành 
để kiếp người không uổng phí và thoát khỏi luân hồi 
lục đạo.   
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 Bần ni nguyện Hồi hướng tất cả công đức lành 
đến muôn loài chúng sanh, giúp cho chúng sanh mau 
dứt khổ lên thuyền bát nhã vào bờ chánh giác. 
 
 
 

 Nam Moâ Thaäp Phöông Thöôøng Truù Tam Baûo  
Gia Hoä Chöùng Minh 

 
   

                                           Quán Thế Âm Thiền Viện 
                                            Ngày 24 - Tháng 4 - Năm 2006 
     
                                          Ñaïi Sö Thích Trí Taïng caån buùt 
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